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Datum 
2022-10-24 

 

Instans 
Kulturnämnden 

 
 
 
Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Röda rummet, måndagen den 24 oktober kl 16.45 
 
Sammanträdet öppnas och inleds med utdelning av stipendier och 
kulturbelöningar och förvaltningsinformation mellan klockan 16.45-18.15, 
följt av nämndsammanträde som startar klockan 18.15 med allmänhetens 
frågestund.  
  
Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. 
 
 
Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

 
 
Ida Burén 
Förvaltningschef 

 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 17 oktober i Portugallien, Kulturhuset  

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 19 oktober i Lill-
Knut, Klusterhuset. 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 
linnea.dahlin@boras.se 

mailto:linnea.dahlin@boras.se


Borås Stad 
Datum 
2022-10-05 

 Sida 
2(3) 

 

 

Ärende 
1. Upprop och val av protokollsjusterare  

  

2. Godkännande av föredragningslista  
 

3. Informationsärenden 
 

4. Allmänhetens frågestund 
 

5. Budgetuppföljning till och med september 2022 
Handläggare: Markus Liljedahl 
Dnr 2022-00043 1.2.4.1 

6. Lyfta fram deadline för deluppdrag för 2021-00153 
Handläggare: Eva Eriksdotter  
Dnr 2022-00135 3.6.5.0 

7. Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, 
Borås Stad  
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2022-00122 3.1.1.2 

8. Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern 
med flera, Pulsenområdet, Borås Stad  
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2022-00124 3.1.1.2 

9. Detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl., Borås Stad 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2022-00140 3.1.1.2 

10. Samråd för detaljplan för Erikslundskolan, del av Lundby 1:1, Borås stad 
Handläggare: Johannes Daun 
Dnr 2021-00145 3.1.1.2 

11. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om finansieringslots kultur 
Handläggare: Ida Burén 
Dnr 2022-00123 3.6.1.0 

12. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2022-00137 1.1.3.0 

13. Redovisning av delegationsbeslut 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00166 1.1.3.0 

14. Redovisning av anmälningsärenden 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00167 2.1.2.1 
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15. Inkomna och avgivna skrivelser 2022 
Handläggare: Linnea Dahlin 
Dnr 2021-00168 2.1.2.1 

16. Biljetter till Borås Symfoniorkester 1 november 2022 

17. Integrationsdagen 1 november 2022  
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Budgetuppföljning 2022 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden godkänner budgetuppföljning till och med september 2022 

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i 
nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken, Kulturskolan och 
enhetschefer. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr. 

Prognosavvikelsen är + 1 370 tkr för helåret. 

Avvikelser 
Konstmuseet 
-300 tkr enligt beslut i Kulturnämnden i augusti att använda bufferten för en 
förstudie över ett Art center. 

Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt 
beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten används för att täcka denna 
avvikelse 

Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 

Beslutsunderlag 
1. Budgetuppföljning till och med september 2022  

Samverkan 
FSG 2022-10-18 

 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 
10-dagars 2022-09  
Kulturnämnden 

Ekonomisk redovisning 
  2021 2022     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 621 1 405 1 054 902 152  

Kulturadministration 7 415 9 760 7 320 6 829 491  

Biblioteksverksamhet 32 174 55 226 41 420 36 020 5 400  

Museiverksamhet 14 845 23 392 17 544 14 799 2 745  

Konst och utställningsverksamhet 11 616 11 014 8 260 8 080 180 -300 

Teaterverksamhet 14 240 27 371 20 528 16 644 3 884  

Publika möten 12 839 8 545 6 409 6 071 338  

Stöd till studieorganisationerna 0 39 834 29 876 3 503 26 373  

Stöd till övrig kulturverksamhet 0 3 500 3 375 4 197 -822 -280 

Kulturskolan 26 827 4 459 4 164 25 433 -21 269  

Skolbibliotek 7 352 10 344 7 758 7 227 531  

Buffert 0 1 950 1 462 0 1 462 1 950 

Verksamhetens nettokostnader 127 929 196 800 149 170 129 705 19 465 1 370 

Kommunbidrag 144 191 196 800 149 170 149 170   

Resultat jfr med kommunbidrag 16 262 0 0 19 465  1 370 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 16 262   19 465  1 370 

Verksamhetsmått 
Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 582 826 70 364 67 675 69 301 

Antal besökare biblioteken i Borås 650 000 346 914 40 782 36 557 49 602 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal besökare Borås museum 25 000 25 981 440 6 180 674 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 50 118 3 087 5 672 5 653 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 22 808 12 601 2 864 1 327 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

2 000 0 179 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

300 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal besökare Stadsteatern 15 000 7 401 675 38 1 385 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal elever Kulturskolan 2 100  2 031 2 271 2 313 



 
10-dagars 2022-09  
Kulturnämnden 
Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 4 211 642 225 808 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2022 Årsutfall Sep 
2022 Utfall Sep 2021 Utfall Aug 2022 Utfall Sep 2022 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 179 241 16 995 22 793 28 521 

Kommentarer 
Prognos för helåret  
Kulturförvaltningen har erhållit en nämndbidragsökning på 1 150 tkr i nämndbudgeten för lönesatsningar på Biblioteken, 
Kulturskolan och enhetschefer. 
Årets nämndbidrag med denna ökning blir 196 800 tkr. 
Prognosavvikelsen är + 1 370 tkr för helåret. 
 
Avvikelser 
Konstmuseet 
-300 tkr enligt beslut i Kulturnämnden i augusti att använda bufferten för en förstudie över ett Art center. 
 
Stöd till övrig kulturverksamhet 
-280 tkr på grund av större årsbidrag till kulturföreningar än budget, enligt beslut i Kulturnämnden i januari 2022. Bufferten 
används för att täcka denna avvikelse 
 
Buffert 
+1 950 tkr är avsatta för oförutsedda händelser. 
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Lyfta fram deadline för deluppdrag för 2021-00153 p.4 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att förlänga redovisningen av uppdraget Att ta fram en 
policy för stadens gestaltade livsmiljöer och riktlinjer för konst, i det offentliga 
rummet och urban konst, till den 30 april 2023 samt besluta att förlänga 
redovisningen av uppdraget att utreda möjligheten av externa klimatanpassade 
magasin för konstmuseets samling, till den 30 september 2023. 
 

Ärendet i sin helhet 
Kulturförvaltningen; Borås konstmuseum har fått ett antal deluppdrag av 
Kulturnämnden som ett led i arbetet att följa Utvecklingsstrategin för 
Konststaden Borås (dnr 2021-00153). Två av dessa uppdrag har visat sig ta 
längre tid än planerat. 
Beslutet om förlängning gäller uppdragen: 

• Att utreda möjligheten av externa klimatanpassade magasin för 
konstmuseets samling  

• Att ta fram en policy för stadens gestaltade livsmiljöer och riktlinjer för 
konst, i det offentliga rummet och urban konst.  

Beslutsunderlag 
1. Utvecklingsstrategin för Konststaden Borås (dnr 2021-00153). 

Samverkan 
FSG 2022-10-24 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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Detaljplan för Hässleholmen, Hässleholmen 3:1 med 
flera, Bodavallen, Borås Stad  

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Hässleholm, del av Hässleholmen 
3:1 m.fl. (Bodavallen). 

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen syftar till att utveckla Bodavallens idrottsområde i stadsdelen 
Hässleholmen. I norra delen av planområdet möjliggörs ny bebyggelse i form 
av ett allaktivitetshus med fullstor idrottshall, läktare för 500 personer och 
lokaler för skol- och föreningsverksamhet. I mitten av området möjliggörs 
bebyggelse såsom klubbstuga, omklädningsrum och förråd. Ett uttalat mål är att 
planen ska bidra till områdets identitet, trygghet och stolthet. 

Allaktivitetshuset avses fungera som mötesplats och ska öka den upplevda 
tryggheten i området. Byggnaden ska gestaltas så att ingen sida upplevs som en 
otrygg baksida. Detta säkerställs genom att byggnaden förses med fönster i alla 
riktningar, därmed sprids ljus i flera riktningar när aktivitet pågår i hallen.  

Planområdet rymmer ingen bebyggelse med höga kulturhistoriska värden. Den i 
väster angränsande Hässleholmsparken, med höga naturvärden, påverkas inte 
av planen. 

Kulturnämnden ser positivt på att Bodavallen utvecklas som att mötesplatser 
skapas. 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

mailto:detaljplanering@boras.se


BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-002151
BN2020-2109

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hässleholmen, 
Hässleholmen 3:1 med flera, Bodavallen, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 september – 30 september 2022. 

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 
inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att området 
ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja 
området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk 
helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

Allaktivitetshuset kommer att komplettera de befintliga 
funktionerna på Bodavallen för att fungera som en naturlig 
mötesplats för barn och vuxna som vill vara och umgås i en 
trygg miljö utanför hemmet.

Området omfattar idrottsområdet Bodavallen som ligger i 
anslutning till Bodaskolan, Hässleholmsparken, bostadshus, 
Boda återvinningscentral och avgränsas i söder av väg 40. Området omfattar delar av fastigheterna 
Hässleholmen 3:1 och Hässlehus 13 som båda ägs av Borås Stad. Större delen av området planläggs som 
kvartersmark för idrottsområde men i öst, söder och väst planläggs mindre delar för allmän plats park. 

Gällande detaljplan för området anger idrott och föreningsverksamhet samt park. Större delen av marken 
får endast bebyggas med mindre förrådsbyggnader, teknikbodar och läktare utan tak. För den befintliga 
idrottshallen i norr anger gällande detaljplan allmänt ändamål.

Planens inriktning bedöms förenlig med översiktsplanen. Enligt översiktsplanens markanvändningskarta 
ligger området inom park, grönområde, natur- & rekreationsområde där enstaka bebyggelse kan förekomma. 
Åtgärder som påverkar befintliga värden negativt undviks, medan kvalitets- och tillgänglighetsfrämjande åtgärder 
prioriteras. 

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan/bodavallen kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer 
med detaljplaner i respektive stadsdel. 



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-002151
BN2020-2109

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Bodaskolans matsal, Milstensgatan 25, Borås den  
13 september kl. 17:00 – 18:30. På mötet kommer representanter från kommunen finnas tillgängliga för att 
berätta om förslaget och svara på frågor. 

Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till  
detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och 
tänker om sin stad, därför är barn alltid välkomna att följa med. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter senast den 30 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2020-2109), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till:  
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Helena Rengemo, e-post: helena.rengemo@alstudio.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-08-30
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 
inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. 

Planen ska skapa förutsättningar för att området ska utveck-
las över tid och ge möjlighet för fler att nyttja området. Målet 
är att binda ihop området till en dynamisk helhet och skapa 
en helhetslösning för trafik och angöring. 

Planförslaget kräver inga kompensationsåtgärder då natur 
och miljö ej påverkas negativt.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1 m.fl, Bodavallen, Borås Stad, upprättad den 29 juni 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av Bodavallens 
idrottsområde med bland annat ett allaktivitetshus som 
inkluderar en fullstor idrottshall och lokaler för skol- och 
föreningsverksamheter som även ska vara tillgängligt för 
allmänheten. Planen ska skapa förutsättningar för att områ-
det ska utvecklas över tid och ge möjlighet för fler att nyttja 
området. Målet är att binda ihop området till en dynamisk 
helhet och skapa en helhetslösning för trafik och angöring.

Allaktivitetshuset kommer att komplettera de befintliga 
funktionerna på Bodavallen för att fungera som en naturlig 
mötesplats för barn och vuxna som vill vara och umgås i en 
trygg miljö utanför hemmet.

Planområde
Området omfattar idrottsområdet Bodavallen som ligger i 
anslutning till Bodaskolan F-9, Hässleholmsparken, bostads-
hus, Boda återvinningscentral och avgränsas i söder av väg 
40. Området är ca 8,6 hektar stort och omfattar delar av 
fastigheterna Hässleholmen 3:1 och Hässlehus 13 som båda 
ägs av Borås Stad. Större delen av området planläggs som 
kvartersmark för idrottsområde m.m., men i öst, söder och 
väst planläggs mindre delar för allmän plats park. 

Inom planområdet finns två befintliga arrenden. Ett anlägg-
ningsarrende för mast och teknikbod och ett arrende för 
klubbhus.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger idrott och förenings-
verksamhet samt park. Större delen av marken får endast 
bebyggas med mindre förrådsbyggnader, teknikbodar och 
läktare utan tak. För den befintliga idrottshallen i norr anger 
gällande detaljplan allmänt ändamål.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen gav 2020-10-28 i beslut § 416 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för del av Hässleholmen 3:1 (Boda idrottsplats).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-19 i beslut 
§ 362 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden tog 2021-10-14 inriktningsbeslut 
som grund för avvägningar i planarbetet.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2022 
Granskning 4 kvartalet 2022 
Antagande 1 kvartalet 2023 
Laga kraft 2 kvartalet 2023

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

Byggstart för allaktivitetshuset är beräknad till 2023.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdets södra del domineras i dagsläget av gräs- och 
konstgräsytor. I norra delen av området finns en multiaktivi-
tetsyta. Befintliga byggnader består av en befintlig idrottshall 
i nordväst samt klubbhus/kansli och andra mindre komple-
ment till idrottsverksamheten, inkl. kylanläggning för isbana, 
centralt i området mot parken i väster.

Väster om planområdet ligger Hässleholmsparken, en 
kuperad naturpark med gångvägar och elljusspår. Norrut 
återfinns Bodaskolan, en skola för F-9 med byggnadskroppar 
på 1-4 våningar, och söder om planområdet går väg 40. 
Österut ligger bostadsområdet Boda, som närmast planområ-
det domineras av lamellhus i 3-4 våningar. I sydöst finns en 
återvinningscentral samt industri- och handelslokaler.

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör ny bebyggelse i den norra delen som 
är avsett för ett allaktivitetshus med bland annat en fullstor 
idrottshall och lokaler för skol- och föreningsverksamheter. 
Byggrätten är tilltagen för att även möjliggöra eventuella 
framtida behov som inte är kända idag. Exempelvis har 
simhall diskuterats men ska enligt beslut från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen inte prioriteras i dagsläget. Samman-
lagt tillåts bebyggelse om 6 500 kvadratmeter byggnadsarea, 
varav 900 utgörs av den befintliga idrottshallen. Högsta 
tillåtna höjd är 12 meter nockhöjd.

Även i mitten av området tillåts bebyggelse, som är avsedd 
för exempelvis klubbstuga, omklädningsrum, förråd med 
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mera. Byggrätten är fördelad på tre områden som totalt 
omfattar cirka 5 300 kvadratmeter. Högsta tillåtna höjd här 
är 6 meter nockhöjd. 

Längst i söder möjliggörs ett parkeringsdäck/parkeringshus 
för eventullt framtida behov. Högsta tillåtna höjd för byggna-
den är 9 meter nockhöjd. 

Allaktivitetshuset planeras innehålla en fullstor idrottshall 
med läktarplats för 500 personer med tillhörande omkläd-
ningsrum och föreningsförråd. Till detta tillkommer kansli-
lokaler, serveringsytor samt en flexibel samlingslokal.

I allaktivitetshuset planeras även skollokaler i form av 
lärosalar, grupprum och biutrymmen.

Stadsbild och gestaltning
Planen har ingen större inverkan på stadsbild eller land-
skapsbild, då läget är relativt undanskymt och ny bebyggelse 
endast kommer vara synlig från det direkta närområdet.

God gestaltning och genomtänkt placering av nya byggnader 
är viktigt för att stärka platsens attraktivitet och trygghet. 
Ambitionen ska vara att skapa en byggnad som blir en 
ljuslykta i området, som genom sin form och sitt innehåll 

får en magnetisk dragningskraft och kan bidra med energi, 
trygghet och stolthet. En målsättning med allaktivitetshuset 
ska vara att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 
och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Historik och kulturmiljöer 
Planområdet i sig har ingen nämnvärd kulturhistorik. Kring 
planområdet ligger bostäder från sent 60-tal, som dock 
genomgått flertalet förändringar i utseende sedan dess.

Bostäder 
Inga bostäder finns eller skapas inom planområdet. Öster 
om planområdet finns ett område med flerbostadshus i 3-4 
våningar. 

Arbetsplatser
Inga arbetsplatser finns inom planområdet. 

Ett fåtal arbetsplatser skapas inom allaktivitetshuset, bland 
annat inom skolväsendet.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns inom planområdet. I närheten 
finns Bodaskolan F-9, Boda Återvinningscentral, Folktand-
vården och Hässleholmens kyrka.

Visionsbild, allaktivitetshus (Okidoki arkitekter, 2020).
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Inom allaktivitetshuset skapas utrymmen för skola.

Kommersiell service
Möjlighet till kaféverksamhet skapas i allaktivitetshuset.
I dagsläget finns ingen kommersiell service inom planområ-
det. I närheten finns matbutiker, bilservice, apotek med mera.

Tillgänglighet
Planområdet är i huvudsak plant, och platsens och bygg-
nadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Nedan presenteras en solstudie för det föreslagna allaktivi-
tetshuset. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid 
tre olika tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsol-
stånd och höstdagjämning.

Enligt solstudien medför allaktivitetshuset ingen ytterligare 
skuggning av omkringliggande bostäder. Bedömningen är att 
byggnadens skuggning inte kommer påverka omgivningen 
negativt. 

21:a mars kl 9:00 21:a juni kl 9:00 21:a dec kl 9:00

21:a mars kl 13:00 21:a juni kl 13:00 21:a dec kl 13:00

21:a mars kl 17:00 21:a juni kl 17:00 21:a dec kl 17:00

FÖRKLARINGAR

BEF. VÄG

BEF. BYGGNAD

NY BYGGNAD

Allaktivitetshusets 
SOLSTUDIE

FÖRSTUDIE
Allaktivitetshusets
BODAVALLEN, BORÅS

2022-05-25
326226

FA
LT

DATUM

UPPDRAG NR ANSVARIG

RITAD/KONSTR. AV 

Sektion över allaktivitetshuset och dess omgivning (Landskapsgruppen, 2022).

Skuggstudier över allaktivitetshus (Tyréns, 2022).
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3. Gator och trafik
Gatunät
Detaljplanområdet har i dagsläget en bra koppling till 
gatunätet. I dagsläget ansluter området till övrigt gatunät via 
Milstensgatan i norr och Sjumilagatan i söder.

Vid utfarten från Boda återvinningscentral uppstår konflikter 
med trafik till och från idrottsområdet och trafik från 
återvinningscentralen. Utfarten från återvinningscentralen 
ansluter till Sjumilagatan där gatan övergår till delad gång- 
och cykelbana. Trafikförslaget innebär en viss förbättring av 
trafiksituationen vid återvinningscentralen.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelkopplingar finns i dagsläget till området 
via ett flertal gång- och cykelbanor samt några vägar för 
blandtrafik.

Idag råder blandtrafik på delar av områdets gång- och 
cykelbanor. Orsaken är att det centralt i området finns en 
parkeringsplats och en klubbstuga som fordon behöver nyttja 
områdets gångbanor för att ta sig till, se bild nedan.

En ökad separation mellan motorfordon och fotgängare och 
cyklister planeras i området för att öka trafiksäkerheten. I 
södra delen av planområdet planeras en utökad parkering, 
med direktkoppling för fotgängare mellan de befintliga 
gräsplanerna.

Kollektivtrafik i området kring Bodavallen (Sweco, 2021).

Gång- och cykelbanor som kantar området knyts samman 
genom planområdet. Detta kopplar samman allaktivitetshu-
set och områdets idrottsfält med Borås Stads huvudcykel-
stråk.

Cykelparkering krävs för 5% av maximalt antal besökare 
enligt Borås Stads parkeringsregler. Det innebär 26,5 platser 
för idrott baserat på 530 besökare samt 4,3 platser för 
förskola baserat på 70 barn och 16 personal.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter till utnyttjande av kollektivtrafik. 
Busshållplatserna Bodaskolan och Bodagatan ligger inom 
200-300 meter från planområdet och trafikeras av buss-
linjerna 1, 3 och 5, se bild nedan. Linje 1 trafikerar mellan 
Sjöbo och Brämhult och avgår var sjätte minut i varje rikt-
ning under högtrafik och tio- och tjugominuterstrafik övrig 
tid. Linje 3 trafikerar mellan Borås Arena och Kyllared och 
avgår var trettionde minut i varje riktning. Linje 5 trafikerar 
mellan Brämhult och Sjömarken och avgår var femtonde 
minut i varje riktning under högtrafik och var trettionde 
minut övrig tid. Ingen linje trafikerar området under nätter.

Borås Central ligger 20 minuters resväg bort, varifrån direkt-
tåg finns mot bland annat Göteborg, Uddevalla, Varberg och 
Kalmar.

Biltrafik och bilparkering
Planområdet avgränsas av väg 40 i söder. Något öster om 
området går Smörhulegatan i nordsydlig riktning och norrö-
ver går Åsvägen.

Befintliga gång- och cykelkopplingar i området utifrån trafikutredning av Sweco.
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Framtaget trafikförslag innebär att endast behörig motor-
trafik tillåts köra in till det centrala området via en ny till-
fartsväg i väster. Resterande motorfordon till idrottsområdet 
hänvisas till en parkeringsyta vid områdets södra sida.

För mer detaljer, se separat trafikutredning. Trafikutred-
ningen har utrett flera möjliga lösningar och förespråkar 
ett annat alternativ. Kommunen har dock valt att prioritera 
bilfria gång- och cykelstråk i öster varför den lösning som 
visas här har valts.

Besökare till allaktivitetshuset parkerar norr om idrottsområ-
det, på Bodaskolans parkeringsplats. Eftersom tillfällen när 
människor väntas besöka allaktivitetshuset och skolan inte 
sammanfaller bedöms verksamheternas parkeringsplatser 
kunna samnyttjas, vilket även är en del av samhällsbyggnads-
nämndens inriktningsbeslut. Fordon som kräver angöring 
intill allaktivitetshuset, som till exempel avfallsfordon, angör 
norrifrån på kvartersmark via Milstensgatan. Även personer 
med behov av parkering för rörelsehindrade angör den vägen.

Troligtivs kommer de flesta besökarna ta sig till området till 
fots eller cykel till vardags. Vid större evenemang kommer 
det dock att komma mer bilar och även bussar från andra 
städer för att närvara. 

Trafikförslag för Bodavallens idrottsområde (Sweco, 2021).

Parkering vid det planerade allaktivitetshuset (Landskapsgruppen, 2022)
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Eftersom aktiviteter i idrottsområdet huvudsakligen sker 
på andra tider än skol- och förskoleverksamheten bedöms 
parkeringsplatser kunna samnyttjas. Sammanlagt bedöms 114 
platser behövas. Dessa kan i stort sett lösas genom att nyttja 
befintliga parkeringar norr om planområdet. Utöver detta 
finns parkeringsmöjligheter i södra delen av planområdet.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafik-
systemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärds-
valsstudien 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 vägmot i syfte 
att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har 
för avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med väg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med Trafikprogram. Trafikpro-
grammet har skickats ut på remiss under våren 2022.

Genomförd trafikutredning visar att påverkan på belast-
ningsgraden i det omkringliggande vägnätet är måttlig. 
Exploateringen väntas medföra att ytterligare 50 fordon 
kommer trafikera Bodarondellen i maxtimmen vilket är en 
bråkdel av dagens trafikering på totalt 2000 fordon i maxtim-
men.

Riksintressen
Väg 40 som utgör riksintresse ligger direkt söder om plan-
området men bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. 
Bodarondellen som ligger närmast planområdet är tidvis 
hårt belastad och bedöms få ett tillskott på ca 50 fordon till 
följd av planförslaget. Idag uppskattas att ca 2000 fordon 
belastar rondellen och ett tillskott på 50 fordon bedöms ge 
ringa effekt på framkomligheten. Inga åtgärder för att öka 
kapaciteten bedöms därmed behövas.

4. Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp.

Från norr, fram till Bodagatan löper en dricksvattenledning 
och en spillvattenledning längs plangränsens östra sida. 
Längs samma sträcka löper också en dagvattenledning Vid 
Bodagatan ansluter spill-, dag- och dricksvattenledningar. 
Dagvattenledning som ansluter fortsätter längs plangränsens 
östra sida till ett dagvattenutlopp. Vid Bodagatan fortsätter 
en spillvattenledning och en dricksvattenledning som löper 
genom själva utredningsområdet. Spillvattenledningen 
fortsätter söderut längs väg 40.

Förslag till dagvattenhantering beskrivs i kapitel 6 under 
rubrik Skyfall och dagvatten. 

Värme
Möjlighet finns att ansluta till befintligt fjärrvärmenät som är 
utbyggt i området.

El, tele och fiber
I området finns i dagsläget ledningar samt en tranformator-
station.

Avfall
Sopbil föreslås angöra norrifrån till allaktivitetshuset. Vid 
behov kan sopbil angöra söderifrån till mitten av området. 

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.

5. Mark
Natur och vegetation
Planförslaget innebär endast mindre förändringar i den fysiska 
miljön. 

Biologisk mångfald
Hässleholmsparken i väster ingår i Länsstyrelsens lövskogs-
inventering och anges ha naturvärdesklass 3. Området är 
kuperat och trädbevuxet, och har höga naturvärden samt 
höga frilufts- och rekreationsvärden samt stadsvärden. Enligt 
Borås Stads grönområdesplan har området klass II, mycket 
högt värde. Området påverkas inte av planförslaget. Det finns 
ingen annan värdefull natur som påverkas av planförslaget. 
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Rekreation och kulturlandskap
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 
några ökade störningar eller betydande förluster. Det finns 
inga kända kulturlämningar eller utpekade kulturmiljöer 
av riksintresse i området. Planförslaget innebär att befintlig 
idrottsplats kan utvecklas med fler idrottsaktiviteter och 
även kompletteras med andra aktiviteter. Platsen kan därmed 
utvecklas till en tryggare mötesplats för fler.

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen skyddad natur som påverkas av planförslaget. 
Trädrader som kan omfattas av generellt biotopskydd för 
allé finns dock inom området. Trädraderna ligger i gällande 
detaljplan inom kvartersmark men föreslås i planförslaget 
omfattas av användning PARK. Detta bedöms positivt för 
möjligheten att säkerställa att träden bevaras. 

Klimatanpassning
Detaljplanens föreslagna användning ger inte upphov till 
ökade störningar. Planen har inte negativ inverkan på luft-
kvaliteten, buller, vattenkvaliteten eller andra klimataspekter.

Hushållning med naturresurser
Planen påverkar inte hushållning av naturresurser negativt.

Grönområdesplan
Hässleholmsparken, väster om planområdet, definieras som 
Klass III i grönområdesplanen. Klass III omfattar grönom-
råden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden 
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på 
annan plats i närområdet. Planförslaget bedöms inte påverka 
parken negativt.

Kompensationsåtgärder
Planen kräver inga kompensationsåtgärder då varken djur 
eller natur bedöms påverkas negativt.

Geoteknik och Radon
En byggnadsgeologisk kartering , utförd av K-konsult 
1983-05-26 visar att grunden utgörs av sandig, siltig morän 
på berg. I de låglänta delarna i väster täcks moränen av torv 
och siltig torv. Torvens mäktighet varierar mellan 0,4-1,5 
meter. Moränen är tjälskjutande men inte sättningsbenägen 
för normalt förekommande laster. Områdets totalstabilitet är 
betryggande och risk för skred föreligger inte.

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Inför granskning kommer en geoteknisk utredning tas fram.

Förorenad mark
Ingen annan verksamhet än idrott och skola har varit aktivt 
i planområdet. Det finns inte heller pågående eller nedlagda 
miljöstörande verksamheter i närheter förutom sydväst om 
fastigheten. Där finns en bilverkstad som verkar vara väl 
skött och ny. Tidigare har en konsult utfört en markmil-
jöundersökning på fastigheten, den visade inga betydande 
föroreningar. 

Inför granskning kommer en markmiljöundersökning utföras 
för att fastställa markens lämplighet för känslig verksamhet i 
norr och utreda om det finns föroreningar i områden där väg 
ska byggas, främst med tanke på användning av massor och 
avfallsklassning.

6. Vatten
Området innehåller inga vattendrag.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd.

Översvämning 
Utredningsområdet har inga problem med översvämningar 
från vattendrag, men ett antal lågpunkter inom området 
riskerar att bli översvämmade vid större regn, se bild på nästa 
sida.

Skyfall och dagvatten
Idag utgörs marken inom planområdet främst av gräs- och 
konstgräsytor. Planförslaget beräknas öka mängden hård-
gjord yta.

Marken inom planområdet sluttar lätt från norr till söder och 
är beläget lägre än omgivande mark. Markhöjden varierar 
ungefär mellan +180 och +185 m.ö.h. Höjden för omgivande 
område i väst och öst uppgår till ungefär +200 m.ö.h.

Trädallé i östra delen av planområdet.



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 11

Området avvattnar ytligt huvudsakligen söderut till en större 
lågpunkt i form av ett dike/större bäck. Flera lågpunkter 
finns inom planområdet, se bild nedan. Bostadsområdena 
österut och även skogsområdet västerut avvattnar mot 
planområdet.

Fördröjning av dagvattnet har beräknats i enlighet med 
Borås krav 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta. Efter exploatering 
föreslås dagvattnet i den norra delen av området huvudsak-
ligen att fördröjas i en större befintlig lågpunkt. Dagvattnet 
föreslås att hanteras i en multifunktionell yta där så väl 
rening som fördröjning sker. I den södra delen av området 
föreslås vägvattnet att hanteras i diken för fördröjning och 
viss rening.

Dagvattenutredningen (Tyréns, 2022-06-16) rekommenderar 
att den centrala lågpunkten enbart nyttjas för att hantera 
dagvatten inom området. Ytan föreslås nyttjas som en 
multifunktionellyta och att huvudsaklig dagvattenrening sker 
över en översilningsyta. Fördröjningen sker i en nedsänkning 
i den multifunktionella ytan. I och med att ytan är mycket 
stor, finns det potential att nyttja den för olika typer av 
lösningar. Således finns det en viss flexibilitet för hur hante-
ring av dagvatten sker här. Viktigast är att ytan förblir avsedd 
för hantering av dagvatten.

De dagvattenlösningar som har simulerats i föroreningsbe-
räkningarna är en multifunktionell yta samt makadamdiken. 
Föroreningshalter har simulerats i StormTac och den 
sammantagna bedömningen för utredningsområdet efter 
exploatering är att utredningsområdet inte riskerar att 
påverka recipienten negativt. För mer detaljerad information, 
se dagvattenhantering.

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

I VISS (Vatteninformationssystem Sverige) visas vattendra-
gens statusklassning för vattenkvaliteten utifrån kemisk och 
ekologisk status.

Figur över rinnvägar och lågpunkter inom utredningsområdet och dess omgivning. 
Svarta pilar illustrerar rinnvägsriktning. Bild g jord i Scalgo Live (Tyréns, 2022).

Principskiss av föreslagen dagvattenlösning (Tyréns, 2022).
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Avvattning sker huvudsakligen till recipienten Lillån, 
delsträckan Centrala Borås, som slutligen mynnar ut i Viskan, 
delsträckan Öresjö till centrala Borås. Lillån är en vattenfö-
rekomst som är klassad i VISS-registret med avseende på 
ekologisk och kemisk status och har fastställda miljökvalitets-
normer, MKN, (kvalitetskrav) på god ekologisk status 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Utöver den förbättring av den fysiska säkerheten i trafik-
situationen är ambitionen i enlighet med inriktningsbeslutet 
att detaljplanen och allaktivitetshuset ska bidra till att stärka 
områdets identitet, trygghet och stolthet. Ambitionen är 
också att skapa positiva associationer kring Hässleholmen 
och Boda och öka känslan av gemenskap och närhet.

Bandyn har, genom FOF, efterfrågat övertryckshall över 
isbanan vilket möjliggör en längre användningsperiod och 
energieffektivisering. Det går inte i linje med inriktningsbe-
slutet punkt där stor vikt ska läggas på arkitektonisk utform-
ning som bidrar till trygghet i området och möjliggörs därför 
inte i planförslaget. En sådan hall kräver en höjd på 20-25 
meter och skapar helt slutna sidor. Anläggningen skulle 
dominera landskapsbilden i området och ändra karaktären 
med fler trånga och/eller mörka ytor.

Identitet
Platsens identitet som idrottsanläggning utvecklas i och 
med skapandet av allaktivitetshuset, som blir en anläggning 
för tillresande lag och idrottare. Byggnaden föreslås få ett 
identitetsskapande utseende för att förstärka denna karaktär.

Mötesplatser
Området är en mötesplats framförallt för elever, barn och 
unga men även för vuxna idrottsutövare. Allaktivitetshuset 
skapar flertalet nya mötesplatser, både för de boende i 
närområdet och för inresande.  

8. Störningar på platsen
Planområdet kommer att påverkas av buller från väg 40 och 
återvinningscentralen, risker kopplade till transporter av 
farligt gods på väg 40 och risker kopplat till kylanläggningen 
inom planområdet. Det finns inga risker för översvämning 
kopplat till vattendrag, dock finns lågpunkter inom området 
som riskerar att översvämmas vid nederbörd.

Risk
Möjliga risker innefattar farligt gods på väg 40 samt kylan-
läggningen tillhörande bandyplanen. Sammantaget bedöms 
miljöpåverkan avseende säkerhet vara låg.

Direkt söder om planområdet går väg 40 som är transportled 
för farligt gods. En riskbedömning (Bengt Dahlgren, 
2021-10-26) har gjorts för att klargöra eventuella åtgärder 
som krävs för att platsen ska vara lämplig för den föreslagna 
användningen. Om läktare eller liknande önskas närmare väg 
40 än 60 meter är det acceptabelt om det kombineras med en 
fysisk barriär i form av en vall eller mur på aktuellt område. 
Vallen/muren bör vara minst 2 meter hög, med valfri bredd, 
och ha en längd som gör att en rak linje från vägen förbi 
vallen/muren till läktaren blir minst 60 meter, se  exempel 
ovan. Läktarens höjd kan överstiga vallens/murens höjd då 
publiken förväntas omgående ta sig till marknivå eller norrut 
på läktaren. I övrigt krävs inga riskreducerande åtgärder för 
farligt gods.

Exempel på placering av vall/mur (B) om läktare eller liknande (A) placeras 
inom 60 meter från vägen (Bengt Dahlgren, 2022).

Karta över riskkällornas placering i relation till planområdet. A: väg 40. B: 
Återvinningscentral. C: Isbana med ammoniaksystem, kylmaskinrum vid pilens 
spets (Bengt Dahlgren, 2021).
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Inom planområdet ligger en kylanläggning innehållande 
ammoniak. Riskutredningen har kompletterats (Bengt 
Dahlgren, 2022-04-04) för att klargöra risker för kylanlägg-
ningens närområde och vilka eventuella skyddsavstånd och 
skyddsåtgärder som krävs. Resultaten visar att eventuella 
utsläpp kan leda till skadliga koncentrationer på stora avstånd 
från anläggningen men på grund av utsläppens begränsade 
varaktighet bedöms risknivån vara acceptabel.

En begränsad risk finns att personer i det absoluta närom-
rådet utsätts för höga koncentrationer ammoniak vid ett 
läckade. Larm i lokalerna ökar sannolikheten för dessa 
personer att hinna sätta sig i säkerhet.

Den samlade bedömningen är att risknivån för den aktuella 
anläggningen är acceptabel utan att riskreducerande åtgärder 
behöver vidtas. Inga särskila begränsningar i markanvänd-
ning behövs med avseende på undersökta risker kopplade till 
kylanläggningen.

Buller och vibrationer
Planområdet påverkas av buller från väg 40 och återvin-
ningscentralen.

Riktvärden för trafikbuller inom områden för idrottsverk-
samhet finns ej. Riktvärden för trafikbuller inom de delar 
av skolgård som är avsedda för lek, vila och pedagogisk 
verksamhet ligger på en ekvivalent ljudnivå för dygn på 50 
dBA. Föreslagen skolgård klarar uppsatta riktvärden.

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till ökat 
buller som kan störa omkringliggande bostäder. Området 
används redan idag som idrottsområde och användningen 
kommer fortfarande vara densamma.

Ljusstörningar
Inom planområdet finns strålkastare för idrottsplanerna. 
Planförslaget medför ingen förändring.

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

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

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

9. Planbestämmelser
Allmänna platser
Bestämmelsen GCVÄG innebär att området är avsett för 
gång-, cykel- och mopedtrafik. Även komplement som 
behövs för vägens funktion ingår i användningen. Biltrafik 
får passera över området för att ta sig till kvartersmarken. 

Bestämmelsen PARK syftar till grönområden som kräver 
skötsel och som helt eller till viss del är anlagda. I använd-
ningen ingår även komplement till parkens användning.

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
I planområdet används beteckningarna E1, R och S.

Transformatorstation: Beteckningen E1 tillåter att det inom 
området placeras transformatorstation, detta avser i det här 
fallet en befintliga transformatorstation. 

Besöksanläggningar: Beteckningen R syftar till besöksan-
läggningar och områden för verksamheter som riktar sig till 
besökare. Här ingår sport- och idrottsverksamheter, kultu-
rella och religiösa verksamheter samt övriga besöksverksam-
heter. Användningen är bred då gränserna mellan sådana 
verksamheter ofta är flytande, samtidigt som de har liknande 
behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. Även 
komplement till verksamheten besöksanläggningar ingår i 
användningen, exempelvis parkeringar för anläggningarnas 
behov.

Skola: Beteckningen S står för förskola, fritidshem, skola 
eller annan jämförlig verksamhet, och finns i plankartan då 
allaktivitetshuset planeras att inrymma skollokaler.

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen gc-väg1 betyder att gång- och cykelväg ska 
finnas. I detta fall är avsikten att befintliga placeringar 
behålls. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Områden markerade med prickar betyder att marken inte får 
förses med byggnad.
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Områden markerade med kors får enbart förses med 
komplementbyggnader, såsom till exempel mindre förråd, 
teknikbodar eller läktare.

Beteckningen ö1 betyder att marken endast får förses med 
parkeringsdäck, parkeringshus eller förrådsbyggnader.

Beteckningarna h1, h2 och h3 reglerar höjd på byggnadsverk. 
Byggnader på områden med h1 får ha en högsta nockhöjd på 
12 meter, på områden med h2 en högsta nockhöjd på 9 meter 
och på områden med h3 en högsta nockhöjd på 6 meter. 
Nockhöjd är definierat som avståndet från den medelnivå 
som marken har invid byggnaden till yttertakets högsta del. 
Delar som sticker upp över taket som skorstenar och ventila-
tionstrummor räknas inte in.

Bestämmelsen n1 innebär att marken avses användas som 
parkeringsyta. 

Bestämmelsen u1 innebär att marken reserveras för allmän-
nyttiga underjordiska ledningar. 

Bestämmelsen m1 syftar till att byggnad placerad mindre 
än 30 meter från äg 40 ska klara av en eventuell olycka med 
farligt gods på vägen, och skydda de personer som kan 
befinna sig i byggnaden. 

Bestämmelsen m2 syftar till att skydda personer som befinner 
sig på läktare inom 60 meter från väg 40 vid en eventuell 
olycka med farligt gods på vägen.

Bestämmelsen f1 syftar till att säkerställa att byggander 
utformas utan baksidor, då baksidor kan upplevas otrygga 
och oattraktiva. Avsikten med att ha fönster i alla riktningar 
är att stärka upplevelsen av liv och rörelse i området samt att 
ge ljus till omgivningen när det är mörkt. 

Bestämmelsen e1 betyder att byggnader som uppförs inom 
detta område inte får ha större byggnadsarea än 6 500 m2 
sammanlagt. Byggnadsarea kan kort beskrivas som den yta 
som en byggnad upptar på marken.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision. Målet att 
människor ska mötas i Borås samt stadens vision om ett 
gemensamt ansvar för barn och ungas utveckling uppfylls 
särskilt väl av planen, då planen innefattar ett mötesskapande 
allaktivitetshus samt skollokaler vilket gagnar många unga.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Enligt markanvändningskartan ligger området inom park, 
grönområde, natur- & rekreationsområde där enstaka bebyg-
gelse kan förekomma. Åtgärder som påverkar befintliga 
värden negativt undviks, medan kvalitets- och tillgänglighets-
främjande åtgärder prioriteras. Planens inriktning bedöms 
förenlig med översiktsplanen. Planeringsprinciper som 
särskilt berörs av planen är: 

 » Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av 
hög kvalitet ska säkerställas.

 » Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet genom 
att vara säkra och trygga med god framkomlighet.

 » Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet 
utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det är 
särskilt viktigt i områden med brist på allmänna ytor.

 » Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det 
offentliga rummet och i trafikmiljöer.

 » Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 
fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska 
trygga skolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid 
planering av nya, skolor/förskolor.

Utöver de punkter nämnda under Vision 2025 bidrar även 
planen till att stadens invånare kan ha en hälsosam livsstil 
då möjligheten till fysisk aktivitet ökas genom ett allaktivi-
tetshus. Att målpunkter likt denna placeras utanför stadens 
centrala delar går väl ihop med Borås Stads strategier.

Miljömål
Planen strider vare sig mot de nationella miljömålen, Västra 
Götlands regionala tilläggsmål eller miljömålen för Borås 
Stad.

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

Behovsbedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
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användning för idrottsplats, idrottshall, samlingslokal och 
skola. I planbestämmelser begränsas möjligheterna att bygga 
inom zonen som påverkas av risker kopplade till farligt gods. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras på grund av att planförslaget 
inte medför några risker eller störningar för omgivningen. 
De miljö- och hälsofrågor som behöver beaktas bedöms 
kunna hanteras inom planarbetet genom planens utformning 
eller genom att utredningar tas fram och eventuella åtgärds-
förslag arbetas in i planen. Planen medför endast mindre 
förändringar i en miljö som redan är ianspråktagen och 
bedöms inte få konsekvenser utanför det närmaste området. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande samt drift och underhåll 
av allmänna platser (natur, gata). Inom kvartersmark ansvarar 
fastighetsägaren, kommunen, för samtliga åtgärder inom sin 
egen fastighet. Ansvarsfördelning sker mellan kommunens 
förvaltningar. 

 » Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för byggna-
tion av allaktivitetshus med tillhörande angöring, 
utbyggnation av parkering i södra delen av planområ-
det, gc-vägar samt gångbana mellan fotbollsplanerna. 
Detaljplanen möjliggör även för ny tillfartsväg inom 
kvartersmark i områdets västra del, se rubrik 3, Gator 
och trafik.

 » Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll 
av allmän platsmark. 

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

 » Borås Elnät AB ansvarar för allmänna ledningar för el.

Avtal
Genomförandet av detaljplanen berör olika förvaltningar 
inom kommunen och avtal mellan berörda förvaltningar kan 
komma att behöva upprättas eller justeras. 

Inom området finns befintliga ledningar för VA, el och 
fiber. I plankartan finns bestämmelse om markreservat u för 
allmänna underjordiska ledningar. Respektive ledningsägare 
ansvarar för att säkerställa rättigheter för ledningarna genom 
servitut eller ledningsrätt.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet omfattar del av fastigheterna Hässleholmen 3:1 
och Hässlehus 13. Båda fastigheterna ägs av Borås Stad. 

Ingen fastighetsbildning erfordras för att genomföra planen.

Ekonomi
Kommunen får genom utökad byggrätt tillgodogöra sig den 
värdeökning av fastigheterna som detaljplanen medför.

Borås Stad som kommun och fastighetsägare får kostnader 
för byggnation av allaktivitetshuset, utbyggnad av tillfartsväg, 
gc-väg och parkering samt drift och underhållskostnader. 
Kostnaderna fördelas på respektive förvaltning. Lokalför-
sörjningsförvaltningen får kostnader för byggnation i form 
av allaktivitetshus, parkering, vägar och gc-vägar inom 
kvartersmark.

Tekniska förvaltningens kostnader omfattar drift och 
underhåll för allmän platsmark. 

Borås Energi och Miljö AB får intäkter genom anslut-
ningsavgifter då allaktivitetshuset ansluts till det allmänna 
VA-nätet. 

Planarbetet finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande då den 
bedöms kunna ha stort intresse för allmänheten. 

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Riskutredning (Bengt Dahlgren, 2021-10-26).

 » Riskutredning ammoniakanläggning (Bengt Dahlgren, 
2022-04-04)

 » Dagvattenutredning (granskningshandling) (Tyréns, 
2022-06-16).
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» Trafikutredning (Sweco, 2021-11-11).

 » Förstudie, Bodavallen Allaktivitetshus (Okidoki Arki-
tekter, 2020-04-08).

 » Parkeringsberäkning (Landskapsgruppen, 2022-06-07)

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

Plankonsult har varit AL Studio AB genom Helena Rengemo 
och Kaj Norberg. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef

Sara Aneljung 
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Caroline Wiberg 
Mark- och exploateringsingenjör
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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?
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 

http://boras.se/detaljplan
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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.

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 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-

det 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 miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd.

Planprocessen.

https://www.boras.se/anslagstavlan
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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.

7. 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.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
http://boras.se/detaljplan
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Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och 
Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, 
Borås Stad BN2018-1356 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden avstyrker detaljplanen, eftersom det saknas bestämmelse om 
skydd mot förvanskning av den rundade byggnaden mot Viskan i Kv 
Blåklinten.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Kulturnämnden står i huvudsak positiv till den föreslagna planen. Emellertid 
har hänsyn inte tagits till de kulturhistoriska värdena i den karaktäristiska 
rundade tegelbyggnaden mot Viskan i Kv Blåklinten, vars fasad kommer att 
kraftigt förvanskas. Kulturnämnden vill att fasaden skyddas för sina 
kulturhistoriska värden och avstyrker därför detaljplanen.  

 

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra nybyggnation av bostäder och kontor 
samt att uppföra en etapp av Viskans park. Den nya bebyggelsen tillförs genom 
förtätning av området och genom att vissa av de befintliga industribyggnaderna 
rivs eller påbyggs. Detaljplanen syftar även till att minska barriäreffekter, öka 
tillgängligheten och lyfta fram områdets kulturhistoriska värden. 

En nyskapande del av planen är en etapp av Viskans park som ska löpa genom 
området, delvis i form av en ”upphöjd vertikal park”. Miljön som parken skapar 
kan förhoppningsvis göra att fler även tar del av kulturmiljöns positiva värden. 
Likaså möjliggörs en ny gångbro över Rv 40, som ska utföras i ”hög estetisk 
och arkitektonisk kvalitet” samt med en gestaltning som ”underordnar sig 
omgivande byggnaders dominerande karaktärsdrag”, vilket ur 
kulturmiljöhänseende är positivt.  

Områdets textilhistoriska bakgrund och värden 
Pulsenområdet ingår i en av Sveriges bäst bevarade textilindustrimiljöer i urbant 
läge. Området är visuellt accentuerat i stadsmiljön genom att 
fabriksbyggnaderna kringgärdas av tämligen öppna ytor (vägnät, parkeringar 
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m.m.). Planområdet som helhet besitter således mycket höga kulturhistoriska 
värden, likaså identitetsskapande värden för textilstaden Borås.  

De senaste decennierna har området förknippats med Pulsens verksamhet, men 
ursprungligen låg här fabriker och huvudkontor för Sveriges Förenade 
Trikåfabriker (SFT). SFT bildades 1913 genom en sammanslagning av flera 
trikåfabriker. Huvudkontoret låg i Borås, likaså flera av avdelningarna. SFT 
bytte senare namn till Eiser. Eiser övertogs av staten på 1970-talet och bildade 
moderbolag för en statlig teko-koncern, som avvecklades under 1980-talet. 
Fabriksbyggnaden norr om Rv 40, i Kv Astern, uppfördes för Borås Spinneri 
som sedermera införlivades i SFT. I Kv Blåklinten har textilindustri bedrivits 
ända sedan 1880-talet då Annebergs spinneri startade. Denna historiska 
bakgrund innebär att området besitter höga så kallade dokumentvärden och 
lokalhistoriska värden, som är viktiga att ta hänsyn till i detta planprojekt. 
 
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Området rymmer flera byggnader med höga kulturhistoriska värden. Utöver 
själva fabriksområdena finns i norr den s.k. Alpstugan samt 
Stadsträdgårdsmästarbostaden. Inför samrådet har ett antikvariskt planunderlag 
tagits fram av en extern konsult.  

Genom detaljplanen förses ett flertal byggnader med rivningsförbud samt q-
bestämmelser som skyddar byggnaderna från förvanskning. De byggnader som 
inte skyddas av detaljplanen, där ny bebyggelse således möjliggörs, är den södra 
delen av Kv Blåklinten, som domineras av en stor hallbyggnad från 1960-talet. 
Mindre detaljer, såsom att  den lilla portvaktsstugan som vetter åt Nils 
Jacobsonsgatan bevaras, är ett positivt bidrag till helheten. 

En annan förändring som den befintliga kulturmiljön riskerar att påverkas av, 
utöver att byggnader rivs eller byggs om, är att den nya storskaliga stadsbild 
som växer fram gör att den äldre, lägre bebyggelsen riskerar att ”drunkna” i 
mängden eller åtminstone blir svårare att uppfatta. Denna risk minskas genom 
exempelvis bestämmelsen för Borås Spinneris byggnad i Kv Astern, att ny 
bebyggelse inte ska skymma den äldre byggnadens fasad (f1).  

Ur antikvarisk synpunkt får merparten av ovanstående förändringar betraktas 
som acceptabla. Som helhet domineras planförslaget av adekvat antikvarisk 
hänsyn. Därtill är de behov av kontor, bostäder och park som planen 
tillgodoser viktiga att främja, vilket kan motivera att så stora delar av kvarteret 
rivs och omgestaltas.  

Kulturnämnden anser dock att planen ska säkerställa att den gula tegelfasaden 
på den rundade byggnaden i Kv Blåklinten (från 1941), som vetter mot viskan, 
inte förvanskas. Denna tegelfasad har visserligen ombyggts och dragits in ca en 
meter på 1960- eller början av 1970-talet, men har ändå bibehållit mycket av sitt 
ursprungliga uttryck från 1880-talet, med en fasad som följer Viskans böjning. 
Fasaden omnämns i den antikvariska rapporten som: ”ett verkligt kännemärke 
[…] väsentlig för områdets identitet och bör bevaras till sin yttre form.” (s. 27) 
Med sitt exponerade läge mot Viskan vore det olyckligt om en så viktig och 
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estetiskt tilltalande del av denna byggnad inte bara förvanskades, utan helt 
enkelt revs, vilket planen skulle tillåta. Kulturnämnden anser därför att den 
rundade tegelfasaden mot Viskan förses med en skyddande q-bestämmelse mot 
förvanskning. En sådan ändring skulle tydligt och konstruktivt bidra till en av 
detaljplanens uttalade målsättningar, nämligen att lyfta fram områdets 
kulturhistoriska värden. 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida burén 
Förvaltningschef 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och 
Centrum, kvarteret Astern med flera, Pulsenområdet, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 5 september – 2 oktober. Vi 
kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Pulsens konferens, 15 september kl. 18.00-19.00.

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumändamål och Viskans park. Syftet är även att stärka 
kopplingar mellan stadsdelar genom att minska barriäreffekter och tillgängliggöra området. Syftet är också att 
lyfta fram områdets kulturhistoriska värden och identitet med koppling till Viskan och textilindustri. Vidare är 
syftet att erbjuda centrumnära bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom att varsamt bevara 
områdets värden i samband med att ny bebyggelse tillförs.

Området ligger strax söder om Borås centrum, utmed Viskan, på båda sidor om väg 40. Planområdets storlek är 
cirka sex hektar och omfattas av fastigheterna: Blåklinten 1, Astern 2, 3, 5-7, Norsen 8 samt del av Innerstaden 
1:1 och del av Göta 1:1. Blåklinten 1 och Astern 7 ägs av Pulsen Fastigheter AB, fastigheten Astern 5 ägs 
av Mqvist Bostäder AB. Resterande fastigheter ägs av Borås Stad. Fem arrendatorer har nyttjanderätt inom 
planområdet. Detaljplanen berör Viskans strandskydd.

Gällande detaljplaner P992, P936, P322, P101, P753 och P1100 för området anger användning: industri, kontor, 
gata, genomfart, parkering, park, natur, vatten, begravningsplats, GC-väg, teknisk anläggning och kulturhistorisk 
byggnad samt idrott och badhus. Dessa kommer i samband med ett antagande att helt eller delvis upphävas och 
ersättas.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

vvSTRUKTURPLAN
2022-06-23

skala 1:2000 (A3)

   



BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Nämndbeslut
§ 228 SBN
BN2018-1356

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Pulsens konferens, 15 september kl. 18.00-19.00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. 

Med hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till detaljplanering@
boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. Vi vill gärna veta vad nästa generation tycker och tänker om sin 
stad, därför är barn alltid välkomna att följa med. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 2 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-1356), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel. 

Kontaktuppgifter
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 010-61 53 317, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se
Planarkitekt Felix Lorentzon, tel: 033-35 85 15, e-post: felix.lorentzon@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-09-01
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(Pulsenområdet)

BN 2018-1356
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Sammanfattning
Området har ett centralt läge i staden och är strategiskt 
viktigt i stadsutvecklingen. Det har potential att vara en 
förlängning av centrum och har möjligheten att skapa 
en förbättrad koppling mellan stadskärnan och omgi-
vande stadsdelar. Området ligger nära centralstationen och      
centrum, vilket skapar goda förutsättningar att utforma det 
på ett hållbart sätt. 

De äldre industribyggnaderna inom Pulsenområdet ingår i 
Borås Stads textila arv. Majoriteten av de befintliga byggna-
derna bevaras genom skyddsbestämmelser. Befintliga verk-
samheter kan finnas kvar i byggnaderna. Förslaget innebär att 
två byggnader i den södra delen av planområdet rivs. Istället 
uppförs flerbostadshus. Därtill rivs delar för att öppna upp 
en gammal fasad och skapa ett stråk i nordsydlig riktning. 
I stråket föreslås en upphöjd park, Vertikala parken, som 
en del av Viskans park. Vertikala parken sträcker sig mellan 
St:a Birgittas griftegård och Asternkullen. På vägen går den 
rakt igenom planområdet och över väg 40, ovanför befintlig 
gångbro. Den kopplar ihop Asternkullen och Stadsparken 
via en bro över Sven Eriksonsgatan. Nils Jakobsonsgatan ska 
också ingå i Viskans park. I samband med det planeras den 
att göras grönare och uppmuntra gång och cykel. 

Sömmerskegången föreslås rätas ut och bli ett renodlat gång- 
och cykelstråk med begränsad möjlighet att framföra bil. 
Analyser visar att Sömmerskegången ihop med en anslutande 
bro över Viskan blir ett välanvänt stråk. Planförslaget föreslår 
att centrumverksamheter möjliggörs längs stråket och att 
bottenvåningarna ska vara aktiva. Ett torg placeras längs 
stråket. 

Den föreslagna bebyggelsen utgår ifrån omgivningen och de 
äldre industribyggnadernas brokiga placering och former. 
Närmast industribyggnaderna begränsas den bebyggelsens 
höjd. Längre ifrån tillåts höjden öka, dels som markörer för 
området och dels för att väg 40 begränsar möjligheten att 
bygga nära vägen. Tre parkeringsanläggningar med plats 
för service och andra fordon föreslås inom planområdet. I 
dem ryms befintliga allmänna parkeringsplatser och Pulsens 
parkeringsplatser. Parkeringsanläggningen på Norsen ersätter 
och rymmer befintlig parkering på platsen. Planförslaget 
möjliggör cirka 300 nya bostäder och omkring 30 000 
kvadratmeter ny verksamhetsyta. För Alphyddan tillåts 
bostäder och kontor. I Trädgårdsmästarebostaden tillåts 
centrumverksamheter och kontor.
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ASTERN 6 (1)

Planbeskrivning
Detaljplan för Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kvarteret Astern med flera, (Pulsenområdet), Borås Stad, upprättad den 15 

augusti 2022.

1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor, centrumän-
damål och Viskans park. Syftet är även att stärka kopplingar 
mellan stadsdelar genom att minska barriäreffeker och till-
gängliggöra området. Syftet är också att lyfta fram områdets 
kulturhistoriska värden och identitet med koppling till Viskan 
och textilindustri. Vidare är syftet att erbjuda centrumnära 
bebyggelse och miljöer med hög arkitektonisk kvalitet genom 
att varsamt bevara områdets värden i samband med att ny 
bebyggelse tillförs. 

Planområde
Området ligger straxt söder om Borås centrum, utmed 
Viskan, på båda sidor om väg 40. Planområdet avgränsas 
österut mot Viskans västra strand, söderut mot Kyrko-
gårdsgatan, västerut mot Nils Jakobsonsgatan, Åkerigatan, 
Kyrkängsgatan och Kapellgatan och norrut mot Sven 
Eriksonsgatan. Planområdets storlek är cirka 6 hektar och 
omfattas av fastigheterna: Blåklinten 1, Astern 2, 3, 5-7, 
Norsen 8 samt del av Innerstaden 1:1 och del av Göta 1:1. 
Blåklinten 1 och Astern 7 ägsa av Pulsen fastigheter AB, 
fasighet Astern 5 ägs av Mqvist Bostäder AB. Resterande 
fastigheter ägs av Borås Stad. Fem arrendatorer har nyttjan-
derätt inom planområdet. Strandskydd återinträder inom 
planområdet i samband med ny planläggning.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner P992, P936, P322, P101, P753 och 
P1100 för området anger användning: industri, kontor, gata, 
genomfart, parkering, park, natur, vatten, begravningsplats, 

STRUKTURPLAN
2022-03-07

skala 1:2000 (A3)

   

FASTIGHETER
Strukturplan

TECKENFÖRKLARING
skala 1:2000 (A3)
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   Borås stad

   Övriga

   

ASTERN 5

ASTERN 2

ASTERN 3

VISKABERG 1

ASTERN 6 (2)

ASTERN 7

INNERSTADEN 1:1

INNERSTADEN 1:1

GÖTA 1:1

GÖTA 2:1

RUDAN 22

RUDAN 18

RUDAN 
11 2

KAMELIAN 4
KAMELIAN 2

KAMELIAN 5

VENUS 2

KAMELIAN 3

RUDAN 
19

RUDAN 
20

BLÅKLINTEN 1

NORSEN 8

GÖTA 3:1

MAKRILLEN 11

MAKRILLEN 7

ASTERN 6 (1)

GC-väg, teknisk anläggning och kulturhistorisk byggnad 
samt idrott och badhus. Dessa kommer i samband med ett 
antagande att helt eller delvis upphävas och ersättas. 

Kommunala beslut
Samhällsbyggnadsnämnden gav Samhällsbyggnadsför-
valtningen, 2019-03-28 i beslut §2019-000110, uppdrag att 
upprätta detaljplan för Göta, Blåklinten 1 m.fl. Kommunsty-
relsen gav Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-25 i beslut 
§223, uppdrag att upprätta detaljplan för Centrum, Astern2, 
3, 5, 6 & 7. Uppdragen hanteras i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2022 
Granskning 1 kvartalet 2023 
Antagande 2 kvartalet 2023 
Laga kraft 3 kvartalet 2023

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området söder om väg 40, kvarteret Blåklinten, är till 
stor del bebyggt med storskaliga industribyggnader och 
parkeringsytor. Området norr om vägen, kvarteret Astern, 
är bebyggt med industribyggnader längs vägen och i övrigt 
används området till parkering. Parkering i den norra delen är 
till stor del till för allmänheten. Bebyggelsen består i huvud-
sak av gula tegelbyggnader med 1–4 våningar, ursprungligen 
uppförda för spinneriverksamhet runt sekelskiftet 1900. Ny 
bebyggelse har tillkommit under åren. Idag bedrivs ingen 
industriverksamhet i området. Verksamheterna består idag 
i stor utsträckning av kontor, handel och samlingslokaler. 
Majoriteten av  byggnaderna har ett kulturhistoriskt värde. 

Ny bebyggelse
Planförslaget möjliggör cirka 300 nya bostäder och 
verksamhetsyta på omkring 30 000 kvadratmeter. Vånings-
antalet varierar mellan 2–14 våningar. Ny bebyggelse följer 
tidigare byggnadstradition med större byggnadsvolymer som 
kompletteras med mindre byggnader. De större byggnaderna 
är rationella i sin uppbyggnad och strukturellt effektiva och 
tydliga. De utgör grunden och ordning för strukturplanens 
stadsrum i den stora skalan. De mindre byggnaderna innebär 
variation och identitet för upplevelsen av miljön. De bidrar 

Kartbild visar privatägda fastigheter i rött och fastigheter ägda av Borås Stad i gult.
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Flygbild över planområdet.

Strukturplan (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Perspektiv från Sven Eriksonsgatan med trädgårdsmästarbostaden till vänster i bild (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Borås spinnerifabriksbyggnad, Förende Trikåt. Foto Borås Stad. Huvudkontor och fabriksbyggnad Förende Trikåt. Foto Borås Stad.

Spårgatan (nuvarande riksväg 40) med kvarteret Blåklinten till vänster i bild. 
Foto: 287 838-13, avd hk.

Kvarteret Astern 6. Foto: 287 838-12, avd 12, Folke Johanssons.



PLANBESKRIVNING  –  DETALJPLAN 7

med livlighet, brokighet, föränderlighet och ett visst mått av 
oordning. Befintlig bebyggelse anger en viss karaktär som 
nya byggnader anpassas efter  Detta för att bibehålla den 
karaktär och prägel som verksamheterna historiskt har skapat 
i området.

Bebyggelsestruktur.

Stadsbild och gestaltning
Ett genomförande av planförslaget innebär att området 
helt ändrar karaktär vilket påverkar stadsbilden i stor grad. 
Det ursprungliga industriområdet som har övergått till ett 
verksamhetsområde med stor andel parkering föreslås istället 
ta formen av ett tätt och blandat stadskvarter. 

Bevarandevärda byggnader integreras med ny bebyggelse. 
Förslaget redovisar flera rumsbildningar inom området, 
väl definierade för vistelse och aktiviteter. Bruksgårdarna 
är flexibla och möjliggör en spelplan där boende och verk-
samma inom området kan vara med och utveckla dem över 
tid. Ytorna kan erbjuda varierade upplevelser och aktiviteter 
över året, från sommarens foodtruckfestival till julmarknad, 
konserter eller tillfällig interaktiv konst. Till vardags kan de 
fungera som ytor för cykeluppställning, lek eller vistelse.

I den nya stadsdelen vävs verksamheter, näringsliv och 
bostäder samman. Området integreras mer med staden. 
Blandningen av bostäder, verksamheter och framkomliga 
stråk tillgängliggör området under dygnets alla timmar. 

Parkstråk skapar varierad möjlighet att ta sig fram på annat 
sätt än med bil och kopplar samman området med intil-
liggande stadsdelar. Sömmerskegångens funktion som en 
central gata genom området norr om väg 40 bibehålls och 
justeras något vilket skapar en fin siktlinje mot Viskan.

Del av Viskan park med tre parkstråk.

Viskans park
Viskans park träcker sig rakt igenom Pulsenområdet, längs 
Nils Jakobsonsgatan, längs Viskan och som en vertikal park. 
Stråket längs Nils Jakobsonsgatan har ett större fokus på 
cykel. Gatan görs betydligt grönare, samtidigt som bilar kan 
framföras. Stråket går vidare mot Kapellgatan och sedan 
norrut längs med Sven Eriksonsgatan. 

Stråket längs Viskan går längs med Pulsenområdets äldsta 
byggnads välvda fasad och tillgängligör en yta som tidigare 
inte varit öppen för allmänheten. Fastighetsägarens intention 
är att låta stråket vara öppet för allmänheten. Via två nya 
broar är det sedan möjligt att via den nya spången ta sig 
under väg 40 och fortsätta gå längs Viskan.

Vertikala parken sträcker sig igenom Pulsenområdet över 
marken från St:a Birgittas griftegård till Stadsparken. Den 
kopplar ihop dessa platser, Asternkullen och olika byggnader 
inom området med varandra. Vertikala parken är främst till 
för fotgängare. 

Vertikala parken kvarteret Blåklinten (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Perspektiv med Viskan framför kvarteret Blåklinten och vertikala parken (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Perspektiv med Sömmerskegången och ett torg på kvarteret Astern (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).

Vertikala parken kvarteret Astern (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap).
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Urbant stråk
Planområdet ligger mittemellan två urbana stråk, ett i väst, 
Varbergsvägen, och ett i öst, Druveforsvägen. Detaljplanen 
bidrar med ett större befolkningsunderlag till verksamhe-
terna i de urbana stråken. Planen bidrar också till att skapa 
ett spännande rum mellan de två urbana stråken genom att 
möjliggöra Viskans park ,anlägga kopplingar över Viskan 
och förtäta. 

Historik och kulturmiljöer 
Området är ett organiskt framvuxet industriområde som 
konverterats till nya verksamheter över lång tid med olika 
tidslager och årsringar. Förändringarna och adderingarna 
vittnar om olika verksamheter, estetiska ideal, funktioner 
samt material- och byggnadsteknik. Förändringarna har läm-
nat väsentliga spår för områdes karaktär. 

På kvarteret Blåklintern, söder om väg 40, uppfördes år 1878 
Annebergs Spinneri och färgeri. Spinneriet brann ner år 
1901. Nuvarande bebyggelse uppfördes i början på 1900-talet 
som huvudkontor till AB Sveriges Förenade Trikåtfabriker 
Borås Spinneri AB uppfördes 1886 på kvarteret Astern, norr 
om väg 40. Nuvarande industribyggnad byggdes 1893 efter 
att den ursprungliga byggnaden brunnit ner. Spinneriet drevs 
under Förenade Trikåt fram till 1974.  

De äldre industribyggnaderna ingår i Borås Stads textila arv 
och uppfördes i anslutning till Viskan och ett järnvägsspår, 
som numer dels är väg 40. Befintlig bebyggelsestruktur visar 
Viskans och järnvägens betydelse som en del i en strategisk 
placering för flöden av varor, arbetskraft och energi. Arkitek-
turen går fortfarande att tyda till sin tid och infrastrukturen  
med bland annat Sömmerskegången förstärker områdets 
ursprungliga karaktär. 

I det delvis kuperade området är terrasseringar av olika slag 
ett vanligt förekommande inslag. Det finns ett otal varianter 

Den långa svepande fasaden i gult tegel som följer radien längs Viskan är ett 
verkligt kännemärke för Pulsenområdet.

Tegelfasader med påkostade och estetiskt tilltalande utformning, allt från 
mönstermurningar till valv samt utkragningar.

Dörrarna och portarnas utformning och detaljer är väsentliga för upplevelsen av 
området.
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av stödmurar, slänter, skärningar etc. i alla delar av miljön 
som visar historisk skapd rumslighet. Eftersom området 
ursprungligen har varit helt industrialiserat är slutenheten 
påtaglig när man rör sig mellan bygganderna, särskilt i söder. 

Bostäder
I dagsläget finns inga bostäder inom området. Planförslaget 
möjliggör cirka 300 nya bostäder.

Arbetsplatser
Det finns flera olika typer av arbetsplatser i området idag. 
Dessa tillåts finnas kvar. Planförslaget möjliggör ett flertal 
verksamheter som kan skapa flera nya arbetsplatser.

Offentlig service
Förskolor, grundskolor och vårdcentraler finns inom gång- 
och cykelavstånd till planområdet. Kommunen bedömer 
att närliggande service klarar att tillgodose den ökning som 
planförslaget medger. 

Kommersiell service
Planområdet ligger i centrala Borås med ett samlat kommer-
siellt utbud. Detaljplanen möjliggör kommersiell service i 
Blåklintens södra del i form av vård och vuxenutbildning.

Tillgänglighet
Planområdet är, förutom Asternkullen i områdets norra 
del, relativt plant. I och med de fysiska avgränsningar som 
Viskan, väg 40 och det inhägnade verksamhetsområdet i 
söder utgör är området otillgängligt vilket begränsar för 
omgivningen att passera förbi och vistas i området. 

Planförslaget förbättrar tillgängligheten med hjälp av nya 
parkstråk, gång- och cykelvägar och broar. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Öster om Viskan finns Borås Stads centrum med gator 
efter rutnätsmönster. På Viskans västra sida har Sven 
Eriksonsgatan funnits sedan tiden då parklandskap, grif-
tegårdar och äldre industrier anlades. Under senare år har 
trafikinfrastrukturen förändrats, Sven Eriksonsgatan utgör 
tillsammans med andra gator en cityring för biltrafik runt 
centrumkärnan och väg 40 rymmer större trafikflöden och 
tung trafik. Planområdet ligger på båda sidor om väg 40 
vilket ställer krav på genomtänkta lösningar för säkerhet och 
tillgänglighet. 

Planförslaget redovisar tre ytor för parkering i anslutning 
till allmänna gator. Ett finmaskigt gatunät föreslås inne i 
området. Smalare gator och gränder öppas upp till mindre 
torg. Gatorna rymmer fortsatt samhällsviktig trafik.

Avstånd till kollektivtrafik (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).

Föreslagna stråk och flöden (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).

Placering nya parkeringshus (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst 
arkitektur och landskap).
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Gångtrafik
Gångvägar finns längs med bilvägarna som går i utkant av 
planomådet. Planförslaget innebär nya gator genom området. 
Två nya broar över Viskan föreslås. Bron norr om väg 40 
möjliggör, enligt en space syntax-analys som gjorts, ett 
välanvänt stråk i östvästlig led. Bron söder om väg 40 bidrar 
till att tillgängliggöra passage genom området. Ett vertikalt 
parkstråk föreslås i nordsydlig riktning ovan mark genom 
hela planområdet med anslutningar till park och gata.

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns ut med Sven Eriksonsgatan. Innanför 
planområdet saknas cykelvägar. En cykelväg föreslås 
genom området längs planområdets västra sida, från Nils 
Eriksonsgatan via Kapellgatan mot Nils Jakobsonsgatan och 
Kyrkogårdsgatan. Ett cykelväg planeras genom kvarteret 
Blåklinten för tt koppla samman Nils Jakobsonsgatan och 
den södra bron över Viskan.

Kollektivtrafik
Närmaste hållplatser för kollektivtrafik ligger på Södra torget 
och Borås Resecentrum med avstånd på mellan 500–750 
meter. Från området finns mycket goda möjligheter att nå 
kollektivtrafik, både lokal och regional. Från Södra torget, 
som ligger cirka 500 meter från planområdet, nås stora delar 
av staden genom den lokala busstrafiken. 750 meter nordväst, 
vid Borås Resecentrum, går regionalbussar- och tåg och även 
lokaltrafik. Den närmsta hållplatsen, Söderbro, ingår i den 
nordöstra delen av planområdet. 

Biltrafik och bilparkering
Planområdet angörs norr om planområdet från Sven 
Eriksonsgatan via Kapellgatan och Sömmerske-
gången och väster om planområdet från Varbergsvägen via 
Kyrkängsgatan samt söder om planområdet från Kyrko-
gårdsgatan via Nils Jakobsonsgatan. Nils Jakobsonsgatan, 
som förbinder anslutande gator förväntas påverkas mest av 
trafikökning. 

En parkeringsutredning pågår för att klarlägga och hantera 
parkeringsbehov utifrån föreslagen exploatering. Inom 
planområdet finns totalt 533 bilplatser fördelade på två 
fastigheter som ägs av Pulsen (Astern 7 och Blåklinten 1, 
totalt 313 bilplatser), en parkeringsyta som förvaltas av Borås 
kommuns Parkerings AB (150 bilplatser) samt en parkerings-
yta på fastigheten Norsen 8 som Borås Stad hyr ut till boende 
i fastigheterna Rudan 11, 18, 19, 20 och 22 (50 bilplatser). 
Dessa byggs bort i samband med föreslagen exploatering och 
måste ersättas på annat sätt.

Totalt planeras för knappt 60 000 kvadratmeter BTA nya 
lokaler och bostäder i Pulsenområdet som adderas till de 
befintliga och kvarvarande cirka 11 000 kvadratmeter BTA 
verksamheter.

Den samlade beräknade parkeringsefterfrågan för ett fullt 
utbyggt Pulsenområde (inklusive ersättning för befintliga 
platser som byggs bort) är enligt Borås Stads parkeringsregler 
mellan 760-850 bilplatser beroende på möjlighet till reduce-
ring.

Kapacitet bedöms finnas inom planområdet för att ordna den 
parkering som exploateringen kräver. Förslaget möjliggör tre 
nya mobilitetshus, för bil och andra fordon, söder och norr 
om väg 40. Det finns också möjlighet för exploateringen att 
utnyttja parkeringsköp.

Genom att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik 
och bra gång- och cykelförbindelser till målpunkter såsom 
livsmedelsbutik, arbetsplatser och andra funktioner samt till 
Borås centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. 

Övergripande trafikfrågor
Det statliga vägnätet, vid trafikplats Brodal intill planom-
rådets västra gräns, berörs av exploateringen på grund av 
den ökade trafikmängden. Trafikutredning Brodal föreslår 
åtgärder som syftar till att förstärka kapaciteten. Kapaci-
tetshöjande åtgärder ska, enligt beslut §406, delfinansieras 
av exploateringsprojekt i närheten som genererar ökad 
trafikmängd. 

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.

Riksintressen
Väg 40 utgör ett riksintressen för kommunikationer. Den 
vertikala parken kan påverka sikt ovan befintlig gångbro. 
Befintlig gångbo förändras inte. Väg 40 bedöms inte påver-
kas negativt vid ett genomförande av förslaget.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp. Ledningar finns i anslutning till plan-
området. Ny VA-ledning till ny bebyggelse intill Sömmer-
skagången ska utredas för teknisk lösning. Pumpstation kan 
komma att bli aktuell. 

Dagvatten
Då planområdet är beläget invid recipient (Viskan) ligger 
fokus främst på rening av dagvatten samt skyfallsproblematik 
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(skyfall redovisas under rubrik 6.Vatten). En dagvattenutred-
ning har gjorts där föreslagen exploatering har studerats 
utifrån utsläppsmängder med ambitionen att mängden 
förorening efter exploatering inte får öka jämfört med befint-
liga förhållanden. Föroreningsberäkningar visar att planen 
totalt bidrar till en liten ökning av föroreningar jämfört med 
befintliga förhållanden. 

Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor i form av parkering. I och med planförslaget väntas 
andelen hårdgjorda ytor minska något. Dagvatten kan ledas 
genom öppna system som vegetationsytor samt till trädens 
planteringsgropar. De öppna vegetationsytorna föreslås 
utgöras av biofilter/växtbäddar. I utredningen beräknas 
ett ytanspråk om 1 % (1,4 % för område Norsen) av en 
reducerad area för rening. Med föreslagen rening i biofilter/
växtbäddar kommer föroreningsbelastningen på recipienten 
sammanlagt att minska till mängden vid befintliga förhål-
landen. 

Utredningens resultat och slutsatser bearbetas för närvarande 
och hantering av rening av dagvatten kommer specificeras 
framgent. 

Värme
Fjärvärme finns i anslutning till planområdet.

El, tele och fiber
Befintliga el- och tele ledningar samt fiberkablar ägs av Borås 
elnät AB och Skanova. Det finns tre transformationsstationer 
inom planområdet, en på Blåklinten 1 och två på Innerstaden 
1:1. Transformatorstationen på Innerstaden 1:1 avses flyttas 
en bit norrut invid Kapellgatan för att göra plats för en 
hotellbyggnad. Plats för fyra nya transformatorstationer 
möjliggörs i anslutning till det kommunala vägnätet.

Vegetation utmed Viskan.

Inventering naturvärden, orange markering, klass 3, innebär påtagligt naturvärde.
Gul markering, klass 4, innebär vist naturvärde.

Inventering skyddsvärda träd.

Inventering trädalléer.

Allé utmed Sven Eriksonsgatan, nummer 6 i inventeringen.
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5. Mark
Natur och vegetation
En topografisk höjd finns i planområdets norra del vilken 
är bevuxen med mindre lövskog och solitära träd. Viskans 
strandkant är till viss del bevuxen med varierad vegetation. I 
övrigt består marken i huvudsak sak av hårgjorda ytor i form 
av gata och parkering

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har gjorts av planområdet med 
syftet att identifiera och naturvärdesklassa befintliga natur-
värden och skyddvärda träd. Inventeringen redovisar totalt 
15 naturvärdesobjekt, varav sex har visst naturvärde och nio 
har påtagligt naturvärde.

Merparten av samtliga inventerade värdeelement utgörs av 
träd. Vegetation i anslutning till Viskan utgör också värdeele-
ment. Fem rödlistade fågelarter, björktrast, fiiskmås, entita, 
gränfink  och tornseglare, och två rödlistade trädsorter, ask 
och skogsalm, påträffades under inventeringen. Nio träd är 
skyddsvärda, enligt Naturvårdsverkets definition, på grund 
av sin storlek och ålder. Förekomst av blommande trädslag 
som lind, lönn, sälg och fruktträd är viktiga för pollinerare 
och därmed för ekosystemtjänster i området.  

Rekreation och kulturlandskap
Området används i huvudsak som arbetsplats och till 
parkering. På den skogbeväxta Asternkullen finns en 
hundrastgård. Stråk och platser för andra friluftsfrämjande 
aktiviteter saknas. Viskans strandkant inom planområdet 
saknar tillgängliga stråk i form gång- och cykelvägar.  

Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet. Det 
finns heller inga kulturhistoriska lämningar men industri-
landskapet utgör en viktig del i Borås kulturhistoriska arv. 
Viskans kant är i långa sträckor avgränsad med en stenmur 
av olika karaktärer och åldrar som utgör ett karaktärsbärande 
element.

Förslaget innebär att nya stråk i form av park med gång- och 
cyklevägar, kopplingar i form av broar och mötesplatser i 
form av torg och lekytor tillskapas. 

Lagenligt skyddad natur
Inom planområdet finns sex objekt (samtliga alléer) som 
omfattas av det generella biotopskyddadet. 18 fågelarter, som 
skyddas av artskyddsförordningen (SFS  2007:845), påträf-
fades under inventeringen inom planområedet. 

Klimatanpassning
Området är bullerutsatt främst från väg 40. Några buller-
dämpande åtgärder har gjorts men med planförslaget ställer 

krav på ytterligare dämpande åtgärder. Den föreslagna tätare 
bebyggelsen tillsammans med bullerdämpande åtgärder kan 
flera pltser inom området med ett gott mikroklimat. 

Grönområdesplan
Asternkullen, inom planområdet, ingår i grönområdesplanen. 
Boende i området har mellan 50–400 meter till stadsparken 
som ligger nordost om planområdet. Det går att ta sig dit via 
den vertikala parken, via gång- och cykelväg eller via mindre 
och bilfria gator genom planområdet. 

Geoteknik
Markens jordlager i området består av berg överlagrat av 
friktionsjord med ställvis siltig sand och fyllning med grusig 
sand och sten. Djup till fast botten varierar mellan 1 och 5 
meter i nordost och 8 och 25 meter i väster. SGU redovisar 
att marken i området har hög genomsläpplighet. Området 
är, förutom den norra delen med Asternkullen vars höjd 
upptar cirka 9000 kvadratmeter med en högsta markhöjd på 
ca + 160 meter, relativt flackt. Generellt lutar markytan mot 
Viskan. 

Längs Viskan mot Sven Eriksonsgatan och i anslutning till 
väg 40 återfinns tunnare skikt av silt.

Sträckor för stabilitetsuträkningar med rekommenderade åtgärder.

Stabilitetsförhållandena längs slänterna mot Viskan är ställvis 
otillfredställande enligt gällande krav och normer. Sämst 
stabilitetsförhållanden finns i anslutning till befintlig bebyg-
gelse söder om väg 40. Inom detta område krävs geotekniska 
förstärkningsåtgärder för befintliga förhållanden. De 
geotekniska förstärkningsåtgärderna kan bestå av tryckbank i 
Viskan, jordspikning eller borrad spont.

Beroende på närheten till Viskan och planerad byggnadshöjd 
bedöms grundläggning inom detaljplaneområdet behöva ske 
antingen med platta på mark eller genom grundläggning med 
pålar. De två gångbroarna över Viskan bör grundläggas med 
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pålar till fast botten för att undvika stabilitetsproblem mot 
Viskan. Den vertikala parken bör sannolikt pålas, åtminstone 
ställvis, eftersom den kommer gå nära intilliggande konstruk-
tioner, platsbrist kan uppstå för erforderliga fundament samt i 
söder där den vertikala parken går nära Viskan. 

Det rekommenderas att befintliga erosionsskydd kontrolleras 
och kompletteras vid behov. Inom delområde B, C och D 
saknas troligtvis befintligt erosionsskydd, det rekommenderas 
därför att erosionsskydd läggs ut inom dessa sträckor.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden inom detaljpla-
neområdet är inte tillfredställande i sektion A, B och D intill 
Viskan och uppfyller inte gällande rekommendationer enligt 
IEG rapport 4:2010. I sektion A och B bedöms det att det 
kan vara aktuellt med anläggning av tryckbank i Viskan, 
alternativt utföra jordspikning eller installera en spont. I 
sektion D bedöms det att det kan vara aktuellt med mindre 
ingrepp i form av att befintlig slänt flackas ut och en mindre 
tryckbank eller erosionsskydd läggs ut. I sektion C bedöms 
totalstabiliteten för befintliga förhållanden vara tillfreds-
ställande, men ett erosionsskydd rekommenderas för att 
förhindra framtida erosion.

Förorenad mark
Genomförd miljöteknisk markundersökning inom undersök-
ningsområdet har påvisat föroreningshalter överskridande 
Naturvårdsverkets generella riktvärden. Planerad markan-
vändning bedöms motsvara både känslig markanvändning 
och mindre känslig markanvändning. Inom planerade 
grönområden och där bostäder planeras att byggas är riktvär-

Provpunkter och med olika föroreningshalter. (KM - känslig markanvändning, 
MKM - mindre känslig markanvändnig och FA - farligt avfall).

dena för känslig markanvändning styrande. Mot bakgrund av 
de sammanlagda undersökningsresultaten bedöms den totala 
föroreningsnivån inom provplatserna vara måttlig. 

Utförda analyser visar på att flest föroreningshalter, som 
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markan-
vändning finns inom kvarteret Norsen. Längs Viskan straxt 
norr om väg 40 påfinns även föroreningar som överskrider 
Naturvårdsverkets riktvärde för mindre känslig markanvänd-
ning. Vid dessa punkter föranleder nybyggnation sanering. 

Vid Asternkullen inom nuvarande hundrastgård finns förore-
ningshalter i ytjorden som överskrider riktvärden för känslig 
markanvändning. Exponeringsrisken bedöms vara hög då 
föroreningen vid dessa punkter återfinns i fyllnadsmassorna.

Längs med Viskan, söder om väg 40 samt invid Sven 
Eriksonsgatan finns föroreningshalter i de djupa jordlagren 
som överskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning. Exponeringsrisken bedöms vara 
låg.

Analysen visar att ett saneringsbehov föreligger vid kvarteret 
Norsen samt längs Viskan straxt norr om väg 40 . Anläggan-
de av parkområdet vid Asternkullen innebär masshantering 
med förorenad mark och gällande restriktioner.

6. Vatten
Strandskydd
Området berörs av strandskydd för Viskan. Borås Stad 
upphäver strandskyddet, enligt MB kapitel 7 § 18 c, inom 
kvartersmark med motivering att området redan är i 
anspråkstaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddens syften. Intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som planen avser bedöms väga tyngre än strand-
skyddsintresset. Stora delar av området är otillgängliga dels 
för befintliga bariärer som avskärmar och för att området 
till stor del utgörs av kvartersmark. Inom planområdet är fri 
passage inte möjlig. Den upplevda tryggheten i området är 
dessutom låg under de tider då arbetsplatser är stängda.

Den föreslagna exploateringen innebär att området tillgäng-
liggörs genom att en blandning av kontor, bostäder och 
centrum tillåts och genom att broar och parkstråk möjliggörs. 
Planförslagt möjliggör för fler invånare att röra sig längs med 
Viskans västra strandkant. I planområdet norr om väg 40 
föreslås strandpromenad i parkmark för att bevara värdefull 
vegetation längs med Viskans strandkant.
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Miljökvalitetsnormer
För att uppnå god vattenstatus sätts kvalitetsmål i form av 
s.k. Miljökvalitetsnormer (MKN) för vattenförekomster. 
MKN uttrycker den ekologiska och kemiska kvalitet som ska 
ha uppnåtts vid en viss tidpunkt. 

Ytvattnets kvalitet
Den ekologiska statusen på Viskan som är recipient för 
planområdet klassas som måttlig. Kemisk ytvattenstatus 
uppnår ej god status. Åtgärder kan inte initieras med skälet 
tekniskt omöjligt på grund av kunskapsbrist.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet i området har god kemisk status och god 
kvantitativ status. Planförslaget innebär att förorenad mark 
saneras vilket är positivt för grundvattnet och påverkar 
vattnets kemiska status positivt.

Släckvatten
Brandposter finns inom räckhåll till planområdet och kapaci-
teten bedöms vara tillräcklig. Intern tryckstegring behövs på 
fastighet Norsen där byggnad når över 40 meter.

Översvämningsrisk höga flöden
Riskområden definieras som områden där nya byggnader 
riskerar att skadas vid översvämning, där översvämning 
riskerar att påverka tillgänglighet till nya entréer vid en 
eventuell evakuering, där översvämning riskerar att påverka 
framkomlighet för räddningstjänst på nya gator och vägar. 
Befintlig bebyggelse riskerar inte att översvämmas på grund 
av höga flöden i Viskan.

Skyfallskartering med lågpunkt Nils Jakobsonsgatan under väg 40.

Översvämningsrisk skyfall
Området är kuperat med lokala lågpunkter. Generellt lutar 
marken mot Viskan i öster. Nils Jakobsonsgatan, under väg 
40 utgör en lågpunkt där ytligt avrinnande vatten från ett 
stort avrinningsområde samlas. Lågpunkten medför risk för 
översvämning av byggnader angränsande Nils Jakobsgatan 
norr och söder om väg 40, vilket i sin tur kan medföra skador 
på befintliga byggnader samt komma att påverka tillgäng-
ligheten till entréer. Lågpunkten medför översvämning av 
vägbana vilket kan medföra framkomlighetsproblem för 
exempelvis räddningstjänst till området.

7. Sociala perspektiv
Identitet
Planområdet utgör en del i Borås Stads textilindustrihistoria. 
Efter att textilindustrin förändrats har byggnaderna fått ny 
användning men fungerar fortfarande till verksamheter och 

Perspektiv från Nils Jakobsonsgatan med ursprunglig textilindustribyggnad längst till vänster i bild (Malmström Edström Arkitekter och Sydväst arkitektur och 
landskap).
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som arbetsplats åt många. Det textila arvet är en viktig del 
i Borås historia och identitet. Områdets kapacitet att bidra 
till identitet för Borås är mycket stor, då dess placering ligger 
mycket nära stadens centrum. Även för att förbipasserande 
längs väg 40 ges mölighet att läsa historiska spår i bebyg-
gelsen.

Mötesplatser
Allmänna parkstråk skapar kopplingar mellan parker samt 
mellan stadsdelar som omger planområdet. Nya gator, torg 
och parkmark inom planområdet medför att Borås Stads 
invånare ges tillgång till en ny central stadsdel med ett flertal-
platsbildningar som möjliggör möten mellan människor.

Säkerhet och upplevd trygghet
Området tillgängliggörs på ett nytt sätt vilket medför 
ökade flöden av människor till fots och med olika fordon. 
Fordonstrafik med bil koncentreras i förslaget till utkanten av 
området för anslutning till mobilitetshus. Området bedöms 
ur trafiksynpunkt som säkert. Förslagets variation av använd-
ning möjliggör rörelse under fler av dygnets timmar vilket 
kan bidra till en upplevd trygghet. 

8. Störningar på platsen
Risk
Väg 40 går igenom planområdet med hastigheten begränsad 
till 70 km/h. Vägen utgör en primär transportled för farligt 
gods. Planområdet sträcker sig cirka 150 meter norr respek-
tive söder om vägen. Planerad markanvändning i anslutning 
till vägen är centrumverksamhet och kontor. Planerad 
markanvändning i planområdets norra och södra del är 
bostäder, centrum och kontor. 

En riskutredning som har beställts inom ramen för planar-
betet redovisar en riskanalys på individ och samhällsnivå. 
Individrisk kan med riskåtgärder minskas till en acceptabel 
nivå. Samhällsrisk ligger med tillämpade riskåtgäder inom en 
acceptabel nivå, men nära den övre gränsen för ALARP (As 
low as reasonably possible). En reducering av risk till lägre 
ALARP kräver dyra åtgärder på både befintlig och ny bebyg-
gelse alternativt att transporter med farligt gods begränsas.

Vägen utgör en viktig regional vägförbindelse. Att begränsa 
möjligheter för vägens funktion kan ge negativa konse-
kvenser för hela regionen. Samtidigt är befintlig bebyggelse 
kulturhistoriskt värdefull. Riskåtgärder kan ge negativa 
konsekvenser på Borås Stads textilarv vilket är en del av 
Borås Stads identitet. Den centrala placering som planområ-
det med bebyggelse utgör är strategiskt viktig att nyttja som 
resurs för att utveckla Borås Stads centrum och tillskapa nya 
bostäder samt andra stadsmässiga värden.

I utredningen rekommenderas fasad- och fönsteråtgärder 
på byggnader inom ett avstånd på 80 meter norr om vägen 
samt 45 meter söder om vägen. Inom samma avstånd rekom-
menderas att ventilation ska placeras från riskkällan och att 
balkonger inte ska uppföras mot riskkällan. För hela planom-
rådet rekommenderas att utrymning ska kunna ske skyddat 
från riskkällan och att bostäder ska placeras i skydd av 
bebyggelse för mindre känslig verksamhet. För stadigvarande 
vistelse utomhus inom 45 meter söder om och 80 meter norr 
om vägen krävs en skyddande barriär. Barriären kan bestå av 
befintliga eller tillkommande byggnader. 

Buller
En bullerutredning har tagits fram som redovisar bullerni-
våer från trafik på järnäg. och väg. Utredningen redovisar 
nuläge och trafikprognos för år 2040. Resultatet visar 
dominant normalt ljud från vägtrafik över ljud från järnväg. 
Bullernivåer överskrider max tillåtna riktvärden för bostads-
bebyggelse både för ekvivalent och maximal ljudnivå

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad (för bostad om 
max 35 m2 gäller 65 dBA) och 50 dBA ekvivalent ljudnivå 
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats. 

Rapporten visar att det är möjligt att uppnå tillfredsställande 
bullernivåer endast genom att anpassa bostädernas planlös-
ning. Det innebär dock en begränsning av bostädernas 
möjliga utformning. På grund av detta redovisar rapporten 
ljudnivåer med bullerskärmar. Bullerskärmarna gör att 

Turkosa linjer visar placering av bullerskärmar. Inringade bostadsbyggnader visar 
var planlösning behöver anpassas för att erhålla tyst sida.
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Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Nils Jakobsonsgatan.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Sven Eriksonsgatan.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
väg 40.

Fasadvärden som överstiger 60 dBA ekvivalent ljudnivå på byggnader vända mot 
Sömmerskegången.

bostadsbyggnader med fasad mot väg 40 får mer flexibilitet 
i utformning av planlösning, samt en trivsammare utemiljö. 
Bostadsbebyggelse mot Sven Eriksonsgatan och Kyrkogårds-
gatan/Nils Jakobsonsgatan behöver anpassade planlösningar, 
trots skärmarna.

Om uppställningsverksamheten på bangården planeras vara 
av sådan art att bullriga händelser såsom bromsgnissel eller 
vagnskjuts förekommer mer än som enstaka händelser kl. 
22–06, bör bullerdämpande åtgärder på fasad (cellfönster) 
dimensioneras för att säkerställa god ljudmiljö inomhus i 
förhållande till sådant buller.

Vibrationer
En utredning pågår för att redogöra eventuella behov av 
åtgärder för vibrationsstörning. 

Luftkvalitet
Resultatet från beräkningarna visar att MKN miljökvalitets-
målet klaras på planområdet där människor vistas avseende 
NO2 och PM10, för nuläget samt vid inflyttningsåret 
2027 och utbyggnad 2040. Halterna vid gångbron för den 
planerade vertikala parken bedöms inte att riskera överskrida 
MKN. Halterna i gaturummet vid väg 40 är höga, för både 
PM10 och NO2, men eftersom MKN inte ska utvärderas på 
vägars körbana finns inget överskridande av MKN så länge 
människor inte tillåts tillträda gaturummet längsmed vägen 
i planområdet. Halterna avtar dock snabbt med avstånd till 
väg 40, varav byggnaderna närmast vägen ger ett effektiv 
skydd för spridning av höga halter in på planområdet både 
norr och söder om vägen.

Värdena på Vertikala parken ovan väg har också beräknats. 
Halterna avtar med höjden, varav resultat på 10-13 meters 
höjd visar att MKN klaras för NO2 vid inflytt 2027 till 
skillnad från halterna i markplan. För PM10 år 2040 tangeras 
MKN avseende dygnsmedelvärdet vid gångbron. Dock är 
sannolikheten för överskridande lågt eftersom gångbrons 
skyddande plank (10 meter höga) inte har inkluderats i beräk-
ningarna. I och med skyddsplanken är det stor sannolikhet 
att halterna är ännu lägre eftersom deras höjd bör hindra 
luftföroreningarna effektivt.

9. Planbestämmelser
Användning av mark och vatten
Användning reglerar hur mark och vatten får användas. 
Användningarna har tagits fram för att tillåta en flexibel och 
ändamålsenlig användning av marken. De har testats mot 
och anpassats utefter de utredningar som tagits fram inom 
ramen för planarbetet. Planförslaget tillåter användning; 
kontor (K), parkering (P), park (PARK), gata (GATA och 
VÄG), gång- och cykelväg (CYKEL), badhus (R1), bostäder 
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(B), centrumverksamhet (C), vård (D), vuxenutbildning (S1), 
torg (TORG) och transformatorstationer (E1). Planen reglerar 
även Viskan som vattenområde (W) för att det ska hållas 
öppet i så stor utsträckning som möjli gt. För att möjliggöra 
ett nytt gångstråk längs Viskan söder om väg 40 och för att 
befintlig brygga under väg 40 ska vara planenlig preciseras 
vattenområdet med brygga (W1). För att möjliggöra två nya 
broar över Viskan preciseras vattenområdet med (W2).

Allmänna platser
Planförslaget innebär att park i planområdets norra, östra 
och södra del kommer att iordningställas tillsammans med 
gång- och cykelvägar. Ett upphöjt vertikalt gångstråk kräver 
3D-fastighetsbildning vilket säkerställs genom precisering 
av park (PARK2). Av samma anledning preciseras P1. 
Även precisering P2 syftar till att möjliggöra parkeringshus 
som 3D-fastighet under mark. Placering av befintlig gata, 
Sömmerskegången, justeras något för att möjliggöra ny 
bebyggelse mot Asternkullen och kompletteras med ett 
allmänt torg (TORG). För att säkerställa allmän tillgång till 
de två broarna över Viskan reglerar planen Gång- och cykel 
som (CYKEL) 

Egenskapsbestämmelser
Egenskapsbestämmelser preciserar användningen så att 
marken blir lämplig och värden bevaras. 

Omfattning och användning

För att begränsa ny bebyggelse mellan Sömmerskegången 
och Asternkullen och säkerställa yta för innergårdar reglerar 
planen var bebyggelse får finnas med korslagd mark. 
Komplementbyggnader får uppföras samt parkeringshus 
under mark. Transformatorstation behövs på kvarteret 
Norsen men rymms inte som fristående byggnad varför 
planen reglerar med e1 att byggnads bottenvåning för parke-
ring ska inrymma plats för trasformatorstation. Parkeringshus 
möjliggörs under bebyggelse på kvarteret Astern. Fasad till 
parkeringshus riskerar att bli slutna och intentionen är att 
Sömmerskegången ska möta aktiva bottenvåningar varför 
planen reglerar med e2 att parkeringshus inte får uppföras 
med fasader mot allmän gata.

Utformning

För att förhindra nya byggnader intill Viskans kant och intill 
befintliga byggnader med bevarandevärden, norr om väg 40, 
reglerar planen med prickad mark. Planen reglerar korslagd 
mark för att medge mindre komplementbyggnader intill 
befintliga byggnader med bevarandevärden, söder om väg 40 
då ytan är mer tilltagen. För att skydda befintliga byggnader 
tillhörande äldre textilindustriverksamhet reglerar planen 
med f1 att ny bebyggelse endast får uppföras så att befintliga 
byggnaders fasader inte döljs. Befintlig gångbro över väg 40 
regleras med f2 för att säkerställa arkitektonisk kvalitet och 

med f3 för att förhindra att reklamskyltar dels förvanskar 
gestaltningen och för att inte utgöra en trafiksäkerhetsrisk. 
Befintliga byggnader tillsammans med Asternkullen utgör 
värden som ny bebyggelse ska anpassas efter varför höjder på 
byggnader regleras med höjdangivelse i meter över angiven 
marknivåplacerad i romber.

Utförande

Då ny byggnad inom kvarteret Norsen riskerar att bli ståen-
des i höga vattenflöden vid skyfall reglerar planen med b1 
att konstruktionen ska klara höga vattenstånd. Bryggor som 
uppföres längs Viskan på kvarteret Blåklinten. För att inte 
störa biologiska värden i Viskan reglerar planen med b2 att 
bryggor endast får kraga ut över Viskan. Intentionen med de 
nya broarna över Viskan är att dessa ska möjliggöra gång- och 
cykeltrafik varför planen reglerar med b3 för att säkerställa 
tillräcklig bredd. Befintlig gångbro över väg 40 regleras med 
b4 för att säkerställa lämplig konstrukton. 

Bevarande

Befintliga träd längs Sven Eriksonsgatan har höga värden 
varför dessa skyddas med reglering n1. För att bevara befint-
liga byggnader tillhörande äldre textilindustriverksamhet 
reglerar planen med q1 - q6 att olika värdefulla detaljer ska 
bevaras samt med r1 att byggnaderna inte får rivas. För att 
skydda befintliga byggnader tillhörande äldre textilindustri-
verksamhet reglerar planen med k1, k2 och k3 att byggnader 
endast får underhållas med hänsyn till dess bevarandevärden. 

Skydd mot störningar

Då stabilitetsproblem finns utmed Viskans kant reglerar 
planen med m1 att erosionsskydd ska finnas. För att säker-
ställa att buller från trafik inte utgör en risk reglerar planen 
med en generell bestämmelse m2 att byggnader ska utformas 
så att gällande riktvärden klaras. 

Administrativa bestämmelser
Detaljplanen reglerar en genomförandetid på fem år från det 
att planen har fått laga kraft. Planavgift via bygglov regleras 
med (a1) för de delar av planområdet där plankostnadsavtal 
inte har upprättats. 

Vid framtagandet av en ny detaljplan återgår strandskyd-
det för Viskan vilket medför att strandskyddet behöver 
upphävas för kvartersmark för att möjliggöra ny bebyggelse. 
Allmän platsmark i form av park samt prickad kvartersmark 
förhindrar att ny bebyggelse kommer till stånd intill Viskans 
strandkant. Markreservat regleras med (u) för att säkerställa 
allmäna ledningar. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planförslaget verkar för samma mål som Borås Stads Vision 
2025, Visionen om framtidens Borås. Visionen uttrycker en vilja 
att skapa mötesplatser likt offentliga vardagsrum för aktivitet 
och att upleva kultur och natur. Invånare ska erbjudas 
trivsamma och säkra miljöer. IT och digitalisering tillsam-
masn med omsorg om miljö och varandra ska bidra till ett 
mer hållbart Borås.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, antagen år 2018, beskriver 
ett antal målområden där; Tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse, God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv och 
Närhet till stadspuls berör planen. Planområdet pekas ut som 
del av stadskärnan med centrumbebyggelse. Planförslaget 
stämmer väl övesens med översiktsplanens intentioner. Prici-
per som berör planen är; En blandning av upplåtelseformer, 
Ett näringsliv som tillåts växa, Yteffektivitet tillsammans 
med innovativa lösningar, Hänsyn till omgivning genom att 
utgå från det befintliga, Offentliga ytor och grönytor av hög 
kvalitet, Stråk som kopplar samman och Möjlighett att röra 
sig utemd Viskan.

Utbyggnadsstrategi för Borås Stad
Borås Stad antog 2019 Utbyggnadsstrategi 2018–2035 Mer stad 
längs Viskan som kompletterar Borås översiktsplan och förtyd-
ligar genomförandefrågor kring stadskärnan. Staden ska växa 
tätt och varierat med en mix av bostäder, handel, service, 
kontor, parker med mera. Ny bebyggelse ska integreras med 
befintlig. Kollektivtrafik, gång- och cykelvägar ska binda 
samman staden. Viskan och det textila arvet ska synliggöras.

Staden vid Viskan
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid Viskan antogs 2002. 
Stadsmiljön ses som ett viktigt utvecklingsområde och för 
planområdet beskrivs specifikt att Viskan och byggnader som 
representerar det textila arvet ska lyftas att fram samt att bar-
riäreffekter från rikvsväg 40 ska minskas och industriland-
skapet tillgängliggöras.

Staden vid parken
Stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken antogs 18 mars 
2021. Som tillägg till den blåa struktur som Viskan utgör vill 
Borås Stad med programmet addera till en grön struktur i 
form av parkstråk. Parkstråket ska vara allmänt tillgängligt, 
gå igenom planområdet från norr till söder och koppla 
samman olika mötesplatser.

Planprogram
Planprogram för Södra Centrum: Ulysses 6 med flera godkändes 
av samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-27 § 2019-000190. 
Planprogrammet omfattar kvarteret Astern, planområdets 
norra del mellan väg 40 och Sven Eriksonsgatan. 

Syftet med programmet är att föregå framtida arbete med nya 
detaljplaner. Planprogrammet verkar för centrumutveckling, 
genom tät bebyggelse med en blandning av bostäder, kontor 
och handel. I programmet beskrivs stärkta urbana stråk 
samt minskad upplevelse av barriärer i stadsrummet. Även 
ökad tillgång till offentliga mötesplatser och grönytor av hög 
kvalitet beskrivs.

Miljömål
Av Borås Stads miljömål 2018–2021 relaterar att skapa 
förutsättningar för en hälsosam livsmiljö, värna om 
ekosystemtjänster och om grön och blå infrastruktur till 
planförslaget.

Av Sveriges 16 miljömål relaterar God bebyggd miljö och Ett rikt 
växt- och djurliv till planförslaget.

I planförslaget bevaras byggnader från textlindustrin och 
kompletteras med ny bebyggelse. Förslaget möjliggör en 
blandning av bostäder, kontor, centrumverksamhet, parker 
med mera vilket kan tillföra liv och rörelse under dygnets alla 
timmar. Föreslagna parkstråk och platsbildningar bidrar till 
tillgänglighet och möjlighet till både rekreation och aktivitet. 

En exploatering av området kan påverka växt- och djurliv 
negativt. Marken är på grund av industriverksamhet föro-
renad vilket kan i samband med exploatering kan påverka 
miljön positivt. En naturvärdesinventering och en markmil-
jöundersökning har gjorts som har legat till grund för hur 
frågor gällande miljö, växt- och djurliv föreslås hanterats i 
planen. Se vidare under kapitel 5 Mark.

Övriga kommunala dokument
Samhällsbyggnadsnämnden tog i juni 2021, §BN 2018-
001356 ett inriktningsbeslutför det fortsatta arbetet med 
planarbetet. Inriktningen ska utgöra grund för avvägningar 
och underlätta planarbetet. 

Inriktningen fokuserar på ett levande och spännande område 
med lummig grönska och tillgång till Viskan. Området ska 
erbjuda stråk och platser för lugn och ytor för aktivitet, på 
torg, i natur, med vatten. En blandning av gammalt och nytt 
skapar spännande miljöer med en brokig och unik karaktär. 
Kvarteren är tillgängliga, säkra och yteffektiva. Området ska 
ge en känsla av stadsliv. 
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ASTERN 6 (1)

11. Konsekvenser
Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts 
enligt miljöbalken kap. 6 § 5 (SFS 1998:808). Ett genomför-
ande av planen antas inte påverka miljön negativt. Under-
sökningen visar även på viktiga miljöaspekter som hanteras i 
detaljplanen. En strategisk bedömning med miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) bedöms inte behövas.

12. Planens genomförande
Inledning
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, 
fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder som 
behöver vidtas för att genomföra detaljplanen på ett samord-
nat och ändamålsenligt sätt. Den ska redovisa vem som 
vidtar åtgärderna och när de ska vidtas. Genomförandebe-
skrivningen har ingen självständig rättsverkan. Detaljplanens 
bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och 
planbestämmelser. Genomförandebeskrivningen förtydli-
gar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt och blir 
därigenom vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Organisatoriska frågor
Planens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen 
får laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägare rätt att 
efter ansökan om bygglov få bygga i enlighet med planen. 
Detaljplanen får inte ändras eller upphävas före genomför-
andetidens utgång, om någon fastighetsägare som berörs 
motsätter sig det. Dock är det tillåtet att ändra eller upphäva 
detaljplanen om ändringen är nödvändig på grund av nya 

STRUKTURPLAN
2022-03-07

skala 1:2000 (A3)

   

FASTIGHETER
Strukturplan

TECKENFÖRKLARING
skala 1:2000 (A3)

   Planområdesgräns
   
   Pulsen   Pulsen

   Borås stad

   Övriga

   

ASTERN 5

ASTERN 2

ASTERN 3

VISKABERG 1

ASTERN 6 (2)

ASTERN 7

INNERSTADEN 1:1

INNERSTADEN 1:1

GÖTA 1:1

GÖTA 2:1

RUDAN 22

RUDAN 18

RUDAN 
11 2

KAMELIAN 4
KAMELIAN 2

KAMELIAN 5

VENUS 2

KAMELIAN 3

RUDAN 
19

RUDAN 
20

BLÅKLINTEN 1

NORSEN 8

GÖTA 3:1

MAKRILLEN 11

MAKRILLEN 7

ASTERN 6 (1)

Den gula ytan ägs av Borås Stad, röda ytan av Pulsen Fastigheter AB och den 
gröna ytan av MQvist Bostäder AB.

förhållanden av stor allmän vikt, vilka inte kunde förutses 
vid den ursprungliga planläggningen, enligt 4 kap. 39 § PBL. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång 
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som 
uppkommit genom planen kan beaktas.

Tidplan
Tidplanen enligt tabellen nedan ska endast ses som ett 
tänkbart genomförande av detaljplanen. Åtgärdernas innehåll 
och innebörders ordning kan komma att ändras efter att 
detaljplanen har fått laga kraft.

Markägoförhållanden
Astern 7 och Blåklinten 1 ägs av Pulsen Fastigheter AB. 
Fastigheten Astern 5 ägs av MQvist Bostäder AB. Resterande 
fastigheter ägs av Borås Stad. Fastighetsägare och rättig-
hetshavare framgår även av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Utförande, drift och underhåll av allmän platsmark

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att 
kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Allmän 
platsmark som omfattas av detaljplanen utgörs av TORG, 
GATA, VÄG, CYKEL, PARK och (PARK2) på plankartan. 
Ansvarig väghållare för allmän platsmark med ändamålet 
VÄG är Trafikverket, vilket innebär att Trafikverket svarar 
för att ordna och underhålla vägen i enlighet med väglagen.

Kommunen är även huvudman för broar inom vattenområde 
(W2).

Utförande, drift och underhåll av allmänna tekniska 

anläggningar och byggnader

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnaden av 
allmänna anläggningar avseende vatten och avlopp, fjärr-
värme samt avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnaden av allmänna 
anläggningar för el, samt för utbyggnad och framtida drift 
och underhåll av de transformatorstationer som avses anläg-
gas inom områden för transformatorstation (E1). 

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. 

Utförande, drift och underhåll av kvartersmark

Detaljplanen innehåller kvartersmark för ändamålen 
bostäder, centrumverksamhet, kontor, parkeringsanlägg-
ning och transformatorstation. Respektive fastighetsägare 
ansvarar för utbyggnad, samt kostnader för framtida drift 
och underhåll av samtliga byggnader och anläggningar inom 
kvartersmarken för de ändamål som anges i detaljplanen. 
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Fastighetsägaren ansvarar även för rivning av befintlig 
byggnation samt eventuella saneringsåtgärder för att möjlig-
göra för exploateringen.

Ansvaret för drift- och underhåll av anläggningar inom 
kvartersmark som tillgodoser fler fastigheters behov bör 
överlämnas till nybildade gemensamhetsanläggningar och 
samfällighetsförening. 

Avtal
I detta avsnitt redogörs det för vilka avtal som avses ingås för 
att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande av rubricerad 
detaljplan

Markanvisningsavtal

Markanvisningsavtal ska tecknas av Borås Stad och exploa-
tören gällande delar av fastigheterna Astern 2,3,6, Göta 1:1 
och Innerstaden 1:1. Syftet med markanvisningsavtalet är att 
säkerställa exploatörens ensamrätt att, under en begränsad 
tid och under särskilda förutsättningar och villkor, förhandla 
med Borås Stad om att förvärva de aktuella delarna av fastig-
heterna. Målsättningen är att parterna ska ingå i ett köpeavtal 
och eventuellt ett genomförandeavtal inför antagandet av 
detaljplanen.

Markanvisningsavtalet ska framförallt reglera följande:

 » Markanvisningstid

 » Ansvars- och kostnadsfördelning för utbyggnad av 
allmän plats 

 » Markpris och indexreglering

 » Villkor för exploatering

 » Gestaltningsprogram

Köpe- och genomförandeavtal

Avsikten är att Borås Stad och exploatören ska teckna ett 
köpeavtal avseende de anvisade områdena inför antagandet 
av detaljplanen med villkor om att detaljplanen ska få laga 
kraft för avtalens giltighet. Även genomförandeavtal som 
reglerar utförande av allmän plats kan komma att tecknas i 
samband med köpets genomförande.

Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och 
berörda fastighetsägare innan detaljplanen antas och får 
laga kraft. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är 
att reglera kommunens respektive berörds fastighetsägares 
åtagande i samband med genomförandet av detaljplanen. 
Exploateringsavtalet ska i huvudsak reglera följande punkter:

 » Områden som ska överföras till kommunens fastighet 
(allmän plats). Anges närmare under ”Fastighetsrätts-
liga konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.

 » Områden som ska överföras till exploatörens fastighet 
(kvartersmark). Anges närmare under ”Fastighetsrätts-
liga konsekvenser” i genomförandebeskrivningen.

 » Fastighetsbildning

 » Utbyggnad och finansiering av allmän platsmark. 

 » Säkerhet för åtagandena enligt avtalet. 

 » Åtaganden vad gäller markföroreningar m.m. 

 » Medfinansiering av Brodalsmotet.

 » Eventuella mobilitetsåtgärder 

Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplanen utgör underlag för de fastighetsrättsliga åtgärder 
som krävs för planens genomförande. De fastighetsrättsliga 
konsekvenserna beskrivs per fastighet och rättighet.

De ytor som utgör kvartersmark kan i framtiden komma 
att utgöra en eller flera fastigheter. Idag är det fastigheterna 
Astern 7 och Blåklinten 1 som innehåller kvartersmark men 
dessa fastigheter kan komma att delas upp i ett flertal fram-
tida fastigheter. Ombildningarna bedöms kunna genomföras 
genom avstyckning och fastighetsreglering.

Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom plan-
området att anpassa fastighetsindelningen till byggnaders 
olika funktioner och användning, exempelvis genom att 
bilda 3D-fastigheter för exempelvis garage, eller lokaler i 
bottenplan. 

Förändrad fastighetsindelning

Fastighetsbildning krävs för att fastighetsindelningen ska 
överensstämma med detaljplanen.

Kvartersmark för bostäder, centrum och kontor                          
Delar av fastigheterna Astern 2, 3, 6, Göta 1:1 och Innersta-
den 1:1, som utgör kvartersmark med ändamålen bostäder, 
centrum och kontor (BCKPDS1) i detaljplanen, föreslås 
överföras till de angränsande fastigheterna Astern 7 och 
Blåklinten 1 genom fastighetsreglering. 

Överlåtelse av marken ska regleras i köpeavtal alternativt 
överenskommelse om fastighetsreglering.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN22

Ägaren till Astern 7 och Blåklinten 1 ansvarar för att ansöka 
om lantmäteriförrättning och för att bekosta åtgärden.

Kvartersmark för allmänna tekniska anläggningar                     
Kvartersmark för transformatorstationer kan styckas av till 
egna fastigheter. 

Allmän platsmark (traditionell fastighetsbildning)                      
Delar av fastigheterna Blåklinten 1 och Astern 7, som utgör 
allmän platsmark med ändamålen gata, park och gångväg 

3D-fastighet för parkändamål som löper vertikalt genom planområdet.

(GATA/ PARK/GÅNG) i detaljplanen, föreslås överföras 
till den angränsande fastigheten Innerstaden 1:1. Överlåtelsen 
av markområdena ska regleras i exploateringsavtal mellan 
ägaren till Astern 7 och Borås Stad.

Kvarvarande allmän platsmark inom fastigheterna Astern 
2,3 och 6 ska genom fastighetsreglering överföras till den 
angränsande fastigheten Innerstad 1:1. Borås Stad ansöker 
om fastighetsregleringen och bekostar åtgärden.

Allmän platsmark (3D-fastighetsbildning)                                    
En ny parkbro ska anläggas från Asternkullen till St::a 
Birgittas griftegård inom allmän platsmark med ändamålet 
bro (PARK 2 och bro1). 

För att tillgodose det aktuella ändamålet föreslås utrymmet, 
som är avsett för en parkbro, bilda en egen, fristående 
tredimensionell fastighet (3D-fastighet). 

Syftet med att skapa en 3D-fastighet av utrymmet är bland 
annat att tydliggöra det rättsliga och förvaltningsmässiga 
ansvaret för anläggningen. Den nybildande 3D-fastigheten 
ska urholka fastigheterna Astern 7, Blåklinten 1, innerstaden 
1:1–2 samt Göta 1:1 och innefatta själva brokonstruktionen 
samt eventuella hisschakt. Pelare och trappor som belastar 
angränsande fastigheter ska säkerställas med hjälp av offici-
alservitut i samband med att 3D-fastigheten bildas. Likaledes 

ska möjligheten att ta sig till brokonstruktionen, underhållet 
och skötseln av densamma säkerställas med officialservitut i 
samma lantmäteriförrättning.

Fastighetsindelningsbestämmelser

Borås Stad bedömer att det inte krävs fastighetsindelnings-
bestämmelser för att kunna genomföra detaljplanen. Om 
behovet uppstår, kan fastighetsindelningsbestämmelser 
införas senare genom ändring av detaljplan.

Rättigheter

Fastigheter inom detaljplanen belastas av följande rättigheter 
som påverkas av detaljplanen.

Servitut

Officialservitut, 1490K-98/29.1, med ändamålet väg. Servi-
tutet gäller till förmån för fastigheten Astern 7 och belastar 
fastigheterna Astern 2, 3 och 6. Detaljplanen innebär att 
servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. 
Servitutet bör därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 
kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL).

Officialservitut, 1490K-98/29.2, med ändamålet väg. Servi-
tutet gäller till förmån för fastigheten Astern 7 och belastar 
fastigheterna Astern 3.Detaljplanen innebär att servitutet inte 
längre behövs då behovet av väg tillgodoses genom allmän 
platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. Servitutet bör 
därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 kap. 1 § fastig-
hetsbildningslagen (FBL).

Officialservitut, 1490K-98/29.3, med ändamålet gång- och 
cykeltrafik. Servitutet gäller till förmån för fastigheten 
Innerstaden 1:1 och belastar Astern 7. Detaljplanen innebär 
att servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark med ändamålet gata i detaljplanen. 
Servitutet bör därför upphävas genom fastighetsreglering, 5 
kap. 1 § fastighetsbildningslagen (FBL).

Ledningsrätt 1583K-97/2.1 med ändamålet starkström 30 kV 
jordledning. Ledningsrätten gäller till förmån för Göta 1:5 
(Borås Energi och Miljö) och belastar bland annat Blåklinten 
1 och Astern 7. Detaljplanen kan komma att medföra att 
ledningsrätterna behöver omprövas på grund av ändrade 
förhållanden, 35 § ledningsrättslagen (LL). 

Ledningsrätt, 1490K-98/1.2 med ändamålet starkström. 
Ledningsrätten gäller till förmån för Göta 1:5 och belastar 
Astern 7 Detaljplanen kan komma att medföra/medför att 
ledningsrätterna behöver omprövas på grund av ändrade 
förhållanden, 35 § ledningsrättslagen (LL).
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Avtalsservitut, 15-IM3-30/1135.1, med ändamålet avloppsled-
ning. I fastighetsregistret anges att rättigheten belastar Astern 
2, 3 och 6, men ingen härskande fastighet finns angiven. Hur 
rättigheten påverkas får utredas i det fortsatta planarbetet.

Avtalsservitut, 1490IM-02/2673.1, med ändamålet gångpas-
sage. Rättigheten gäller till förmån för Astern 7 och belastar 
Innerstaden 1:1. Detaljplanen kan komma att innebära att 
servitutet inte längre behövs då behovet av väg tillgodoses 
genom allmän platsmark. Rättigheten ska i så fall upphävas. 
Frågan får utredas vidare i det fortsatta planarbetet.

Ovan nämnda åtgärder ska regleras i exploateringsavtal 
mellan ägaren till Astern 7 och Borås Stad. Ägaren till Astern 
7 ansvarar för att ansöka om lantmäteriförrättning och för att 
bekosta åtgärderna.

Detaljplanen kan ge upphov till att nya servitutsrättigheter 
behöver bildas.

Ledningsrätt

Befintliga samt nya ledningar som anläggs inom område 
markerade med u kan tryggas genom upprättande av avtal 
om bildande av ledningsrätt mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom avtalsservitut. 

Arrenden

Inom Norsen 8 finns ett arrendeavtal för parkering för 
intilliggande fastighet som kommer behöva sägas upp vid 
genomförande av detaljplanen.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Mark ingående i allmän plats  

Detaljplanen medför en rättighet och skyldighet för 
kommunen att lösa in den mark som utgör allmän plats med 
kommunalt huvudmannaskap. 

Blåmarkerade områden avser allmän platsmark som överföras till kommunala fastigheter. Gulmarkerade områden avser kvartersmark som överförs till exploatörens 
fastigheter eller som kan upplåtas till ledningsägare. 
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Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att respektive exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till 
exploateringen, men som bedöms vara nödvändiga för det 
allmänna, ska finansieras av Kommunen. 

Ägare till fastigheter inom planområdet kan tillgodogöra 
sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför för 
respektive fastighet, samt inkomster i samband med uthyr-
ning och försäljning av sina skapade bostäder. Exploatören 
bekostar detaljplaneläggning genom plankostnadsavtal.

Genomförandet av detaljplanen innebär följande kostnader 
för exploatören:

 » Kostnader för utbyggnad av kvartersmark 

 » Kostnader för flytt av ledningar

 » Kostnader för lantmäteriförrättningar, anslutningsav-
gifter för el-, bredband- va-ledningar mm

 » Kostnader för utbyggnad av allmän plats.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, fiber m.m.)

 » Fastighetsbildningskostnader

 » Kostnader för finansiering av Brodalsmotet

Detaljplanen innebär, eller kan komma att innebära följande 
kostnader för kommunen: 

 » Inlösen av mark som i detaljplanen utgörs av allmän 
plats. 

 » Ökade kostnader för drift och underhåll av den mark 
som i detaljplanen utgörs av allmän plats.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Planavgift

Planavgift tas ut för de områden som inte omfattas av 
planavtal.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Naturvärdesinventering, Svensk Naturförvaltning AB, 
2021-09-24 

 » Miljöteknisk markundersökning, COWI, 2022-01-17

 » Antikvariskt planunderlag, Kulturbyggnadsbyrån i 
Sverige AB, 2022-05-16 

 » Riskutredning, AFRY, 2022-05-24

 » Dagvattenutredning, Norconsult AB, 2022-08-12

 » Bullerutredning. Gärdhagen Akustik AB, 2022-06-01 

 » PM Geoteknik, COWI, 2022-06-17

 » Parkeringsutredning, Trivector, 2022-07-01

 » Luftutredning, Cowi AB, 2022-08-10

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult 
har varit Ramboll genom Job van Eldijk och Susanne Nilzon. 
Handläggare från Borås Stad har varit Felix Lorentzon.

Michaela Kleman 
Plan- och bygglovschef 

 Felix Lorentzon 
Planarkitekt 

Job van Eldijk  
Plankonsult 
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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?
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 

http://boras.se/detaljplan
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till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan.

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista 
gång. Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna 
in dem skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är 
slut. Efter granskningstiden sammanställer och redovisar vi 
synpunkterna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtan-
det 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 

Planprocessen.
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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.

7. 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.

https://www.boras.se/anslagstavlan


samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan

mailto:detaljplanering%40boras.se%20?subject=
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PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Torg

TORG

GataGATA

Väg

VÄG

Cykelväg

CYKEL

ParkPARK

Upphöjd vertikal park mellan + 145 och +155 meter över stadens

nollplan

(PARK

2

)

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

Gångväg ovan mark mellan +141 och + 145 meter över stadens

nollplan

(C

1

)

VårdD

TransformatorstationE

1

KontorK

Gångväg ovan mark mellan +141 och + 145 meter över stadens

nollplan

(K

1

)

Parkering

P

Parkering delvis under markplan från +143 meter ovan stadens

nollplan och nedåt

(P

1

)

BadhusR

1

Vuxenutbildning

S

1

Vattenområden,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

VattenområdeW

Bryggor

W

1

BroW

2

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Utformning av allmän plats

bro

1

Bro till parkstråk ovan mark,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad ovan mark och parkeringsgarage

under mark får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Byggnadens användning

e

1

Byggnadens bottenvåning ska ska möjliggöra tillgänglig

transformatorstation,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

e

2

Byggnadens användning i bottenplan ska vara bostad, centrum

eller kontor vid fasad och minst 9 meter från allmän gata. Utfart till

parkering får finnas,  4 kap. 11 § 1 st 2 p.

Utformning

f

1

Bebyggelsen ska utformas så att ursprungliga industribyggnaders

fasader är synliga,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Gångbron ska utföras i en stål/glaskonstruktion och ska ha en hög

estetisk och arkitektonisk kvalitet. Övergripande ska gångbron ges

en yttre gestaltning som innebär att gångbron underordnar sig

omgivande byggnaders dominerande karaktärsdrag och tunga

fasadkomposition,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Reklamskyltar får inte sättas upp på gångbron, varken utvändigt

eller invändigt,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Byggnads konstruktion ska klara högt vattenstånd,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Bryggor får endast uppföras utkragande över Viskan,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

3

Bro får uppföras med en bredd på mellan 2-4 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

4

Gångbron ska utföras i en tätslutande konstruktion. Dörr i fasadliv

på kv Astern mot väg 40 ska vara tätslutande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Träd får endast fällas om det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk,  4

kap. 10 §

Skydd av kulturvärden

q

1

Ursprungliga tegelfasader bevaras likt befintligt. Underhåll ska ske

med traditionella material och metoder,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

2

Ursprungliga träfasader bevaras likt befintligt eller ursprungligt.

Exteriör färgsättning likt ursprunglig,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

3

Ursprungliga fönstersnickerier, portar och ytterdörrar bevaras likt

befintligt,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

4

Putsfasader bevaras likt ursprungligt vad gäller utformning, material

och kulör,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

5

Förbindelsegång bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q

6

Ursprungliga interiöra detaljer som takmålningar, väggpaneler och

räcken bevaras,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

Rivningsförbud

r

1

Byggnad får inte rivas,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

Varsamhet

k

1

Sekundära fönstersnickerier, ytterdörrar och portar utformas i trä likt

ursprungliga,  4 kap. 16 § 1 st 2 p.

k

2

Takmaterial skall vara skivtäckt plåt, färgsättning likt ursprungligt,  4

kap. 16 § 1 st 2 p.

k

3

Takmaterial ska vara svart takpapp eller shingel likt ursprungligt,  4

kap. 16 § 1 st 2 p.

Skydd mot störningar

m

1

Erosionsskydd ska finnas,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Bostadsbyggnader ska placeras och utformas så att gällande riktvärden enligt förordning SFS

2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader klaras. Bostäder som har en uteplats där

föreskrivna riktvärden inte klaras, ska ha tillgång till minst en uteplats, gemensam eller privat,

där riktvärden för uteplats klaras. Buller från industriell verksamhet och annan verksamhet med

liknande ljudkaraktär samt buller från tekniska installationer ska klara ljudnivåer i Boverkets

allmänna råd BFS 2020:2,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år och börjar efter det att planen får laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt. Detta gäller inom kvartersmark,  4 kap. 17 §

Övrigt

a

1

Planavgift ska betalas i samband med bygglov,  4 kap.  §

Upplysningar

Fastställd tomtindelning för fastighet Norsen och Blåklinten upphävs i och med att planen får

laga kraft.
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Detaljplan för Göta, Laxöringen 14 m.fl., Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Göta, Laxöringen 14, m.fl. 

Ärendet i sin helhet 
Genom detaljplanen upphävs bestämmelser om tomtindelning för fastigheterna 
Laxöringen 14, Laxöringen 3 och Göta 1:1. Därmed möjliggörs 
fastighetsreglering som är nödvändig för att kunna genomföra markanvisning 
för kommande exploatering.  

Planområdet är beläget i norra delen av stadsdelen Göta och innefattar bl.a. 
Boråshallen. Ändringarna i planen har ingen påverkan på områdets 
kulturmiljövärden. 

För detaljplanen har förenklat förfarande använts, vilket innebär att beslut om 
antagande kan tas direkt efter samråd. 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, Detaljplanering@boras.se  

 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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BORÅS BYGGER
SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ PL 2022-2360
BN2022-1029

Inbjudan till samråd för detaljplan för Göta, Laxöringen 14 med flera, 
Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 3 oktober - 24 oktober. 

Syfte och område
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om tomtindelning 
berörande fastigheterna Laxöringen 14, Laxöringen 3 och 
Göta 1:1 för att möjliggöra fastighetsreglering. Detta för att 
markanvisning för delar av fastigheterna Laxöringen 14 och 
Göta 1:1 till Domstolsverket ska kunna genomföras. Området 
ligger i norra delen av stadsdelen Göta vid riksväg 40. Gällande 
detaljplan för området är Detaljplan för del av Centrum 
(Hörngäddan 8 med flera), 1490K-P1121, från 2009. För 
området gäller även två olika tomtindelningsbestämmelser, 
dels tomtindelningskarta från 1948 (1583K-BN343) och 
dels förslag till utvidgad och ändrad tomtindelning från 1966 
(1683K-BN196).

Förenklat förfarande
För att ta bort fastighetsindelningsbestämmelser kan ett förenklat ändringsförfarande användas. Detta betyder 
att beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Vi vill därför informera dig om att enda tillfället att lämna 
synpunkter för att senare ha rätt att överklaga beslutet är under samrådet.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Prenumerera
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2022-1029), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
samrådstiden är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 
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Kontaktuppgifter
Planarkitekt Oleg Sokolovskyi, tel: 033-35 85 81, e-post: oleg.sokolovskyi@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2022-09-30
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Plankarta med bestämmelser 
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven 
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom 
hela planområdet. 

Gränser 
Detaljplanegräns, ritad 3 meter utanför planområdet 

Användningsgräns 

Egenskapsgräns 

Användningsbestämmelser 
Allmänna platser 
I Genomfartstra�k 

I LOKALGATA I Lokalgata 

IS NATUR$ I Natur 

H 

K 

p 

Q 

T 

T1 

y 

Centrum, regionala funktioner dock maximalt 150 kvm handel 

Handel 

Industri som kan samlokaliseras med bostäder 

Kontor 

Parkering 

lnfarVUlfart till parkeringsgarage får byggas under tra�kområde 

Användning anpassad till byggnadens ej bostäder 

Tra�k 

Tra�kområde får bebyggas under med till parkerings
garage 

Idrott 

Egenskapsbestämmelser allmän plats 
X1 Marken under bro för Rv40 ska vara tillgänglig för allmän 

gångtra�k 
z1 Marken under ska vara tillgänglig allmän tra�k 
+ooo ,o Föreskriven höjd över nollplanet 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
Begränsningar av bebyggande 

I · · · ·I Marken får inte bebyggas med undantag för skärmtak och 
tekniska anläggningar 

I O O I Får bebyggas under med körbart bjälklag 

e, 0000 

x, 

Högsta bruttoarea i kvm, parkeringsgarage under mark 
inräknas inte 
Marken ska vara tillgänglig för allmänna ledningar 
Marken ska vara tillgänglig för allmän gångtra�k 

och 

Infart endast från södergående Utfart i båda kör
riktningarna är tillåtet 

Markens anordnande 
Växtligheten intill järnvägen ska anpassas till tågtra�kens 
behov 
Parkeringsplatser får inte anordas närmare är 15 meter 
från spårmitt 

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven byggnadshöjd får 
mindre takkupor och frontespiser anordnas 
Högsta byggnadshöjd i meter över stadens nollplan 

Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan 

v Parkeringsgarage i högst två våningar under mark 

Byggnad ska ha tak av sedum. Utrymme mellan slänt och fasad mot 
Rv40 ska upp. 

Byggnaden får inte rivas 

Varsamhetsbestämmelser 

Fasadmaterialet ska vara gult eller rött tegel, likt be�ntligt. Utvändig 
tilläggsisolering är inte tillåten 

Fönstersnickerier ska likt be�ntliga eller likt vad 
gäller form, material och Takmaterial ska vara rött lertegel 
eller svart papp likt 
Fasadmaterialet ska vara puts likt be�ntligt eller likt ursprungligt. 
Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten. Färgsättning ska göras i samråd 
med Stadsbyggnadskontoret 

Risk- och 

Stängsel ska �nnas mot järnväg 
Skyddsräcke dimensionerat för tung tra�k ska �nnas 

m1 Endast parkering, förråd, lastutrymmen eller andra utrymmen med låg 
persontäthet 

m, Byggnaders fasad, fönster och ventilation ska utformas så att ordnad 
räddningsinsats är till följd av olycka med farligt gods 

Luftintag ska placeras på tak vända bort från Rv40 och Järnväg 

Grundläggning ska ske med radonsäkert 

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt Borås Stads riktlinjer 

Administrativa bestämmelser 
Genomförandetiden är 5 är från den dagen planen vinner laga kraft 
Kommunen är huvudman för allmän plats 

Utökad lovplikt 
Bygglov krävs för åtgärder som berörs av skydds- och varsamhetsbestämmelser 

Lov med villkor 
Vid nybyggnad krävs fördjupad undersökning av förorenad mark för fastigheten 
Järnvägen 5:2. Erforderliga åtgärder ska genomföras i samband med byggnation 

kommer debiteras vid bygglov 

Marklov krävs för all schaktning och 

Be�ntliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte överensstämmer med 
planbestämmelser får bestå och anses inte strida mot dessa 

Upplysningar 
-+- Administrativ gräns för laga kraftdatum 

2008-12-01 

2009-02-17 

2009-05-12 
P 1121 I 

2009-06-02 
Laga 112111 

2010-06-08 

Instans 

BN 

BN 
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Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheterna 

Laxöringen 14, Laxöringen 3 och Göta 1:1 på Göta, i övrigt 

sker inga förändringar i detaljplanen.
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Detaljplan för del av Centrum
HORNGÄDDAN 8 m.fl. (Brodal) 
Borås Stad
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum,         
HORNGÄDDAN 8 m.fl (Brodal),        
Borås Stad, Västra Götalands Län,        
upprättad 17 februari 2009

1. Inledning

1.1 Syfte och mål
Syftet med detaljplanen är att: 

Ge möjligheter för att utveckla området med verksam-
heter med regionala funktioner med strategiskt läge för 
pendling vid Resecentrum. 

Förbättra trafiknätet för biltrafik, kollektivtrafik samt 
gång- och cykeltrafikanter. 

1.2 Uppdrag
Byggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret i upp-
drag 2008-08-19 §190 att ta fram detaljplan enligt 
godkänt planprogram för Brodal.

1.3 Sammanfattning planprogram
Planprogrammet godkändes den 12 juni 2008 av kom-
munfullmäktige och redovisar utgångspunkter och mål 
för området till grund för arbetet med detaljplan. Läget 
intill resecentrum, stadsmotorvägen och centrum ger 
stora möjligheter. Lämplig markanvändning på Brodal 
är större kontor, publika byggnader och parkering. 
Bostäder bedöms inte vara lämpligt. Användningen för 
Lokstallet anpassas till byggnadens kulturvärde.

Planprogrammet som godkändes redovisade en illus-
tration av området med de stora dragen för områdets 
utformning samt ett antal spelregler. 

	 Markanvändningen ska vara Centrumfunktioner 
(regionala funktioner) och Parkering. 

	 Handel tillåts endast i begränsad omfattning. 

	 För kv. Långan föreslås markanvändningen kontor 
och handel.

	 Huvudentré till området ska vara från resecentrum.

	 Flera olika tillfartsmöjligheter till området med 
kopplingar emellan.

	 Utformning av gatukorsning vid resecentrum ska 
ta hänsyn till den utökade trafikbelastningen samt 
ny Centralbro

	 Stor hänsyn ska tas till regionala funktioner i om-
givningen, ex parkeringsbehov för resecentrum.

	 Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

	 Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl 
byggnader som utemiljöer.

	 Lokstallet ska bevaras.

I enlighet med inkomna synpunkter på programmet 
ska trafikfrågor och riskfrågor ska ha en central del 
i utformningen av detaljplanen. Risknivån som ris-
kanalysen redovisade bedömdes vara acceptabel då 
kommunfullmäktige värderade att  samhällsnyttan är 
högre än risknivån i samband med godkännande av 
planprogrammet.

Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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1.4 Handlingar
Planeringen av området sker enligt Plan och bygg-
lagen, PBL. Myndigheter, fastighetsägare, m fl som 
har väsentligt intresse av detaljplanens innebörd har 
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detalj-
planen består av plankarta med planbestämmelser. 
Till planen fogas en illustrationskarta som visar en 
av många lösningar som möjliggörs av planförslaget, 
en planbeskrivning och en genomförandebeskriv-
ning. 

Planbeskrivningen och illustrationerna ska underlätta 
förståelsen av planförslagets innebörd, samt redo-
visa de förutsättningar och syften planen har. De har 
ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. För genomför-
andebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att 
den inte har någon egen rättsverkan.

1.5 Plandata
Området omfattar ca 7 ha. 

Järnvägen 2,:9 och 5:2, Laxöringen 1 samt Kv 
Långan ägs av privata fastighetsägare. Övriga delar 
ägs av Borås Stad eller kommunala bolag. Vägver-
ket är väghållare för Rv 40 och Banverket ägare för 
stationsområdet. 

2. Tidigare Ställningstaganden

2.1 Översiktsplanen 
Översiktsplanen, ÖP-06 redovisar Brodal som ett 
utredningsområde. 

2.2 Götalandsbanan
I samband med Götalandsbanan, kommer Borås 
att bli en av landets större järnvägsknutar med fem 
ingående linjer och ett stort antal tåg som kom-
mer och går. En järnvägsknutpunkt i centrala Borås 
kräver större utrymme i samband med Götalandsba-
nan. Maximalt uppges bredden på det nya stations-
området till ca 100-110 meter. Stationsområdet 
kommer expandera i riktning mot Särla och Nedre 
Norrby. Brodal bedöms inte påverkas av utökat 
spårområde. 

2.3 Gällande detaljplaner
För fastigheten Järnvägen 5:2 (plannr 624) gäller 
Järnvägsändamål med två mindre byggrätter inom 
fastigheten. Horngäddan 8 (plannr 624) samt Laxör-
ingen 14 (plannr 322) gäller allmänt ändamål. 

För Laxöringen 1(plan 733) gäller småindustri. För  
Laxöringen 3 (plannr 168) gäller allmänt ändamål 
samt gatumark för parkeringsytan. För järnvägen 5:1 
(plannr 773) gäller järnvägsändamål.

Kv Långan (plannr 322) samt fastigheten Horngäd-
dan 9 (plannr 324) gäller Handel. Byggnadshöjd 
reglerat till 10,8 meter.

För korsningen kring rescentrum (plannr 210) och 
för Rv 40 och Brodalsmotet (plannr 322) gäller Tra-
fikändamål och behöver därav inte tas med i detalj-
planen annat än om det behövs skyddsåtgärder som 
regleras i detaljplanen. 

2.4 Kulturmiljövårdsprogram
Det gamla lokstallet och fastigheterna Horngäddan 
8, Långan 2, 9 och 12 samt Laxöringen 1 är upp-
tagna i Borås Stads kulturmiljövårdsprogram som 
enstaka byggnader med kulturhistoriskt intresse. 

3. Avvägningar mellan motstående 
allmänna intressen
Gatunätet kring Brodal har studeras noggrant för att 
hitta en bra lösning där trafikflödet inte ska belastas 
nämnvärt. Det allmänna parkeringsbehovet tillgodo-
ses och gång- och cykelnätet förstärks. Planutform-
ningen innebär arbetstillfällen i kommunen. Detta 
väger sammantaget tyngre än att spara en byggnad 
som har ett kulturvärde intill korsningen vid resecen-
trum. 

Fastighetskarta
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4. Planeringsförutsättningar och 
förändringar
Området kring Borås Resecentrum är idag en cen-
tral periferi och utgörs idag av en stor markparkering 
och ett inhägnat bussgarage i västra delen. Rester 
finns kvar av den gamla kvartersstrukturen men har 
tappat sitt sammanhang. 

I kvarteret Långan finns den äldre bebyggelsestruk-
turen kvar med huvudsakligen bostäder och verk-
samheter. Kv Laxöringen består av Boråshallen samt 
parkering och förrådsbyggnader i kommunal regi. 

4.1 Stadsbild
Stadsbilden är mycket viktig att ta hänsyn till inom 
planområdet då det utgör entré till staden. Genom 
framtida infrastruktursatsningar med Götalands-
banan kommer detta området att vara en viktig del 
i regionen samt i utvecklingen av Borås. Av den 
anledningen ställs krav på arkitektonisk kvalitet på 
såväl tillkommande byggnader som utemiljöer. Borås 
Stad äger en stor del av marken som kan bebyggas 
och har på så sätt stora möjligheter att påverka den 
arkitektoniska utformningen av området.

En bred användning som centrumändamål innebär 
att det är svårt att styra byggnadsvolym och fas-
admaterial i detaljplanen då innehållet kan variera. 
Diskussion kring arkitekturen bör därför få extra 
utrymme i bygglovskedet.

4.2 Markanvändning 

4.2.1 Kv Horngäddan/Järnvägen 5:2
Lämplig markanvändning är centrum- och parke-
ringsändamål. Centrumändmålet begränsas till 
regionala funktioner med tanke det strategiska läget 
intill Resecentrum samt maximalt 150 m2 handel 
för att trafikbelastningen inte ska bli för stor. Det 
innebär en flexibel användning med ex större kontor, 
publika byggnader så som ex hotell/konferens och 
parkering. 

De befintliga byggnaderna inom området föreslås 
rivas för att ge plats år nya gator och byggnader. I 
anslutning till ett u-området (område för underjor-
diska ledningar)kan vara lämpligt för en gata genom 
kvarteret som redovisas på illustrationskartan. En 
sådan gata kan tillskapas genom exempelvis en 
gemensamhetsanläggning där omkringliggande 
fastigheter ingår då den i huvudsak försörjer kvarte-
ret. Detaljplanen styr inte läge för en sådan möjlig 
gemensamhetsanläggning med anledning att inte 
försvåra framtida utformning eller fastighetsbildning.

Området kommer att exploateras med större 
byggnadskomplex som kommer att behöva en viss 
distans till varandra. Bästa förutsättningarna för 
att kunna skapa en så trivsam och lugn miljö som 
möjligt ur rörelse- och bullersynpunkt är att placera 
bebyggelsen utmed de stora vägarna. 

Kvarteret består av fem byggrätter. 

På den östra delen (närmast centrum) ges en 
byggrätt på 8 500 m2 BTA anpassat för huvud-
kontor för Gina Tricot. Utöver det ges möjlighet till 
parkeringsgarage under mark. 3D-fastighetsbildning 
kan tillämpas för att bilda olika fastigheter för att 
skilja parkeringsgaraget till ovanliggande byggnader. 
Marknivåerna kommer att ändras inom kvarteret och 
byggnadshöjden regleras därför till totalhöjd +170.0 
över stadens nollplan. Det innebär i stora drag upp 
till ca 6 våningar från gatunivån på Varbergsvägen. 

Intill ges en byggrätt på 6 000 m2 BTA med möj-
lighet till utbyggnad av parkeringsgarage för eget 
behov samt allmänna parkeringsplatser. Bygg-
nadshöjden regleras till totalhöjd +150.0 meter 
över stadens nollplan vilket motsvarar upp till ca 3 
våningar. Byggnadens tak kommer at bli exponerat 
från omkringliggande byggnader vilket bör beaktas 

Flygfoto: Kv. Horngäddan/Järnvägen 5:2 Kvarteret Horngäddan med Huvudkontor för 
Gina Tricot och markparkering 
                                       Källa: Wingårdhs Arkitekter
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byggrätt på 8 500 m2 BTA anpassat för huvud-
kontor för Gina Tricot. Utöver det ges möjlighet till 
parkeringsgarage under mark. 3D-fastighetsbildning 
kan tillämpas för att bilda olika fastigheter för att 
skilja parkeringsgaraget till ovanliggande byggnader. 
Marknivåerna kommer att ändras inom kvarteret och 
byggnadshöjden regleras därför till totalhöjd +170.0 
över stadens nollplan. Det innebär i stora drag upp 
till ca 6 våningar från gatunivån på Varbergsvägen. 

Intill ges en byggrätt på 6 000 m2 BTA med möj-
lighet till utbyggnad av parkeringsgarage för eget 
behov samt allmänna parkeringsplatser. Bygg-
nadshöjden regleras till totalhöjd +150.0 meter 
över stadens nollplan vilket motsvarar upp till ca 3 
våningar. Byggnadens tak kommer at bli exponerat 
från omkringliggande byggnader vilket bör beaktas 

Flygfoto: Kv. Horngäddan/Järnvägen 5:2 Kvarteret Horngäddan med Huvudkontor för 
Gina Tricot och markparkering 
                                       Källa: Wingårdhs Arkitekter
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vid bygglovgivning. I väntan på exploatering kan 
markparkering finnas kvar inom kvarteret. 

För fastigheten Järnvägen 5:2 ges två byggrätter på 
sammanlagt 9000m2 BTA. Byggrätten har deltas 
upp i två ytor för att kunna åstadkomma ett högre 
landmärke som markerar entrén in till centrum utan 
att ta bort viktiga siktlinjer. Byggnadshöjden regleras 
för den södra delen av byggrätter till en totalhöjd 
+144.0 över stadens nollplan, vilket är samma nivå 
som Rv 40, och motsvarar upp till ca 2 våningar. 
Den norra delen har ingen begränsning i höjd, men 
regleras genom exploateringstalet till 6 500m2 BTA. 

För att uppnå acceptabla risknivåer har området 
inom 50 meter från Rv 40 endast möjlighet för par-
keringsändamål för att begränsa antalet människor 
nära vägen. En byggrätt för ett parkeringsdäck har 
lagts in i planen intill Rv40 där byggnadshöjden för 
inte överstiga vägnivån för Rv40 för att inte skymma 
utblickar från vägen. Ur säkerhetssynpunkt måste 
parkeringsdäcket förses med tak där taktäcknings-
material ska vara sedum. Slänten mellan parkerings-
däcket och Rv40 måste dessutom fyllas upp så 
att släntfoten kommer i samma höjd som taket på 
parkeringsdäcket (f). Parkeringsdäcket kan förval-
tas som en gemensamhetsanläggning för att lösa 
parkeringsbehovet för ett flertal fastigheter. 

Grönska inom kvarteret är en viktig faktor i utform-
ningen av utemiljön då området annars kan upplevas 
sterilt. Det är viktigt för Borås att även den mest 
centrala platsen framstår som mjuk och inbjudande. 
Det ska finnas träd och växter i staden, det ger 
stadsbilden en helhet. 

Parkeringsgarage och allmänna ledningar under 
mark begränsar dock möjligheterna för trädplante-
ringar. Målet måste ändå vara att i möjligaste mån 
tillföra området mer grönska. Gatorna inom området 
bör kunna kantas med träd. Parkeringsytan närmast 
Rv40 bör också planteras träd innan dess att parke-
ringsdäcket är byggt. 

4.2.2 Järnvägen 2:9
Lokstallet är beläget vid banområdet strax sydväst 
om den gamla stationsbyggnaden. Bangården 
anlades 1880 för Borås-Varbergs Järnväg medan 
det nuvarande stationshuset och lokstallet tillkom 
år 1894 och uppfördes av Göteborg-Borås Järn-
vägsaktiebolag. Det något avsides belägna lokstallet 
står idag som helhet oförändrat med en välbevarad 
närmiljön där bland annat en vändplatta för ånglok är 
bevarad. Närområdet domineras idag av den stora 
Centralbron i norr från 1953 som tillsammans med 
en omfattande trafikapparat idag utgör en barriär 

som delvis bryter sambandet mellan lokstallet och 
stationshuset. I söder ligger öppna parkeringsytor 
på numera avrivna tomter medan ett f.d. bussgarage 
dominerar de västra omgivningarna. 

Byggnaden har funktion som butik, lager och trä-
ningslokal efter en ombyggnad 1993. Efter omfat-
tande rivningar i närområdet på 1960-talet är det 
idag svårt att få en bild av hur stadsmiljön ursprung-
ligen såg ut och upplevdes kring järnvägsstationen. 
Det är därför av stort värde att alla kvarvarande spår 
efter den ursprungliga verksamheten kan bevaras 
och bidra till att platsens karaktär förstärks.

Lokstallet intill järnvägen är av kulturhistoriskt 
värde och ska bevaras. Användningen för Lokstal-
let anpassas till byggnadens kulturvärde, bostäder 
undantas dock med tanke på den direkta närheten 
till bangården. Det kulturhistoriska värdet motiveras 
av att järnvägsverksamheten som helhet utgör en 
mycket viktig del i Borås utveckling som industristad 
samt av att stationsbyggnaden och lokstallet båda 
är bra och exteriört välbevarade representanter för 
sin tid och funktion. Helheten tillmäts stora samhälls- 
och teknikhistoriska värden och de enskilda bygg-
naderna har även byggnads- och arkitekturhistoriska 
värden.

Bestämmelser om rivningsförbud samt  varsamhets-
bestämmelser för att byggnadens karaktär inte ska 
förvanskas har förts in i planen. Utökad lovplikt för 
bygglov gäller för de delar som skydds- och varsam-
hetsbestämmelserna reglerar.

Den direkta närheten till järnvägsområdet gör att 
byggrätten begränsas till nuvarande byggnad. Ban-
verkets riktlinjer på en byggnadsfri zon på 30 meter 
till ny bebyggelse tillämpas. 

Fastighetsgränserna justeras något mot Stationsga-
tan och Brodalsgatan för att få en bra trafiklösning 
samt få en distans mellan Brodalsgatan och lokstal-
let.

Flygfoto: Lokstallet/Järnvägen 2:9
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4.2.3 Kv  Laxöringen
Fastigheterna har ett öppet, exponerat läge utmed 
den trafikerade Bockasjögatan. Närområdet ger ett 
ostrukturerat helhetsintryck där Postens f.d. an-
läggning och den väldiga idrottshallen Boråshallen 
dominerar tillsammans med stora parkeringsytor och 
rangerbangården vid Borås Centralstation. Söder 
om Bockasjögatan finns ett antal fristående flerbo-
stadshus med villakaraktär som med sina uppvuxna 
tomter utgör representanter för den villa– och 
trädgårdsstadsbebyggelse som byggdes i området 
under främst 1910-20-talet.

Laxöringen 1: Borås stad lät bebygga fastigheten 
med ett tullhus år 1942-43 efter ritningar av arkitekt 
Hugo Häggström, Borås. Anläggningen innehöll 
ursprungligen kontors-, expeditions-, lager- och 
packhuslokaler samt en lägenhet om 2 rum och kök. 
Den har karaktären av en mindre fabriksanläggning 
och stilmässigt ansluter den helt till funktionalismen 
med de kubiska volymer och gula tegelfasader som 
blev typiska för 1940-talets fabriksbyggnader i 
staden. Anläggningen är som helhet välbevarad men 
mindre exteriöra förändringar har gjorts när fönstery-
torna förstorades i översta våningen 1979. I övrigt 
har skärmtak och lastkaj tillkommit samt interiöra 
ombyggnader gjorts. Som helhet är anläggningen 
idag en av stadens bäst bevarade från tiden.

Tullkammaren som i gällande plan har användningen 
småindustri får en mer flexibel användning som 
möjliggör även Kontor.

Byggnaden har i planen fått rivningsförbud samt 
varsamhetsbestämmelser.  Det kulturhistoriska 
värdet motiveras av den som helhet välbevarade an-
läggningen vilken är en bra representant för sin tid 
och sin stil. Den tillmäts byggnads- och arkitektur-
historiska värden. Den fd tullanläggningen har haft 
en central betydelse för den omfattande handeln i 
staden och den anses därför även besitta ett sam-
hällshistoriskt värde. Byggnaden finns med i Borås 
Stads kulturmiljövårdsprogram som kulturhistoriskt 

Flygfoto kv. Laxöringen

intressant byggnad. Utökad lovplikt för bygglov 
gäller för de delar som varsamhetsbestämmelserna 
reglerar.

Byggnadshöjden 14.0 meter behålls. Mark som inte 
får bebyggas utökas på norra sidan. 

En yta för parkeringsändamål väster om Laxöringen 
1 har lagts in i planen för att säkerställa en iordning-
ställd parkeringsyta. 

Laxöringen �: Boråshallen är en viktig byggnad 
för Borås idrottsverksamhet. Användningen Kontor 
läggs till för att ex kunna använda Boråshallen vid 
konferenser och utställningar.  

Boråshallen finns inte med i den utvärdering som 
Älvsborgs länsmuseum gjorde vid byggnadsinvente-
ringen 1997. Under den gångna 10-årsperioden har 
dock synen på byggnaden omvärderats och med 
dagens perspektiv anses byggnaden besitta ett 
kulturhistoriskt värde utifrån ett arkitektoniskt, bygg-
nadshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv. Vid 
en kommande revidering av inventeringsmaterialet 
så kommer fastigheten att  kompletteras till den 
befintliga fastighetsförteckningen.  

Boråshallen uppfördes under åren 1956-57 efter 
ritningar av arkitekterna Harald Ericson och Roland 
Gandvik. Det var vid tiden en av de största kom-
munala satsningar som någonsin gjort i staden. 
Byggnaden, som hade planerats i över 20 år, fick 
fasader i gult tegel och ansluter stilmässigt till en 
funktionalistisk tradition. Den står idag till stora delar 
oförändrad, men viktiga detaljer som entrépartiet vid 
huvudentrén mot Bockasjögatan har förändrats på 
ett okänsligt sätt.

Laxöringen 1�: Mellan Boråshallen och Rv 40 finns 
i gällande plan en byggrätt för allmänt ändamål. Mar-
ken sluttar kraftigt och en byggnad i suterrängläge 
är nödvändigt, men kan göras tillgänglig dels från 
Petersbergsgatan (endast infart för södergående 
körfält p.g.a. av sikt) och dels från den nya lokal-
gatan söder om byggrätten. I planförslaget ges en 

Flygfoto: Boråshallen/Laxöringen 3 
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4.2.3 Kv  Laxöringen
Fastigheterna har ett öppet, exponerat läge utmed 
den trafikerade Bockasjögatan. Närområdet ger ett 
ostrukturerat helhetsintryck där Postens f.d. an-
läggning och den väldiga idrottshallen Boråshallen 
dominerar tillsammans med stora parkeringsytor och 
rangerbangården vid Borås Centralstation. Söder 
om Bockasjögatan finns ett antal fristående flerbo-
stadshus med villakaraktär som med sina uppvuxna 
tomter utgör representanter för den villa– och 
trädgårdsstadsbebyggelse som byggdes i området 
under främst 1910-20-talet.

Laxöringen 1: Borås stad lät bebygga fastigheten 
med ett tullhus år 1942-43 efter ritningar av arkitekt 
Hugo Häggström, Borås. Anläggningen innehöll 
ursprungligen kontors-, expeditions-, lager- och 
packhuslokaler samt en lägenhet om 2 rum och kök. 
Den har karaktären av en mindre fabriksanläggning 
och stilmässigt ansluter den helt till funktionalismen 
med de kubiska volymer och gula tegelfasader som 
blev typiska för 1940-talets fabriksbyggnader i 
staden. Anläggningen är som helhet välbevarad men 
mindre exteriöra förändringar har gjorts när fönstery-
torna förstorades i översta våningen 1979. I övrigt 
har skärmtak och lastkaj tillkommit samt interiöra 
ombyggnader gjorts. Som helhet är anläggningen 
idag en av stadens bäst bevarade från tiden.

Tullkammaren som i gällande plan har användningen 
småindustri får en mer flexibel användning som 
möjliggör även Kontor.

Byggnaden har i planen fått rivningsförbud samt 
varsamhetsbestämmelser.  Det kulturhistoriska 
värdet motiveras av den som helhet välbevarade an-
läggningen vilken är en bra representant för sin tid 
och sin stil. Den tillmäts byggnads- och arkitektur-
historiska värden. Den fd tullanläggningen har haft 
en central betydelse för den omfattande handeln i 
staden och den anses därför även besitta ett sam-
hällshistoriskt värde. Byggnaden finns med i Borås 
Stads kulturmiljövårdsprogram som kulturhistoriskt 

Flygfoto kv. Laxöringen

intressant byggnad. Utökad lovplikt för bygglov 
gäller för de delar som varsamhetsbestämmelserna 
reglerar.

Byggnadshöjden 14.0 meter behålls. Mark som inte 
får bebyggas utökas på norra sidan. 

En yta för parkeringsändamål väster om Laxöringen 
1 har lagts in i planen för att säkerställa en iordning-
ställd parkeringsyta. 

Laxöringen �: Boråshallen är en viktig byggnad 
för Borås idrottsverksamhet. Användningen Kontor 
läggs till för att ex kunna använda Boråshallen vid 
konferenser och utställningar.  

Boråshallen finns inte med i den utvärdering som 
Älvsborgs länsmuseum gjorde vid byggnadsinvente-
ringen 1997. Under den gångna 10-årsperioden har 
dock synen på byggnaden omvärderats och med 
dagens perspektiv anses byggnaden besitta ett 
kulturhistoriskt värde utifrån ett arkitektoniskt, bygg-
nadshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv. Vid 
en kommande revidering av inventeringsmaterialet 
så kommer fastigheten att  kompletteras till den 
befintliga fastighetsförteckningen.  

Boråshallen uppfördes under åren 1956-57 efter 
ritningar av arkitekterna Harald Ericson och Roland 
Gandvik. Det var vid tiden en av de största kom-
munala satsningar som någonsin gjort i staden. 
Byggnaden, som hade planerats i över 20 år, fick 
fasader i gult tegel och ansluter stilmässigt till en 
funktionalistisk tradition. Den står idag till stora delar 
oförändrad, men viktiga detaljer som entrépartiet vid 
huvudentrén mot Bockasjögatan har förändrats på 
ett okänsligt sätt.

Laxöringen 1�: Mellan Boråshallen och Rv 40 finns 
i gällande plan en byggrätt för allmänt ändamål. Mar-
ken sluttar kraftigt och en byggnad i suterrängläge 
är nödvändigt, men kan göras tillgänglig dels från 
Petersbergsgatan (endast infart för södergående 
körfält p.g.a. av sikt) och dels från den nya lokal-
gatan söder om byggrätten. I planförslaget ges en 

Flygfoto: Boråshallen/Laxöringen 3 
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byggrätt för kontor- och idrotts- och parkeringsända-
mål. Boråshallen är i behov av utökning av tävlings-
banor för bowling och kan exempelvis ha funktioner 
i de lägre våningsplanen tillsammans med parkering. 
Ovanpå en möjlighet till kontor i attraktivt skyltläge 
intill Rv40. 

Byggrätten ger möjlighet till 10 000 m2 BTA. Ett 
antal bestämmelser för fasadmaterial, luftintag har 
lagts in i planen för att öka säkerheten i händelser 
av en olycka på väg eller järnväg. Byggnadshöjden 
är satt till +165 över stadens nollplan, vilket innebär 
upp till ca 6 våningar inklusive sutterängvåning.

Huvudprincipen är att så få personer som möjligt 
ska uppehålla sig (utomhus) nära vägen för att 
uppnå acceptabla risknivåer. Byggrätten begränsas 
därför till parkeringsdäck eller andra utrymmen så 
som förråd, lastintag etc. för intilliggande varsamhe-
ter i zonen inom 50 meter från Rv40.  

4.2.4 Kv  Långan
Kvarteret Långan är beläget i Brodals sydvästra hörn 
med en bebyggelse som har ett öppet, exponerat 
läge utmed den gamla infartsvägen Varbergsvägen 
och en avfarterna från Riksväg 40. Närområdet 
präglas av stora motorvägsbroar med på- och 
avfartsramper som skär av siktlinjer och bryter sam-
manhang. Parkeringsytor och brutna gatusträckning-
ar i samspel med motorvägen gör att kvarteret delvis 
upplevs som en solitär som tappat sitt sammanhang 
i staden. Bebyggelsen i området består av flerbo-
stadshus från 1910- och 1930-talet samt en äldre 
fabriksanläggning. Olikheter i volymer och fasadma-
terial ger som helhet ett splittrat helhetsintryck.

Planförlaget medger Handel, Kontor och Industri 
som kan samlokaliseras med bostäder, vilket är 
en utökning av möjliga användningar i förhållande 
till vad nu gällande plan medger. Med den direkta 
närheten till Rv40 bedöms bostäder inte vara lämp-
ligt inom planområdet. Befintliga bostäder inom kv 
Långan bör därför på sikt försvinna. 

Byggrättshöjden regleras till 10.8 meter vilket är 
densamma som nu gällande plan medger. 

Fastigheterna Långan 2, 9 och 12 finns med i Borås 
Stad kulturmiljöinventering och har fått varsamhets-
bestämmelser i planen. för att kulturvärdet inte ska 
förvanskas. Fastigheten Långan 3 berörs också av 
bestämmelserna då byggnaden hänger samman 
med Långan 2. Utökad lovplikt för bygglov gäller för 
de delar som varsamhetsbestämmelserna reglerar. 
Nedan följer en kort beskrivning för respektive fast-
ighet som är med i inventeringen (se översiktskarta 
fastigheter sid 4).

Långan � och �: Fastigheten bebyggdes 1917 av 
fabrikör C.A. Werner som också var ansvarig bygg-
mästare. Den uppförda flerbostadsbyggnaden utgör 
tillsammans med byggnaden i kv. Långan 3 en sam-
manhängande enhet. De båda husen har genomgått 
mindre förändringar med fönsterbyten och utbytta 
entrépartier. Byggnaderna har en byggnadsstil som 
uppvisar influenser från jugend, men har även lätt 
klassicerande drag. Lägenheterna är relativt stora 
med 3-4 rum och kök. Byggnaden står idag  i stort 
välbevarad exteriört som interiört med planlösningar 
och detaljer som paneler, spegeldörrar och lister 
bevarade. Även den gamla trädgården är bevarad 
med i kvarteret Långan 2 med uppvuxna fruktträd, 
gräsmatta och syrenhäck samt staket mot Peters-
bergsgatan vilket skapar ett bra helhetsintryck.

Långan 9: Fabriksbyggnaden uppfördes under år 
1882. Här bedrevs tillverkning av sprit av företa-
get Johan Helins Spritfabrik. Byggnaden är senare 
tillbyggd vid ett flertal tillfällen och innehåller idag 
kontorslokaler för textilföretaget Prêt à Porter Group 
AB. Trots förändringar anses anläggningen besitta 
ett kulturhistoriskt värde som en av stadens äldsta 
bevarade fabriksanläggningar. Den består idag av 
tre byggnadsenheter, sammanlänkande av en för-
bindelsegång. Byggnaderna ger idag inte en bild av 
att vara en industrianläggning utan anspelar snarare 
med de övriga bostadshusen i kvarteret.

Långan 1�: Fastigheten bebyggdes 1917-18 av fa-
brikör C.A. Werner. Bostadshuset ritades av ingen-
jör Anders Diös som gav huset en tidstypisk natio-
nalromantisk stil. Byggnaden innehöll ursprungligen 
stora representativt utformade lägenheter om 5 rum 
& kök samt mindre om 2 rum & kök. Bottenvåningen 
inrymde butiker och kontor vilka låg indragna från 
gatan vid en numera borttagen förträdgård. Gårds-
huset uppfördes 1946 efter ritningar av arkitekt J. 
Brolin som verkstad, men fungerar efter ombyggnad 
på 1980-talet delvis som bostad. Huvudbyggnaden 
har genomgått mindre förändringar, men står som 
helhet välbevarad med enstaka ursprungliga föns-
ter och interiöra detaljer i trapphall och lägenheter. Flygfoto kv. Långan
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Trots förändringar är huset ett av stadens bästa 
exempel på nationalromantisk arkitektur.

4.2.5 Göta 1:1
Parkeringsplatsen sydväst om Boråshallen ändras 
från gatumark till Parkeringsändamål för markparke-
ring. En lokalgata i västra delen säkerställer tillgäng-
ligheten till de inre delarna av kvarteret Laxöringen. 

4.2.6 Järnvägen 5:1
Området väster om kvarteret Laxöringen har tidigare 
varit spårområde. Spåren tog bort i början av 2000-
talet och har sedan dess mer och mer omvandlats 
till parkeringsyta. Gående korsar området för att ta 
en gen väg mellan Bockasjögatan och stationsom-
rådet. Markanvändningen ändras för att möjliggöra 
en säker gångförbindelse inom allmän platsmark 
Natur. Gränsen mot Kust-till kustbanan förses med 
stängsel för att hindra gående att komma ut på 
järnvägsspåren. Ytorna närmast kv Laxöringen får 
markanvändningen Parkering. 

4.3 Trafik

4.3.1 Biltrafik
SWECO har på uppdrag av Borås Stad genom-
fört en trafikanalys i anslutning till planutredningen. 
Beräkningen baseras på  20 000 kvm för kontor och 
cirka 2 500 kvm för hotell och konferensverksamhet, 
vilket är en trolig uppskattning av det framtida inne-
börden av planförslaget. Analysen utgör underlag för 
utformningen av gatunätet i detaljplanen. 

Området är väl tillgängligt för såväl regionalt som 
lokalt kollektivtrafikutbud och även tillgängligheten 
med bil är mycket god. Färdmedelsfördelningen för 
resorna till området är därför svårbedömd vilket gör 
trafikalstringsberäkningen mer osäker. Trafikalstrings-
beräkningen baseras på att kollektivtrafikandelen 
skulle bli cirka 25%. Sammantaget beräknas de 
planerade verksamheterna innebära omkring 1 500 
bilförflyttningar till och från området under ett nor-
malt vardagsdygn. 

Trafikmängden under den mest belastade timman 
brukar normalt utgöra omkring 10% av dygnets 
totala trafikmängd. För trafiken till och från planom-
rådet bedöms detta värde vara något högre med 
hänsyn till den stora andelen arbetsresor. 

Petersbergsgatan och Brodalsgatan sammanbinds 
med en ny länk under väg 40. Detta innebär att trafi-
kanterna har två kommunicerande alternativa kopp-
lingar till det övergripande vägnätet vilket är positivt 
från såväl tillgänglighets- som kapacitetssynpunkt. 
En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram som en 
del av  trafikanalysen som även behandlar tillväga-
gångssätt och byggtid av den nya bron på Rv40.
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Trots förändringar är huset ett av stadens bästa 
exempel på nationalromantisk arkitektur.

4.2.5 Göta 1:1
Parkeringsplatsen sydväst om Boråshallen ändras 
från gatumark till Parkeringsändamål för markparke-
ring. En lokalgata i västra delen säkerställer tillgäng-
ligheten till de inre delarna av kvarteret Laxöringen. 

4.2.6 Järnvägen 5:1
Området väster om kvarteret Laxöringen har tidigare 
varit spårområde. Spåren tog bort i början av 2000-
talet och har sedan dess mer och mer omvandlats 
till parkeringsyta. Gående korsar området för att ta 
en gen väg mellan Bockasjögatan och stationsom-
rådet. Markanvändningen ändras för att möjliggöra 
en säker gångförbindelse inom allmän platsmark 
Natur. Gränsen mot Kust-till kustbanan förses med 
stängsel för att hindra gående att komma ut på 
järnvägsspåren. Ytorna närmast kv Laxöringen får 
markanvändningen Parkering. 

4.3 Trafik

4.3.1 Biltrafik
SWECO har på uppdrag av Borås Stad genom-
fört en trafikanalys i anslutning till planutredningen. 
Beräkningen baseras på  20 000 kvm för kontor och 
cirka 2 500 kvm för hotell och konferensverksamhet, 
vilket är en trolig uppskattning av det framtida inne-
börden av planförslaget. Analysen utgör underlag för 
utformningen av gatunätet i detaljplanen. 

Området är väl tillgängligt för såväl regionalt som 
lokalt kollektivtrafikutbud och även tillgängligheten 
med bil är mycket god. Färdmedelsfördelningen för 
resorna till området är därför svårbedömd vilket gör 
trafikalstringsberäkningen mer osäker. Trafikalstrings-
beräkningen baseras på att kollektivtrafikandelen 
skulle bli cirka 25%. Sammantaget beräknas de 
planerade verksamheterna innebära omkring 1 500 
bilförflyttningar till och från området under ett nor-
malt vardagsdygn. 

Trafikmängden under den mest belastade timman 
brukar normalt utgöra omkring 10% av dygnets 
totala trafikmängd. För trafiken till och från planom-
rådet bedöms detta värde vara något högre med 
hänsyn till den stora andelen arbetsresor. 

Petersbergsgatan och Brodalsgatan sammanbinds 
med en ny länk under väg 40. Detta innebär att trafi-
kanterna har två kommunicerande alternativa kopp-
lingar till det övergripande vägnätet vilket är positivt 
från såväl tillgänglighets- som kapacitetssynpunkt. 
En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram som en 
del av  trafikanalysen som även behandlar tillväga-
gångssätt och byggtid av den nya bron på Rv40.

Beräknade trafikmängder för år 2006 (tusental 
fordon/dygn, ÅDT)

Borås kommun
2008-07-11 Koncept 1
Trafikanalys I ANSLUTNING TILL
PLANUTREDNING FÖR BRODAL

4 (4)
Uppdrag 2391626; STAN

f:\detaljplaner pågående\brodal 33.07\samråd\ra_borås_brodal-tu-
koncept1.doc

ra
02

s 
20

08
-0

6-
03

N
ils Jakobsonsgatan

Kyrkängsgatan

Va
rbe

rgs
vä

ge
n

Petersbergsgatan

Lill
a B

rog
ata

n

Centralbron

Brodalsgatan

Maga
sin

sga
tan

Göteborgsvägen

Bocka
sjögatan

Väg 40

Göteborg

Jönköping

Resecentrum

Borås-
hallen

17,2

17,3

11,0

5,5

17,2

3,1

17,0

10,9
3,8

25,6

32,2

6,9
8,2

2,0 7,2

Figur 2 Beräknade trafikmängder för år 2006 (tusental fordon/dygn, ÅDT)

Skriva något om beräkningsmodellen.

Modellvärdena har emellertid varit utgångspunkt för analyserna vars
resultat stämts av med kommunens kunskaper om den aktuella
trafiksituationen.

4.3 Historisk trafikutveckling
Figuren nedan redovisar hur trafikmängderna i centrala Borås
utvecklats mellan åren 1996 och 2006. I de redovisade punkterna har
trafikmängderna ökat med nästan 13%. Framförallt är det trafik-
mängderna på de mest belastade gatorna, Söderleden och Norrby
Långgata, som ökat.

N
ils Jakobsonsgatan

Kyrkängsgatan

Va
rb

er
gs

vä
ge

n

Petersbergsgatan

Lil
la 

Br
og

ata
n

Centralbron

Brodalsgatan

Maga
sin

sga
tan

Göteborgsvägen

Bocka
sjögatan

Väg 40

Göteborg

Jönköping

Resecentrum

Borås-
hallen

+0,4

+0,8

+0,5

+/- 0,0

+0,3

+0,1

+0,5

+0,4

+0,3
+0,2

+0,2
+0,2

+0,9

+0,6

Beräknade trafikmängdsförändringar vid ny 
markanvändning (tusental, fordon/dygn år 2006) 
jämfört dagens trafikmängder

BORÅS STAD - STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDE 9

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångs-
punkt från skattade trafikmängder för 2006 års tra-
fiknivå på vägnätet vid Brodalsmotet. Beräkningarna 
tyder på att trafiksystemet vid Brodalsmotet klarar 
sin uppgift väl. Den mest belastade korsningen är 
Varbergsvägen/Lilla Brogatan/ramp från väg 40. 
De största belastningarna har vänstersvängfältet på 
rampen från väg 40 samt det genomgående kör-
fältet på Varbergsvägen från norr. I dessa körfält är 
standardnivån mindre god jämfört riktlinjerna i VGU.

Givet trafiknivån år 2006 med tillskott av trafik då 
planområdet är fullt utbyggt visar beräkningarna 
att kapaciteten med dagens trafiksystem i stort är 
tillräcklig. Enligt kapacitetsberäkningarna påverkar 
den tillkommande trafiken som alstras inom Brodals-
området belastningarna endast i mindre omfattning.

En beräkning har även gjorts med förutsättningen 
att trafiken ökar med ytterligare 10% från 2006 års 
nivå. Med denna trafiknivå tangerar belastningsgra-
den 0,8 för de ovan nämnda körfälten vilket betyder 
att servicenivån enligt riktlinjerna i VGU innebär låg 
standard. De beräknade kölängderna i detta fall 
bedöms rymmas inom de magasinslängder som är 
tillgängliga.

Att exempelvis förändra utformningen till cirku-
lationsplats vid utfarten från resecentrum mot 
Varbergsvägen är inte lämpligt. De genomgående 
trafikströmmarna på Varbergsvägen är mycket stora 
i förhållande till bussflödet från resecentrum som 
tidvis skulle få mycket svårt att komma ut.

Den nuvarande Centalbron är i dåligt skick och 
kommer att behöva ersättas av en ny. Läget för den 
nya bron är inte fastlagt p.g.a avgörande utredningar 
kring Götalandsbanan inte är genomförda, men bron 
bör hamna intill den nuvarande. Byggrätten för den 
befintlig byggnaden inom kvarteret Horngäddan vid 
korsningen tas bort för att kunna ta hänsyn för en ny 
centralbro då vägområdet vid korsningen vid rese-
centrum behöver breddas.

Varbergsvägen har försetts med ett in- och utfarts-
förbud för att inte framkomligheten på Varbergsvä-
gen ska försämras. 

4.3.2 Kollektivtrafik
Planförslaget bedöms i trafikutredningen inte 
påverka busstrafikens möjligheter att komma ut på 
Varbergsvägen i nämnvärd omfattning. Dagens sig-
nalanläggning med prioritet för busstrafik bibehålls 
och justeras vid behov. 

Den nya förbindelsen under Rv40 innebär dels att 
korsningspunkten vid Resecentrum avlastas, dels 
att kollektivtrafiken kan få nya sträckningar. Peters-
bergsgatan ligger i förlängningen av avfartsrampen 

från Göteborg. Vänstersväng som är det mest 
tidskrävande i korsningen vid resecentrum kan då 
undvikas. 

Möjligheten till en ny busshållplats för stadstrafiken 
vid Boråshallen ger goda förutsättningar för utveck-
ling av idrotts- och fritidsverksamheter i Boråshallen. 
Trafikförändringarna som föreslås för Brodal ska 
leda till att kollektivtrafikens behov tillgodoses för 
att inte restider för ska påverkas negativt. Central-
bron kommer under 2009 att förses med separata 
busskörfält.

4.3.3 Gång och cykeltrafik
Ett strategiskt läge nära resecentrum är beroende 
av ha ett väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafi-
kanter. Markanvändningen inom planområdet med 
huvudsak regionala funktioner innebär att pendlings-
möjligheter är väsentliga för kvarteren. Varbergsvä-
gen/ Centralbron är en trafikerad huvudgata i det 
övergripande vägnätet. 

För att kunna åstadkomma en gen planskild gång-
väg kompletteras nuvarande trappa vid resecentrum 
med ytterliga en trappa vänt i riktning mot gångpas-
sagen under Centralbron. För funktionshindrade 
som inte han använda trappor är den genaste vägen 
utmed Resecentrums norra fasad och når på så sätt 
gångpassagen under Centralbron. (se illustration 
sid 11)

Befintligt övergångsställe ska finnas kvar i kors-
ningen samt kompletteras med ytterligare ett vid 
Centralbrons södra fäste. Båda med ljussignaler.

Stationsgatan förbättras med en gång och cykel-
bana som leder upp till Brodalsgatan. Brodalsgatan 
och Petersbergsgatan förses med en ny gång- och 
cykelbana för att knytas samman med stadsdelen 
Göta och Boråshallen. Gång- och cykelbanor finns 
redan utmed Varbergsvägen samt över Centralbron. 

Eventuellt behov av övergångsställen prövas i de-
taljprojekteringen. Det är dock tveksamt om behov 

Foto: Bred gångpassage under Centralbron
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av övergångsställen föreligger på lokalgatan då 
trafikmängden förväntas bli relativt begränsad, enligt 
ovan. 

Genom Kvarteret Horngäddan/Järnvägen 5:2 finns 
idag en tydlig upptrampad gångstig. Möjlighet för 
allmän gångtrafik att fortsättningsvis kunna passera 
genom kvarteret har säkerställts med ett x-område. 

Mellan Bockasjögatan och stationsområdet finns ett 
välanvänt gångstråk inom järnvägsområdet. För att 
få en säker utformning utan spring på spåren be-
hövs ett stängsel samt att en gångväg iordningställs 
på östra sidan av stängslet. Ett område med Na-
turmark har lagts till i planen. Under bron för Rv40 
läggs ett x-område för att säkerställa att gångförbin-
delsen. Gångvägen kan sedan ansluta till den plane-
rade gång- och cykelvägen utmed Brodalsgatan.  

4.3.4 Parkering
Huvudprincipen är att varje fastighet ska uppnå 
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten eller 
genom långsiktiga hyreskontrakt av parkeringsplat-
ser. 

I dag finns en allmän parkeringsplats på Horngäd-
dan 8. Den består av 220 stycken bilplatser, varav 
155 stycken för allmänt ändamål och 65 stycken i 
form av hyrda platser. Parkeringen används främst 
av elever och personal på Sven Eriksonsgymnasiet 
samt av anställda i centrum. I samband med Göta-
landsbanan finns ett utökat behov för pendelparke-
ring. 

Borås kommuns Parkerings AB har gjort bedöm-
ningen att ungefär samma antal parkeringsplatser 

för allmänt ändamål ska möjliggöras i området och 
vara koncentrerade närmast Resecentrum. 

Med den direkta närheten till Resecentrum med 
kollektiva resemedel både lokalt och regionalt är 
pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik optimala. 
För ett hållbart samhälle ska kollektiva färdmedel 
premieras. Borås Stads parkeringsnorm från 1998 
har bedömt parkeringsbehovet för olika verksamhe-
ter.  

Planutredningen bedömer att parkeringsnormen kan 
frångås för kvarteret Horngäddan/Järnvägen 5:2 för 
användningen kontor. Övriga möjliga användningar 
ska dock följa parkeringsnormen för centrum. Trafi-
kanalysen baseras på en andel av 25% av kontors-
personal reser kollektivt vilket är en dubblering av 
normala antagandet inom centrum. Genom att an-
delen parkeringsplatser för kvarterets behov sänks, 
så kan de allmänna parkeringsplatserna ökas vilket 
är bra för att i framtiden förbättra pendlingsparkering 
för kollektivtrafiken. 

I det aktuella fallet för kontor skulle det innebära att 
parkeringsbehovet sänkts från 13 p-platser/1000 
m2 BTA till 9,4. Om platserna samutnyttjas med 
allmän parkering sänks det ytterligare till 6,5 p-plat-
ser/1000 m2 BTA. För övriga ändamål är parkerings-
normen för samlingslokaler 50% av normalt be-
söksantal samt 15% av maximalt besöksantal, hotell 
45% av de anställda och 50% av antalet hotellrum.

För att skapa en effektiv markanvändning inom Bro-
dal är det fördelaktigt att stora delar av parkerings-
platserna ligger i parkeringsgarage under mark eller 
i parkeringsdäck nära Rv40 som är svår att utnyttja 

Centrum

Brodal

Gång- och cykelbana
Gångbana kompletterat med nytt ljusreglerat övergångställe
Gångbana med planskild korsning, kompletteras med en ny trappa i gångriktningen på norra sidan av Centralbron
Gångbana med svag lutning för funktionshindrade

Infart/utfart 
parkeringsgarage

Illustration med principer gång- och cykelstråk vid resecentrum
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till något med hänsyn till hälsa och säkerhet. Detalj-
planen har säkerställt detta genom att parkeringsga-
rage är möjligt att byggas i två plan under mark (v) 
samt byggrätt för parkeringsdäck.

Den geotekniska undersökningen som är gjord i om-
rådet visar att grundläggningen ska dimensioneras 
för en högsta grundvattenivå på +134.0. 

Ett parkeringsgarage i ett plan under mark bedöms 
vara i underkant av kvarterets framtida parkerings-
behov (allmänna parkeringsplatser samt kvarterets 
egna behov). Parkeringsgaraget kommer dock 
inledningsvis byggas på halva ytan med eventuell 
fortsättning i takt med att området exploateras med 
verksamheter. Eventuellt försvinner en del yta till 
förskönande element så som ex ljusschakt som även 
kan bidra till trygghetsskapande effekter. I väntan 
på den exploateringen kan ytan iordningställas för 
markparkeringar. Parkeringsbehovet för fastigheten 
kan klaras genom parkeringsdäcket närmast Rv40 
som exempelvis kan förvaltas genom en gemensam-
hetsanläggning av berörda fastigheter.

Med en högre parkeringsavgift än nuvarande är det 
troligt att parkeringsfrekvensen förändras för allmän 
parkering inom området. Det innebär att parkerings-
behovet för allmän parkering kan omprövas utifrån 
hur området kring resecentrum utvecklas. 

Parkeringsgaraget bör ha in- och utfart från parke-
ringsytan vid Stationsgatan intill Centralbron för att 
ta tillvara läget intill resecentrum och en gen gång-
väg till centrum. 

Angöringspunkten vid resecentrum med infart under 
Brodalsgatan måste anpassas för att kunna fungera 
med en framtida ny bro parallellt med den befintliga 
bron. Den befintliga parkeringen behöver även sän-
kas och en mur behövs som tar upp nivåskillnaden 
mellan denna och den befintliga parkeringen framför 
den tänkta infarten. Ungefär mitt i Brodalsgatan går 
en betongkanalisation för teleledningar som måste 
tas om hand. Eventuellt kan man kanske låta denna 
ligga på taket över infarten till garaget.

Fastighetsindelning inom kvarteret kan ske med 3D-
fastighetsbildning med tillhörande gemensamhets-
anläggningar och servitut eller med stöd av enbart 
servitut för vissa gemensamma delar. Bestämmelser 
har anpassats på plankartan så att 3D-fastighets-
bildning ska vara möjligt. 

På fastigheten Järnvägen 5:2 ges möjlighet för 
Parkeringsändamål närmast Rv40, där ett par-
keringsdäck är möjligt. Byggnadshöjden för inte 
överstiga vägnivån för Rv40 för att inte skymma 
utblickar från vägen. Den direkta närheten till Rv40 

innebär att utformningen av Parkeringsdäcket måste 
regleras (f). Parkeringsdäcket måste förses med tak 
där taktäckningsmaterial ska vara sedum. Slänten 
mellan parkeringsdäcket och Rv40 måste fyllas upp 
så att släntfoten kommer i samma höjd som taket på 
parkeringsdäcket. 

För kvarteret Laxöringen som enligt parkeringsnor-
men ligger utanför centrumområdet är parkerings-
normen för kontor 17 parkeringsplatser/1000 m2 
BTA. 

4.4 Natur och kultur

4.4.1 Geoteknik
En översiktig geoteknisk undersökning togs fram un-
der programarbetet. Den visar på att det är mycket 
goda geotekniska förhållanden för området. En mer 
detaljerad undersökning har tagits fram för Horn-
gäddan 8 som underlag för projektering av WSP. 
Nedan följer en sammanfatting av undersökningen. 

Jorden består överst av fyllning och därunder av is-
älvsmaterial, som sannolikt vilar på morän och berg. 
Fyllningen, som består av friktionsjord (sand, grus 
och/eller moränmassor) har en tjocklek av prelimi-
närt mellan ca 2 och 3 m. Isälvsmaterialet närmast 
därunder har en tjocklek av ca 15 - 20 m. Det består 
preliminärt huvudsakligen av fin- och mellansand 
men kan delvis bestå av silt. Moränens tjocklek 
kan uppskattas i ett par borrhål och där uppgår 
den troligen till ca 1 à 2 m. I övriga borrhål avbröts 
borrningarna (i sand eller morän) på drygt 20 m djup 
under markytan.

Bergets överyta bestämdes i två borrhål belägna i 
den norra delen av tomten, d v s närmast korsningen 
Varbergsvägen-Brodalsgatan. Där ligger bergytan 
på mellan ca 19,5 och 20 m, motsvarande nivån 
+ 119. I övriga borrhål avbröts sonderingen utan 
att berg påträffats på mellan ca 22 och 24 m djup 
under markytan, vilket motsvarar nivåer mellan ca + 
115 och + 117, d v s mer 15 m under blivande golv.

Grundvattenytan låg i januari 2009 på 5,9 m djup 
under markytan, vilket motsvarar nivån + 132,6, i ett 
rör som WSP installerade i det västligaste hörnet av 
kvarteret i mars 2008. Då låg grundvattenytan här 
på nivån + 133,1, d v s ca 0,5 m högre än idag. I ett 
nyinstallerat rör i den östligaste delen av kvarteret 
låg grundvattenytan i januari 2009 på 5,7 m djup 
under markytan, vilket här motsvarar nivån + 132,6.

Man bör preliminärt räkna med att den kritiska 
grundvattenytan ligger på nivån  
+ 134,0, d v s något högre än vid de hittills utförda 
observationerna.  
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Byggnaden kan grundläggas med plattor på kon-
ventionellt sätt på sanden. Golv kan utföras som 
golv på mark. Golvet skall preliminärt dimensioneras 
för vattentryck från den kritiska grundvattenytan 
+134,0, eftersom man inte bör räkna med att göra 
en permanent sänkning av grundvattenytan inom 
hela området.

Schaktning ovan grundvattenytan kan utföras med 
slänter i lutning ca 1:1,5. Eftersom schaktning delvis 
skall göras nära gatumark - främst Varbergsvägen 
och rampen upp till Öst-västleden (riksväg 40) – så 
måste dock schaktningen delvis utföras inom spont. 
Omfattningen av spontningen bestäms av schakt-
djupet och närheten till trafikerad gatumark.

Schaktning under grundvattenytans nivå får utföras 
först efter en temporär sänkning av grundvattenytan 
till en nivå som ligger under den slutliga schaktbot-
ten. Detta utförs preliminärt genom pumpning ur 
djupverkande filterbrunnar, t ex rörbrunnar eller 
wellpoints. Sådan temporär grundvattensänkning 
måste göras även om schaktning utförs inom spont. 
Schaktning under grundvattenytan (utan föregående 
sänkning) och s k länshållning kan nämligen med-
föra djupgripande bottenuppluckring i den finkorniga 
sanden/silten.

De geotekniska förutsättningarna för en ny förbin-
delse under RV40 är undersökta och redovisas i 
bilaga om Geoteknik. 

4.4.2 Radon
I Borås Stad översiktliga karteringar ingår området 
som högriskområde för Radon. I samband med en 
mer detaljerad geoteknisk undersökning görs mät-
ningar av radonhalten. Planbestämmelse har förts in 
om att grundläggning ska ske radonsäkrad om inte 
en geoteknisk undersökning visar något annat

4.4.3 Markförändringar
Stora förändringar av marknivåerna kommer att 
krävas för att uppnå en bra utformning av nytt gatu-
system samt en ändamålsenlig bebyggelsestruktur 
i området. Höjdsättning på gatorna regleras på 
plankartan. 

4.4.4 Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområ-
det 

4.5 Teknisk försörjning

4.5.1 Vatten och avlopp
Ett antal ledningar genomkorsar området. En stor 
vattenledning genomkorsar området norr om Rv40. 

Borås Stad bedömer att kostnaden på att flytta 
denna ledningen inte överväger vinsten med bygg-
rättsytor och strukturen av kvarteret utan att den 
istället utgör en förutsättning för områdets utform-
ning. Ledningsområdet sammanläggs med en ny 
kvartersgata genom området. Marknivån kommer 
däremot att förändras så att den nya gatan hamnas 
så lågt som möjligt. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt Borås 
Stads riktlinjer.

4.5.2 El
Inom planområdet finns idag en transformatorsta-
tion. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra 
om ledningar. Ledningar ska i första hand läggas i 
gatusträckningarna eller i u-områden.

Marknivåer och byggnadsplacering är inte låsta 
vilket innebär att det inte är realistiskt att låsa exakta 
lägen för framtida behov av transformatorstationer. 
Troligen kommer det behövas en transformatorsta-
tion till varje nytt byggrättsområde (3 st), men det 
beror till stor del på kapacitetsbehovet för respek-
tive verksamhet. Dessa bör placeras på kvarters-
mark och säkerställas med servitut och ledningsrät-
ter. Varje exploatör har då större möjlighet att hitta 
en bra lösning utifrån markplanering och estetisk 
utformning. 

4.5.3 Tele- /optokablar
Inom planområdet finns en mängd tele- och opto-
kablar. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra 
om ledningar. De ledningar som kommer att behöva 
flyttas ska i första hand läggas i gatusträckningarna 
eller u-områden.  

4.5.4 Fjärrvärme/fjärrkyla
Huvuddelen av fastigheterna inom planområdet är 
redan idag anslutna till fjällvärmenätet. Det finns 
goda förutsättningar för framtida byggnader kan 
ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Området ska kan anslutas till fjärrkyla. I dag är nätet 
utbyggt inom centrum med närmsta anslutnings-
punkt vid Grand Hotell.  Genom utökning till Bro-
dalsområdet finns det senare möjligheter att bygga 
vidare och koppla ihop det med nätet på I15-områ-
det. 

5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning
En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt PBL 5:18 och MB 6:11-18 om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
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Byggnaden kan grundläggas med plattor på kon-
ventionellt sätt på sanden. Golv kan utföras som 
golv på mark. Golvet skall preliminärt dimensioneras 
för vattentryck från den kritiska grundvattenytan 
+134,0, eftersom man inte bör räkna med att göra 
en permanent sänkning av grundvattenytan inom 
hela området.

Schaktning ovan grundvattenytan kan utföras med 
slänter i lutning ca 1:1,5. Eftersom schaktning delvis 
skall göras nära gatumark - främst Varbergsvägen 
och rampen upp till Öst-västleden (riksväg 40) – så 
måste dock schaktningen delvis utföras inom spont. 
Omfattningen av spontningen bestäms av schakt-
djupet och närheten till trafikerad gatumark.

Schaktning under grundvattenytans nivå får utföras 
först efter en temporär sänkning av grundvattenytan 
till en nivå som ligger under den slutliga schaktbot-
ten. Detta utförs preliminärt genom pumpning ur 
djupverkande filterbrunnar, t ex rörbrunnar eller 
wellpoints. Sådan temporär grundvattensänkning 
måste göras även om schaktning utförs inom spont. 
Schaktning under grundvattenytan (utan föregående 
sänkning) och s k länshållning kan nämligen med-
föra djupgripande bottenuppluckring i den finkorniga 
sanden/silten.

De geotekniska förutsättningarna för en ny förbin-
delse under RV40 är undersökta och redovisas i 
bilaga om Geoteknik. 

4.4.2 Radon
I Borås Stad översiktliga karteringar ingår området 
som högriskområde för Radon. I samband med en 
mer detaljerad geoteknisk undersökning görs mät-
ningar av radonhalten. Planbestämmelse har förts in 
om att grundläggning ska ske radonsäkrad om inte 
en geoteknisk undersökning visar något annat

4.4.3 Markförändringar
Stora förändringar av marknivåerna kommer att 
krävas för att uppnå en bra utformning av nytt gatu-
system samt en ändamålsenlig bebyggelsestruktur 
i området. Höjdsättning på gatorna regleras på 
plankartan. 

4.4.4 Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområ-
det 

4.5 Teknisk försörjning

4.5.1 Vatten och avlopp
Ett antal ledningar genomkorsar området. En stor 
vattenledning genomkorsar området norr om Rv40. 

Borås Stad bedömer att kostnaden på att flytta 
denna ledningen inte överväger vinsten med bygg-
rättsytor och strukturen av kvarteret utan att den 
istället utgör en förutsättning för områdets utform-
ning. Ledningsområdet sammanläggs med en ny 
kvartersgata genom området. Marknivån kommer 
däremot att förändras så att den nya gatan hamnas 
så lågt som möjligt. 

Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt Borås 
Stads riktlinjer.

4.5.2 El
Inom planområdet finns idag en transformatorsta-
tion. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra 
om ledningar. Ledningar ska i första hand läggas i 
gatusträckningarna eller i u-områden.

Marknivåer och byggnadsplacering är inte låsta 
vilket innebär att det inte är realistiskt att låsa exakta 
lägen för framtida behov av transformatorstationer. 
Troligen kommer det behövas en transformatorsta-
tion till varje nytt byggrättsområde (3 st), men det 
beror till stor del på kapacitetsbehovet för respek-
tive verksamhet. Dessa bör placeras på kvarters-
mark och säkerställas med servitut och ledningsrät-
ter. Varje exploatör har då större möjlighet att hitta 
en bra lösning utifrån markplanering och estetisk 
utformning. 

4.5.3 Tele- /optokablar
Inom planområdet finns en mängd tele- och opto-
kablar. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra 
om ledningar. De ledningar som kommer att behöva 
flyttas ska i första hand läggas i gatusträckningarna 
eller u-områden.  

4.5.4 Fjärrvärme/fjärrkyla
Huvuddelen av fastigheterna inom planområdet är 
redan idag anslutna till fjällvärmenätet. Det finns 
goda förutsättningar för framtida byggnader kan 
ansluta sig till fjärrvärmenätet.

Området ska kan anslutas till fjärrkyla. I dag är nätet 
utbyggt inom centrum med närmsta anslutnings-
punkt vid Grand Hotell.  Genom utökning till Bro-
dalsområdet finns det senare möjligheter att bygga 
vidare och koppla ihop det med nätet på I15-områ-
det. 

5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning
En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska 
upprättas enligt PBL 5:18 och MB 6:11-18 om 
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra 
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betydande miljöpåverkan. Med utgångspunkt ifrån 
områdets nuvarande markanvändning och utseende 
bedöms utvecklingen av Brodal som övervägande 
positiv då knutpunkten vid järnvägsstationen stärks 
med förändrad markanvändning. 

I planprogrammet gjordes bedömningen att planens 
genomförande inte kommer att innebära någon bety-
dande påverkan med avseende på miljö, hälsa, hus-
hållning av mark och vatten och andra naturresurser. 
Konsekvenser för planens genomförande kommer 
att ingå som en naturlig del i planbeskrivningen i det 
framtida detaljplanearbetet.  En separat MKB enligt 
Miljöbalken kommer därför inte att upprättas. 

5.2 Natur och kultur
Planområdet innefattas inte av skydd enligt 7 kap 
Miljöbalken. Planen bedöms inte heller inkräkta på 
riksintressen för infrastruktur (Rv40 samt järnvägs-
område). Det finns inga kända intressen vad gäller 
flora och fauna.

Stadsbilden är viktig för planens utformning då det 
utgör entré till staden och kommer att vara en viktig 
del i Borås utveckling. 

Byggnader med kulturhistoriskt intresse är en viktig 
utgångspunkt för planens utformning och med 
ett undantagsfall skyddas dessa byggnader med 
skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser. Bygg-
naden på Horngäddan 8 rivs för att kunna tillgodose 
förbättrad framkomlighet för trafik i korsningen samt 
angöring till framtida ny Centralbro.  

5.3 Förorenad mark
Fastigheten Järnvägen 5:2 har använts som bussga-
rage med tillhörande verksamheter för service etc. 
En markundersökning har genomförts på fastigheten 
av WSP Environmental i februari 2009. Baserad på 
utförd inventering bedöms den sammantagna risken 
för förekomst av markföroreningar i jord och grund-
vatten som hög respektive måttlig. 

Inom fastigheten har föroreningar över Naturvårds-
verkets generella riktvärde för känslig markan-
vändning påvisats. Föroreningarna som utgörs av 
petroleumprodukter och bly hörrör från den tidigare 
hanteringen av just oljeprodukter inom fastigheten 
samt eventuellt de fyllnadsmaterial som tillförts i 
samband med uppförandet av befintlig byggnad på 
fastigheten. 

I dagsläget bedöms risken för att människor ska 
exponeras av påvisande föroreningar inom fastighe-
ten som låg. Vid en förändring av markanvändningen 
mot känsligare, vilket detaljplanen medger, ökar ris-
ken för exponering. Utifrån Naturvårdsverkets modell 
för inventering av förorenade områden bedöms den 

sammantagna risken för människors hälsa och miljö 
med nuvarande markanvändning som lite till måttlig.

Vid ett förvärv av fastigheten kan blivande ägare en-
ligt 10 kap miljöbalken bli ansvarig för en miljöskuld 
om inte ansvariga inom den första ansvarskretsen 
inte kan nås med krav på ansvar. I första hand är det 
alltid den dom förorenat som är ansvarig för miljö-
skadan. 

För att bättre kunna bedöma i vilken omfattning som 
fastigheten är förorenad samt bedöma den ekono-
miska risken för blivande ägare av fastigheten bör 
att en mer detaljerad undersökning utföras. Iden 
detaljerade undersökningen kommer påvisande 
föroreningars utbredning att undersökas och om 
möjligt avgränsas. Inför en utveckling av fastigheten 
kan en fördjupad riskbedömning vara nödvändig 
för att undersöka risken med påvisade föroreningar 
i förhållande till de specifika exponerings- och 
spridningsförhållandena som då kommer att råda. 
Därför förs en bestämmelse in om lov med villkor 
in i planen vilket innebär att innan marken exploa-
teras ska en fördjupad undersökning genomföras 
samt erforderliga åtgärder göras. Åtgärderna kan 
då kopplas till den specifika användningen som är 
aktuell för fastigheten.  

5.4 Buller
Detaljplanen har inga bestämmelser som medger 
bostäder. Detaljplanen behöver inga bestämmelser 
och buller då bullerkraven för inomhusvärden för 
verksamheter redan regleras i Boverkets byggregler, 
BBR och behandlas i bygglovet. Erfarenhetsmäs-
sigt är inomhusvärden är oftast inga problem att 
lösa med hjälp av väl valda fasadkonstruktioner och 
fönster. 

5.5 Riskanalys
En riskanalys togs fram i samband med planpro-
grammet och beräkningarna är baserade på nu-
varande bebyggelse samt de redovisade framtida 
byggnaderna enligt programillustrationen. Analysen 
visar att området är möjligt att bebygga med föresla-
gen markanvändning. Risknivåerna ligger efter åtgär-
der under den övre gräns som Kommunfullmäktige 
har beslutat om i samband med översiktsplanen. 
Samhällsnyttan är stor och säkerhetsaspekter ska 
beaktas i det fortsatta planarbetet. Detta bekräfta-
des i Kommunstyrelsen yttrande över planprogram-
met.

Vägverket skrev i sitt yttrande på planprogrammet 
att risker med farligt gods även ska beräknas från 
ramperna på Brodalsmotet. Med anledning av detta 
har Borås Stad börjat se över farligt godslederna i 
Borås.
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Rekommenderad transportled för farligt gods går i 
dag över Centralbron. Farligt gods över Centralbron 
bedöms kunna leda till katastrofala följder om en 
olycka inträffar där. Stationsområdet skulle i så fall 
vara blockerad under lång tid samt att perrongläget 
ligger precis under bron. 

Gatukontoret har i uppdrag att besluta om omlägg-
ning av rekommenderade transportleder för farligt 
godstrafik. För transporter som ska norr ut på Rv 42 
ska dessa ledas om till Tullamotet och Göteborgs-
vägen/ Norrby Långgata. I samband med det även 
införs förbud mot farligt gods på Centralbron samt 
Kungsgatan. Brodalsmotet blir då inte aktuellt för 
av/påfart för farligt gods och ska av den anledning-
en inte påverka utformningen av kvarteret. 

Den framtagna riskanalysens omfattning bedöms 
inte behöva kompletteras, då planens utformning har 
anpassats efter de rekommendationer som getts i 
analysen och förändringarna i transportlederna för 
farligt gods. 

 5.5.1 Risk och störningsskydd
Från järnväg tillåts ingen ny bebyggelse inom 30 
meter från befintligt järnvägsspår. Stängsel ska fin-
nas mot spårområde. På plankartan är stängseldrag-
ningen placerad i framtida fastighetsgräns, förutom 
utmed gränsen till fastigheten Järnvägen 2:9. Utrym-
met där är väldigt begränsad och en dialog med 
fastighetsägaren om en bra totallösning ska därför 
föras. Syftet med stängslet är att det ska hindra 
människor att kunna beträda järnvägsområdet. 

Ett skyddsräcke dimensionerat för tung trafik ska fin-
nas utmed Rv 40 som skydd för att fordon inte ska 
åka av vägen. 

Inom 50 meter från Rv 40 ska människor inte uppe-
hålla sig under längre tider. Begränsningar i markan-
vändningen har därför lagts in i planen(m1). Norr om 
Rv40 finns möjlighet för ett parkeringsdäck med en 
utformningsbestämmelse (f) som reglerar tak samt 
utformning mot Rv40.

Generellt inom planområdet ska luftintag ska 
placeras på tak vända från väg(Rv40) och järnvägs-
område. 

En funktionsbestämmelse har lagts in på byggrät-
terna närmast Rv40: ”Byggnaders fasad, fönster 
och ventilation ska utformas så att ordnad rädd-
ningsinsats är möjlig till följd av olycka med farligt 
gods”(m2). I bygglovskedet kan helheten behandlas 
där riskanalys och tänkt användning ligger till grund. 

5.6 Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftförore-
ningar finns för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar. Mätningar tyder inte på överskridanden av 
miljökvalitetsnormer.

Den verksamhet som medges i detaljplanen be-
döms inte medföra överskridanden av normer. 

Ändringen till föreslagen markanvändning är stra-
tegiskt för målet av ett hållbart samhälle, där stor 
del av resande till området kan ske med kollektiva 
färdmedel. 

5.7 Infrastruktur
Förbindelsen Brodalsgatan/Petersbergsgatan 
innebär att trafiken i korsningspunkterna fördelas. 
Området blir säkrare då flera utfartsmöjligheter finns 
om någon av utfarterna skulle blockeras. 

Satsningar görs på gång- och cykelnätet. Koppling-
en mellan stationen och resecentrum och omgiv-
ningen är viktig. Utnyttjandet av befintlig gångpas-
sage under Centralbron har goda förutsättningar för 
att utformas till en trygg och upplyst passage. 

Ny busshållplats vid Boråshallen förbättrar tillgäng-
ligheten för idrotts- och fritidsverksamhet.

 6. Administrativa frågor

6.1 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den 
dagen planen vinner laga kraft. 

6.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats

6.3 Utökad lovplikt
Bygglov krävs för åtgärder som berörs av skydds- 
och varsamhetsbestämmelser (q, k). Bygglovavgift 
debiteras inte för åtgärder som berörs av den utö-
kade lovplikten.

6.4 Lov med villkor
En fördjupad undersökning av förorenad mark samt 
erforderliga åtgärder ska genomföras senast i sam-
band med byggnation för fastigheten Järnvägen 5:2.

6.5 Handläggning
Detaljplanen avses antas av Byggnadsnämnden 
(enligt särkilt beslut i Kommunfullmäktige)

6.6 Planavgift
Planavgift ska debiteras vid prövning av lovärenden. 
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Rekommenderad transportled för farligt gods går i 
dag över Centralbron. Farligt gods över Centralbron 
bedöms kunna leda till katastrofala följder om en 
olycka inträffar där. Stationsområdet skulle i så fall 
vara blockerad under lång tid samt att perrongläget 
ligger precis under bron. 

Gatukontoret har i uppdrag att besluta om omlägg-
ning av rekommenderade transportleder för farligt 
godstrafik. För transporter som ska norr ut på Rv 42 
ska dessa ledas om till Tullamotet och Göteborgs-
vägen/ Norrby Långgata. I samband med det även 
införs förbud mot farligt gods på Centralbron samt 
Kungsgatan. Brodalsmotet blir då inte aktuellt för 
av/påfart för farligt gods och ska av den anledning-
en inte påverka utformningen av kvarteret. 

Den framtagna riskanalysens omfattning bedöms 
inte behöva kompletteras, då planens utformning har 
anpassats efter de rekommendationer som getts i 
analysen och förändringarna i transportlederna för 
farligt gods. 

 5.5.1 Risk och störningsskydd
Från järnväg tillåts ingen ny bebyggelse inom 30 
meter från befintligt järnvägsspår. Stängsel ska fin-
nas mot spårområde. På plankartan är stängseldrag-
ningen placerad i framtida fastighetsgräns, förutom 
utmed gränsen till fastigheten Järnvägen 2:9. Utrym-
met där är väldigt begränsad och en dialog med 
fastighetsägaren om en bra totallösning ska därför 
föras. Syftet med stängslet är att det ska hindra 
människor att kunna beträda järnvägsområdet. 

Ett skyddsräcke dimensionerat för tung trafik ska fin-
nas utmed Rv 40 som skydd för att fordon inte ska 
åka av vägen. 

Inom 50 meter från Rv 40 ska människor inte uppe-
hålla sig under längre tider. Begränsningar i markan-
vändningen har därför lagts in i planen(m1). Norr om 
Rv40 finns möjlighet för ett parkeringsdäck med en 
utformningsbestämmelse (f) som reglerar tak samt 
utformning mot Rv40.

Generellt inom planområdet ska luftintag ska 
placeras på tak vända från väg(Rv40) och järnvägs-
område. 

En funktionsbestämmelse har lagts in på byggrät-
terna närmast Rv40: ”Byggnaders fasad, fönster 
och ventilation ska utformas så att ordnad rädd-
ningsinsats är möjlig till följd av olycka med farligt 
gods”(m2). I bygglovskedet kan helheten behandlas 
där riskanalys och tänkt användning ligger till grund. 

5.6 Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftförore-
ningar finns för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och 
partiklar. Mätningar tyder inte på överskridanden av 
miljökvalitetsnormer.

Den verksamhet som medges i detaljplanen be-
döms inte medföra överskridanden av normer. 

Ändringen till föreslagen markanvändning är stra-
tegiskt för målet av ett hållbart samhälle, där stor 
del av resande till området kan ske med kollektiva 
färdmedel. 

5.7 Infrastruktur
Förbindelsen Brodalsgatan/Petersbergsgatan 
innebär att trafiken i korsningspunkterna fördelas. 
Området blir säkrare då flera utfartsmöjligheter finns 
om någon av utfarterna skulle blockeras. 

Satsningar görs på gång- och cykelnätet. Koppling-
en mellan stationen och resecentrum och omgiv-
ningen är viktig. Utnyttjandet av befintlig gångpas-
sage under Centralbron har goda förutsättningar för 
att utformas till en trygg och upplyst passage. 

Ny busshållplats vid Boråshallen förbättrar tillgäng-
ligheten för idrotts- och fritidsverksamhet.

 6. Administrativa frågor

6.1 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den 
dagen planen vinner laga kraft. 

6.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats

6.3 Utökad lovplikt
Bygglov krävs för åtgärder som berörs av skydds- 
och varsamhetsbestämmelser (q, k). Bygglovavgift 
debiteras inte för åtgärder som berörs av den utö-
kade lovplikten.

6.4 Lov med villkor
En fördjupad undersökning av förorenad mark samt 
erforderliga åtgärder ska genomföras senast i sam-
band med byggnation för fastigheten Järnvägen 5:2.

6.5 Handläggning
Detaljplanen avses antas av Byggnadsnämnden 
(enligt särkilt beslut i Kommunfullmäktige)

6.6 Planavgift
Planavgift ska debiteras vid prövning av lovärenden. 
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6.7 Bilagor
Trafikanalys inkl. samhällsekonomisk kalkyl (genom-
fördes inför samrådet)

Riskanalys (genomfördes i planprogram)

Geoteknisk undersökning (genomfördes i planpro-
gram)

Järnvägen 5:2 Borås Stad – Orienterade miljöun-
dersökning fas 1 och 2, avseende föroreningar i 
mark och grundvatten

6.8 Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en 
arbetsgrupp med representanter från Stadsbygg-
nadskontoret, Kommunledningskansliet, Gatukon-
toret, Miljökontoret, Borås kommuns Parkerings 
AB, Kommundel Centrum, Lantmäterimyndigheten, 
Räddningstjänsten samt Västtrafik.

Planavdelningen

Tord Lundborg  Karin Johansson

Planchef  Planarkitekt
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Genomförande-    
beskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Horn-
gäddan 8 m.fl. (Brodal), Borås Stad, 
Västra Götalands län, upprättad 17 
februari 2009.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att 
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebe-
skrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

1.1 Syfte
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att 
utveckla Brodalsområdet med verksamheter i ett 
strategiskt läge vid Resecentrum samt förbättra 
trafiknätet för biltrafik, kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafikanter.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra exploatering av 
Brodalsområdet mellan centralstationen och rv40, 
samt planändringar för området närmast söder om 
rv40 runt Boråshallen och kvarteren vid Gimlegatan. 
Gina Tricot AB är initiativtagare till att planändring 
aktualiserades. Företaget vill bygga huvudkontor 
inom Brodalskvarteret. Borås Stad är ansvarig för 
genomförandet av detaljplanens allmän platsmark. 

2.1Tidsplan
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram, som 
den 12 juni 2008 godkändes av Kommunfullmäk-
tige. Detaljplanen genomförs med normalt planför-
farande. Samråd om planförslaget har skett under 
december/januari 2008-09. Utställning äger rum 
under mars månad 2009. Kommunfullmäktige kom-
mer att ge Byggnadsnämnden bemyndigande att 
anta detaljplanen. Preliminärt antagande av planen 
beräknas till Byggnadsnämnden sammanträde den 
12 maj 2009. Önskad byggstart för Gina Tricot ABs 
huvudkontor är juni 2009.

2.2 Genomförandetid
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens 
giltighetstid är begränsad. Under genomförandeti-
den får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att 
de rättigheter som uppkommit genom planen behö-
ver beaktas. Genomförandetiden slutar fem år efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft.

2.3 Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 
planen utom för det som i planen betecknas som 
genomfart. Huvudman för genomfarten, rv40, är 
Vägverket. Huvudmannaskap innebär att huvudman-
nen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift 
samt underhåll av planens allmänna anläggningar. 
Kostnaderna för utbyggnad fördelas normalt mellan 
de exploatörer som har nytta av anläggningarna. 

3. Fastighetsrättsliga frågor

3.1  Markägare och fastigheter
Huvuddelen av planen omfattar fastigheterna 
Horngäddan 8 som ägs av Borås Stad och Järnvä-
gen 5:2 som ägs av Horngäddans Fastigheter AB 
(Wäst-Bygg AB och Ekängengruppen AB). Andra 
fastigheter inom planområdet är Horngäddan 9, 
Järnvägen 2:9, Järnvägen 2:1, Innerstaden 1:1, Järn-
vägen 5:1, Järnvägen 5:3, Laxöringen 1, 3 och 14, 
Göta 1:1 samt fastigheterna i kvarteret Långan.

3.2 Fastighetsbildning samt överlåtelse av 
mark
Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms 
kunna genomföras i form av avstyckning och fast-
ighetsreglering utan att fastighetsplan behöver 
upprättas. Kommunen ansvarar för alla de nödvän-
diga fastighetsbildningsåtgärder som behövs för att 
genomföra planen.

Inom fastigheten Horngäddan 8 skall Borås Kom-
muns Parkerings AB (P-bolaget) att uppföra en par-
keringsanläggning under jord i ett plan. Parkerings-
anläggningen kommer i sin helhet att ligga under 
Gina Tricots kommande fastighet. 3D-fastigheten 
kommer endast att urholka Gina Tricots kommande 
fastighet. För detta ändamål kan en 3D-fastighet 
bildas.

Köpeavtal kommer att tecknas med Gina Tricot för 
den mark som de behöver köpa av kommunen. I 
försäljningen ingår utrymmet för P-bolagets hela 
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Genomförande-    
beskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Horn-
gäddan 8 m.fl. (Brodal), Borås Stad, 
Västra Götalands län, upprättad 17 
februari 2009.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att 
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, 
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för 
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. Genomförandebe-
skrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid 
genomförandet av detaljplanen.

1.1 Syfte
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att 
utveckla Brodalsområdet med verksamheter i ett 
strategiskt läge vid Resecentrum samt förbättra 
trafiknätet för biltrafik, kollektivtrafik samt gång- och 
cykeltrafikanter.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra exploatering av 
Brodalsområdet mellan centralstationen och rv40, 
samt planändringar för området närmast söder om 
rv40 runt Boråshallen och kvarteren vid Gimlegatan. 
Gina Tricot AB är initiativtagare till att planändring 
aktualiserades. Företaget vill bygga huvudkontor 
inom Brodalskvarteret. Borås Stad är ansvarig för 
genomförandet av detaljplanens allmän platsmark. 

2.1Tidsplan
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram, som 
den 12 juni 2008 godkändes av Kommunfullmäk-
tige. Detaljplanen genomförs med normalt planför-
farande. Samråd om planförslaget har skett under 
december/januari 2008-09. Utställning äger rum 
under mars månad 2009. Kommunfullmäktige kom-
mer att ge Byggnadsnämnden bemyndigande att 
anta detaljplanen. Preliminärt antagande av planen 
beräknas till Byggnadsnämnden sammanträde den 
12 maj 2009. Önskad byggstart för Gina Tricot ABs 
huvudkontor är juni 2009.

2.2 Genomförandetid
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens 
giltighetstid är begränsad. Under genomförandeti-
den får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens 
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att 
de rättigheter som uppkommit genom planen behö-
ver beaktas. Genomförandetiden slutar fem år efter 
det att detaljplanen vunnit laga kraft.

2.3 Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom 
planen utom för det som i planen betecknas som 
genomfart. Huvudman för genomfarten, rv40, är 
Vägverket. Huvudmannaskap innebär att huvudman-
nen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift 
samt underhåll av planens allmänna anläggningar. 
Kostnaderna för utbyggnad fördelas normalt mellan 
de exploatörer som har nytta av anläggningarna. 

3. Fastighetsrättsliga frågor

3.1  Markägare och fastigheter
Huvuddelen av planen omfattar fastigheterna 
Horngäddan 8 som ägs av Borås Stad och Järnvä-
gen 5:2 som ägs av Horngäddans Fastigheter AB 
(Wäst-Bygg AB och Ekängengruppen AB). Andra 
fastigheter inom planområdet är Horngäddan 9, 
Järnvägen 2:9, Järnvägen 2:1, Innerstaden 1:1, Järn-
vägen 5:1, Järnvägen 5:3, Laxöringen 1, 3 och 14, 
Göta 1:1 samt fastigheterna i kvarteret Långan.

3.2 Fastighetsbildning samt överlåtelse av 
mark
Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms 
kunna genomföras i form av avstyckning och fast-
ighetsreglering utan att fastighetsplan behöver 
upprättas. Kommunen ansvarar för alla de nödvän-
diga fastighetsbildningsåtgärder som behövs för att 
genomföra planen.

Inom fastigheten Horngäddan 8 skall Borås Kom-
muns Parkerings AB (P-bolaget) att uppföra en par-
keringsanläggning under jord i ett plan. Parkerings-
anläggningen kommer i sin helhet att ligga under 
Gina Tricots kommande fastighet. 3D-fastigheten 
kommer endast att urholka Gina Tricots kommande 
fastighet. För detta ändamål kan en 3D-fastighet 
bildas.

Köpeavtal kommer att tecknas med Gina Tricot för 
den mark som de behöver köpa av kommunen. I 
försäljningen ingår utrymmet för P-bolagets hela 
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anläggning inklusive infartsramp. När sedan par-
keringsanläggningen skall förvärvas av P-bolaget 
avstyckas en 3D-fastighet, bestående av garage och 
infartsramp, från Gina Tricots fastighet och överlåts 
till P-bolaget.

Det kan även bli aktuellt att markområden regleras 
mellan fastigheterna Horngäddan 8 och Järnvägen 
5:2. Köp/försäljning av mark kommer att ske genom 
avstyckning och fastighetsreglering.

Markområden som i detaljplanen har användnings-
bestämmelsen allmän platsmark och som ligger på 
icke kommunägd mark kommer mot ersättning att 
köpas in genom en överenskommelse om fastighets-
reglering. Detta gäller för fastigheterna Järnvägen 
2:1, 2:9, 5:1 och 5:2.

För att Horngäddan 8 skall bli en mer ändamålsenlig 
fastighet bör en överenskommelse om fastighets-
reglering tecknas mellan ägarna till fastigheterna. 
Horngäddan 8 och Järnvägen 5:2.

3.3 Servitut
Gina Tricot kommer behöva servitutsrätt över kom-
munens fastighet Horngäddan 8 för att nå sin kom-
mande fastighet.

Servitutsrätt kan komma att behövas för tunneln un-
der riksväg 40. Genomförandeavtal kommer upprät-
tas, mellan Borås Stad och Vägverket som reglerar 
genomförandet av denna bro.

Servitutsrätt kan komma att behövas för gångtrafik i 
det utlagda ux-området mellan fastigheterna Horn-
gäddan 8 och Järnvägen 5:2

I de fall det behövs skall gemensamhetsanlägg-
ningar bildas. En gemensamhetsanläggning bildas 
och prövas av Lantmäterimyndigheten genom en 
förrättning. I denna förrättning tilldelas varje delta-
gande fastighet ett andelstal som reglerar hur stor 
del av anläggnings- och förvaltningskostnaderna 

som aktuella fastigheter skall betala. 

Vidare kan den kommande 3D-fastigheten belastas 
av servitut, ledningsrätter och gemensamhetsan-
läggningar av sådant slag, som kan komma att bli 
erforderliga för ordnande av gemensam grundlägg-
ning och bärande stomme, teknikutrymmen, sophan-
teringsutrymmen, trapphus- och hisskommunikation, 
utrymningsvägar, trafik-, fjärrvärme-, ventilations-,  
el-, vatten-, avlopps-, och dräneringsfrågor m.m. med 
anledning av P-bolagets och Gina Tricots avsedda 
bebyggelse.

3.4 Parkeringsanläggning
P-bolaget har idag ett arrendeavtal med Borås Stad 
rörande markparkering på fastigheten Horngäddan 
8 på Brodal. P-bolaget kommer under en begränsad 
tid ha kvar resterande del av Horngäddan 8 som 
markparkering. 

Avsikten är att Gina Tricot, i samma entreprenad 
som kontorsbyggnationen, uppför en ny underjor-
disk parkeringsanläggningen som sedan förvärvas 
av P-bolaget. P-bolaget kommer att vara lagfaren 
ägare till parkeringsanläggningen och den omslu-
tande 3D-fastigheten.

I en eventuell kommande exploatering av ytterligare 
en byggnad inom nuvarande fastigheten Horngäd-
dan 8, ger detaljplanen möjlighet att ersätta mark-
parkeringen med ytterligare ett underjordiskt garage.

4. Tekniska frågor

4.1 Allmänplatsmark
Kommunen bygger ut lokalgata, bro och gc-vägar i 
området samt gör erforderliga åtgärder i naturmar-
ken.

4.2 Vatten- och avlopp
Kommunen kompletterar ledningsnätet för dag-, 
spill- och renvatten i området.

Dag- och dräneringsvatten inom planområdet skall 
i första hand omhändertas lokalt inom kvartersmark 
enligt Borås Stads riktlinjer för dagvatten eller ge-
nom riktlinjer enligt separat dagvattenutredning.

4.3 Ledningar
För att förstärkta elnätet i området kan Borås Elnät 
AB behöva uppföra ytterligare transformatorstatio-
ner i området. Dessa bör placeras på kvartersmark 
och säkerställas med servitutsrätt eller ledningsrätt. 
Eventuellt behöver elledningar flyttas.

Inom området finns även tele- och optokablar som 
kan komma att behöva flyttas.

Ett flertal underjordiska ledningar finns i området, 
några med ledningsrätt. I de fall där ledningarna 
flyttas kan fastighetsbildning i form av omförrättning 
behövas. Ledningar som hamnar på kvartersmark 
markeras med u-område och säkras med servitut 
eller ledningsrätt.

Vid anläggandet av parkeringsanläggningens infart 
måste en renvattenledning och signalkabel flyttas.
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4.4 Rivning och flyttning
Byggnaden (mödrahemmet) som ligger inom fastig-
heten Horngäddan 8, Varbergsvägen 4, kommer att 
rivas. Verksamheten kommer fr.o.m. 2009-03-01 att 
vara utflyttade till andra lokaler. Rivningen ombesörjs 
och bekostas av Gina Tricot.

Lokalförsörjningskontorets skogsavdelning har 
idag verksamhet inom fastigheten Laxöringen 14. 
Verksamheten kan komma att behöva flyttas. Flytten 
finansieras genom försäljning av del av Laxöringen 
14.

4.5 Förorenad mark
På grund av den verksamhet som bedrivits på fastig-
heten Järnvägen 5:2 finns det anledning att miss-
tänka att det i marken kan förekomma föroreningar. 
Principen är att verksamhetsutövaren bekostar en 
eventuell sanering.

En större miljöteknisk undersökning har gjorts av 
fastigheten, som visar på att det inom fastigheten 
finns föroreningar i marken.

4.6 Stängsel
Till skydd för allmänheten kan ett stängsel uppföras 
mot järnvägen från Lokstallet (Järnvägen 2:9) i norr 
till plankorsningen vid Bockasjögatan i söder. Över-
enskommelse mellan Borås Stad och Banverket 
skall upprättas.

5. Ekonomiska frågor

5.1 Exploateringskostnader (allmänplats-
mark)

Kostnaderna för allmänna anläggningar såsom gata, 
bro, gc-vägar, åtgärder i naturmarken m.m. skall för-
delas mellan exploatörerna och Borås Stad efter en 
överenskommen uppdelning. Kostnaderna för detta 
är i dagsläget uppskattade till cirka 28 Mkr. Grund-
principen för fördelning av exploateringskostnader 
baseras på den byggrätt BTA som detaljplanen 
anger för fastigheten. Alternativt kan fördelningen 
grundas på vilken nytta respektive exploatör har av 
anläggningarna.

Kostnader respektive intäkter för vatten- och av-
loppsnätet/anslutningar redovisas inte eftersom 
projektets åtgärder bedöms inrymmas inom normal-
taxan för VA-kollektivet. Kostnader för flyttning av 
ledningar på allmänplatsmark bekostas av exploatö-
rerna i området.

5.2 Ledningsflytt
I de fall ledningar på kvartersmark måste flyttas, så 
skall detta bekostas av initiativtagaren till åtgärden 
som orsakar ledningsflytten.

5.3 Avtal
Före detaljplanens antagande skall exploateringsav-
tal, erforderliga köpeavtal, parkeringsköpsavtal m.m. 
upprättas mellan Borås Stad och exploatörerna. I 
avtalen regleras parternas respektive åtaganden, 
kostnader och ansvar.

5.4 Plankostnader
Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras 
i bygglovsavgiften.

5.5 Driftskostnader
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna i enlig-
het med detaljplanen medför att kostnaderna för det 
skattefinansierade drift- och underhållet ökar med 
40 000 kr/år.

5.6 Stängsel
Fördelningen av kostnader för uppförande och 
underhåll av stängsel mot järnvägen regleras i 
stängsellagen. Fördelningen av kostnader i detta 
fallet skulle bli att Borås Stad och Banverket delar 
lika från stängslets början i norr till sista växeln ut 
mot den linje som är berörd, vilket i detta fall är mot 
Hillared på Kust till kust banan. Fördelning av reste-
rande sträcka fram till plankorsningen vid Bockasjö-
gatan blir Borås Stad  90 % och Banverket 10 %. 
Sträckan är cirka 500 meter och kostnaden cirka 
700 kr/m.

5.7 Rivningsförbud
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av be-
byggelsen innehåller planbestämmelserna varsam-
hetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med 
rivningsförbud. Inom planområdet har byggnader 
på fastigheterna Järnvägen 2:9, Laxöringen 1 och 3 
åsatts rivningsförbud.

Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande 
av byggnader kan i vissa fall leda till att fastighetsä-
garen blir berättigad till ersättning. Detta gäller i för-
sta hand rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

Enligt plan- och bygglagens regler är kommunen 
skyldig att betala ersättning till berörda fastighetsä-
gare om ett rivningsförbud medför en skada som är 
betydande i förhållande till värdet på berörd del av 
fastigheten. För skyddsbestämmelser gäller att den 
pågående användningen av fastigheten avsevärt 
försvåras. 
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4.4 Rivning och flyttning
Byggnaden (mödrahemmet) som ligger inom fastig-
heten Horngäddan 8, Varbergsvägen 4, kommer att 
rivas. Verksamheten kommer fr.o.m. 2009-03-01 att 
vara utflyttade till andra lokaler. Rivningen ombesörjs 
och bekostas av Gina Tricot.

Lokalförsörjningskontorets skogsavdelning har 
idag verksamhet inom fastigheten Laxöringen 14. 
Verksamheten kan komma att behöva flyttas. Flytten 
finansieras genom försäljning av del av Laxöringen 
14.

4.5 Förorenad mark
På grund av den verksamhet som bedrivits på fastig-
heten Järnvägen 5:2 finns det anledning att miss-
tänka att det i marken kan förekomma föroreningar. 
Principen är att verksamhetsutövaren bekostar en 
eventuell sanering.

En större miljöteknisk undersökning har gjorts av 
fastigheten, som visar på att det inom fastigheten 
finns föroreningar i marken.

4.6 Stängsel
Till skydd för allmänheten kan ett stängsel uppföras 
mot järnvägen från Lokstallet (Järnvägen 2:9) i norr 
till plankorsningen vid Bockasjögatan i söder. Över-
enskommelse mellan Borås Stad och Banverket 
skall upprättas.

5. Ekonomiska frågor

5.1 Exploateringskostnader (allmänplats-
mark)

Kostnaderna för allmänna anläggningar såsom gata, 
bro, gc-vägar, åtgärder i naturmarken m.m. skall för-
delas mellan exploatörerna och Borås Stad efter en 
överenskommen uppdelning. Kostnaderna för detta 
är i dagsläget uppskattade till cirka 28 Mkr. Grund-
principen för fördelning av exploateringskostnader 
baseras på den byggrätt BTA som detaljplanen 
anger för fastigheten. Alternativt kan fördelningen 
grundas på vilken nytta respektive exploatör har av 
anläggningarna.

Kostnader respektive intäkter för vatten- och av-
loppsnätet/anslutningar redovisas inte eftersom 
projektets åtgärder bedöms inrymmas inom normal-
taxan för VA-kollektivet. Kostnader för flyttning av 
ledningar på allmänplatsmark bekostas av exploatö-
rerna i området.

5.2 Ledningsflytt
I de fall ledningar på kvartersmark måste flyttas, så 
skall detta bekostas av initiativtagaren till åtgärden 
som orsakar ledningsflytten.

5.3 Avtal
Före detaljplanens antagande skall exploateringsav-
tal, erforderliga köpeavtal, parkeringsköpsavtal m.m. 
upprättas mellan Borås Stad och exploatörerna. I 
avtalen regleras parternas respektive åtaganden, 
kostnader och ansvar.

5.4 Plankostnader
Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras 
i bygglovsavgiften.

5.5 Driftskostnader
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna i enlig-
het med detaljplanen medför att kostnaderna för det 
skattefinansierade drift- och underhållet ökar med 
40 000 kr/år.

5.6 Stängsel
Fördelningen av kostnader för uppförande och 
underhåll av stängsel mot järnvägen regleras i 
stängsellagen. Fördelningen av kostnader i detta 
fallet skulle bli att Borås Stad och Banverket delar 
lika från stängslets början i norr till sista växeln ut 
mot den linje som är berörd, vilket i detta fall är mot 
Hillared på Kust till kust banan. Fördelning av reste-
rande sträcka fram till plankorsningen vid Bockasjö-
gatan blir Borås Stad  90 % och Banverket 10 %. 
Sträckan är cirka 500 meter och kostnaden cirka 
700 kr/m.

5.7 Rivningsförbud
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av be-
byggelsen innehåller planbestämmelserna varsam-
hetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med 
rivningsförbud. Inom planområdet har byggnader 
på fastigheterna Järnvägen 2:9, Laxöringen 1 och 3 
åsatts rivningsförbud.

Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande 
av byggnader kan i vissa fall leda till att fastighetsä-
garen blir berättigad till ersättning. Detta gäller i för-
sta hand rivningsförbud och skyddsbestämmelser. 

Enligt plan- och bygglagens regler är kommunen 
skyldig att betala ersättning till berörda fastighetsä-
gare om ett rivningsförbud medför en skada som är 
betydande i förhållande till värdet på berörd del av 
fastigheten. För skyddsbestämmelser gäller att den 
pågående användningen av fastigheten avsevärt 
försvåras. 
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Bedömningen för berörda fastigheter är att på-
gående markanvändning inte försvåras i sådan 
omfattning för att för att någon ersättning ska utgå 
till fastighetsägarna. Tidsfristen att väcka talan 
om ersättning för skada p.g.a. rivningsförbud eller 
skyddsbestämmelser är normalt två år från den dag 
detaljplanen vunnit laga kraft. 

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET

Samhällsplanering

Elisabeth Eickhoff & Peter Zettergren

BORÅS STAD - STADSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDE�0
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Ändring av detaljplan
Detaljplan för Göta, Laxöringen 14 med flera, Borås Stad, upprättad den 18 augusti 2022.

1. Inledning

Planens syfte 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om tomtindelning 
berörande fastigheterna Laxöringen 14, Laxöringen 3 och 
Göta 1:1 för att möjliggöra fastighetsreglering. Detta för att 
markanvisning för delar av fastigheterna Laxöringen 14 och 
Göta 1:1 till Domstolsverket ska kunna genomföras.

Planområde
Området ligger i norra delen av stadsdelen Göta vid riksväg 
40. Planområdets storlek är 11700 kvadratmeter. Marken i 
området ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är Detaljplan för del av 
Centrum (Hörngäddan 8 med flera), 1490K-P1121, från 2009. 
Den anger att marken får nyttjas för kontor, parkering och 
idrott. 

För området gäller även två olika tomtindelningsbestäm-
melser, dels tomtindelningskarta från 1948 (1583K-BN343) 
och dels förslag till utvidgad och ändrad tomtindelning från 
1966 (1683K-BN196).

I maj 2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 
som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt 
äldre lagstiftning idag räknas som bestämmelser om 
fastighetsindelning (BOFI) till underliggande detaljplan. 
Tomtindelningar med aktbeteckningar 1583K-BN343/1948 
och 1583K-BN196/1966 räknas därför som en del av gällande 
detaljplan, 1490K-P1121.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-09 i beslut § 198 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upphäva tomtindel-
ningarna 1583K-BN343/1948 och 1583K-BN196/1966, inom 
de delar som berör Borås Stads fastigheter. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-06-28 i beslut 
§ 207 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2. Ändrade 
planbestämmelser

Fastighetsindelning
Gällande bestämmelser om fastighetsindelning (BOFI) 
upphävs inom det rödmarkerade planområdet för att möjlig-
göra en fastighetsreglering.

3. Konsekvenser

Undersökning av betydande 
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att 
genomförandet av ändringen av detaljplanen inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Fastighetsgränser
Detaljplaneändringen medför att fastighetsgränserna för 
Laxöringen 14 inte längre är låsta i sitt befintliga läge. Fram-

Översiktskarta
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tida fastighetsbildning berörande fastigheten prövas enbart 
utifrån bestämmelser i detaljplanen samt lämplighetskraven i 
fastighetsbildningslagen.

Stadsbild
Borttagandet av bestämmelser om fastighetsindelning 
(BOFI) innebär ingen ytterligare byggrätt. 

Samhällsbyggnadsnämnden har bedömt att upphävningen av 
fastighetsindelningen är lämplig.

Infrastruktur
Området har både tillgång till VA-ledningar samt fjärrvärme. 
Ledningar kommer att behöva byggas ut på fastigheten 
Laxöringen 14 för att möjliggöra framtida byggnation av 
Domstolsverket.

4. Administrativa frågor

Genomförandetid
Enligt PBL ska kommunen ange en genomförandetid för 
detaljplanen. Vid upphävning av bestämmelser om fastighets-
indelning (BOFI) krävs ingen genomförandetid. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med förenklat förfarande enligt PBL 
5 kap. 38c §. Förenklat förfarande kan användas eftersom 
detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen, 
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, och 
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Processtegen består av samråd med begränsad samrådskrets, 
samrådsredogörelse, beslut om ändring (antagande), laga 
kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter 
samrådet, då krävs en granskning innan beslut om ändring 
kan fattas.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker under 3:e kvartalet 2022 och planen beräknas 
antas under 4:e kvartalet 2022.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Medverkande tjänstepersoner

Samråd

Laxöringen 14 med flera

Detaljplan för Göta

2022-09-23

BN2022-1029

Michaela Kleman   Oleg Sokolovskyi
Plan- och bygglovschef          Planarkitekt 

Tillägg upprättat 2022-08-18

SBN

SBN

Beslutsdatum Inst.

Borås Stad, Västra Götalands län

Samråd

Antagande

Laga kraft

ÄNDRING AV DETALJPLAN
BN2022-1029
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
  
  Bestämmelser om fastighetsindelning,  
  ursprunglingen fastställda som tomtin 
  delningar 1583K-BN343 och   
  1683K-BN196 upphävs för fastigheter 
  na Laxöringen 14, Laxöringen 3 och  
  Göta 1:1

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning 
av lovärenden.
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1. Vad är en detaljplan?

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

2. När görs en detaljplan?

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

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

3. Var och hur görs en 
detaljplan?

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

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

4. Du kan påverka!

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll

En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden

En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

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

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

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.  

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.

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 

het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter      
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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

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

https://www.boras.se/anslagstavlan
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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. 



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



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2022-10-24 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2021-00145 3.1.1.2 
 

  

 

Samråd för detaljplan för Erikslundskolan, del av 
Lundby 1:1, Borås stad 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Erikslundskolan, del av Lundby 1:1.  

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanen möjliggör uppförande av ny skolbyggnad för Erikslundskolan 
tillika rivning av befintligt skolbyggnad. Detaljplanen tillstyrktes av 
Kulturnämnden vid samrådet hösten 2021. Kulturnämnden lyfte i sitt remissvar 
tre synpunkter, som emellertid har lämnats okommenterade i 
Samrådsredogörelsen. Därför återges dessa synpunkter igen, som ett medskick i 
ärendet.  

Antikvarisk dokumentation 
Före rivning behöver både skolbyggnaden och idrottshallen av 
byggnadsantikvariska skäl dokumenteras fotografiskt, såvida detta inte redan 
har gjorts.  

Gestaltning 
Gestaltningsförslaget för den nya skolbyggnaden visar en byggnad med 
shedtak/sågtandstak, en arkitektonisk detalj hämtad från äldre 
fabriksbyggnader. Att förslaget hämtar inspiration från Borås historiska 
fabriksbyggnader är ett intressant och positivt grepp. Dock saknar just denna 
plats en direkt industrihistorisk koppling. Det är därför viktigt att den 
arkitektoniska gestaltningen av skolbyggnaden som helhet hålls på en nivå som 
gör att man kan avläsa att det är en byggnad uppförd på 2020-talet för 
skoländamål – och inte en ombyggd fabrik. Förslagsvis kan det nu uttalade 
syftet att byggnaden ska hålla ”hög arkitektonisk kvalitet” utökas till ”hög 
arkitektonisk kvalitet, förankrad i samtiden”.  

Påverkan på omgivningen 
På sida 8 i Planbeskrivningen anges att områdets stadsbild inte kommer att 
påverkas av den nya omgivande bebyggelsen (dvs skolbyggnaden). Detta bör 
omformuleras till ett mindre definitivt påstående, exempelvis ”marginell 
påverkan”. Vi bör vara tydliga och öppna med att rivning av en skola som stått 
på platsen i 55 år, samt uppförande av en ny sådan som exempelvis är högre än 
denna förra, inte kan ske helt utan att områdets stadsbild påverkas. Denna 
påverkan kan givetvis också vara positiv. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  
 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 
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BORÅS BYGGER
GRANSKNING
Nämndbeslut
§ 277 SBN
BN2020-856

Underättelse om granskning för detaljplan för Erikslundskolan, 
del av Lundby 1:1, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får 
den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 3 oktober – 21 oktober. 

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och 
idrottshallen. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska ha hög arkitektonisk kvalité.

Planområdet ligger inom fastigheten Lundby 1:1. Erikslundskolan är beläget vid Campinggatan i närheten av 
området Knalleland, cirka 1,5 kilometer norr om Borås stadskärna. I översiktsplanen ligger planområdet inom 
centrumnära bebyggelse vilket anger att området i anslutning till centrum med stor utvecklingspotential.

Behovet av elevplatser i staden är stort. Erikslundskolans upptagningsområde visar på ökat behov. Avsikten är 
att befintlig byggnad rivs och en ny i fler våningar uppförs på samma plats. Skolans kapacitet behöver utökas 
för både årskurs F-6 och årskurs 7-9. Fler elevplatser för grundsärskola kommer också att tillskapas. Även 
idrottshallen behöver ha en större volym för att klara den utökade elevkapaciteten.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så 
att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar 
vi handlingarna till dig via e-post eller post. På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på 
information om vad som händer med detaljplaner i respektive stadsdel. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2020-856), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 
Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

Kontaktuppgifter
Planarkitekt Lisa Marklinder, tel: 033-35 85 09, e-post: lisa.marklinder@boras.se

Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-30 



Detaljplan för Lundby,

del av Lundby 1:1, Erikslundskolan

BN 2020-856

Bilaga

Granskning
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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
för Erikslundskolan i Lundby, del av Lundby 1:1 där samtliga 
inkomna yttranden presenteras i sin helhet.

Inledningsvis presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Lundby, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan, Borås Stad, upprättad 1 september 2022.

1. Sammanfattning 4

Ändringar i planförslaget 5

2. Yttranden från remisspart 6

S1 Länsstyrelsen 6

S2 Trafikverket 7

S3 Kommunstyrelsen 8

S4 Tekniska nämnden 8

S5 Miljö- och konsumentnämnden 8

S6 Borås Energi och Miljö 9

S7 Borås Elnät 9

S8 Lantmäterimyndigheten 9

S9 Kulturnämnden 9

S10 Räddningstjänsten 9

S11 Fritids- och folkhälsonämnden  9

S12 Lokalförsörjningsnämnden  9

S13 Polismyndigheten 9

S14 Sveriges Geotekniska Institut   10

S15 Luftfartsverket   10

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag Erikslundsko-
lan, del av Lundby 1:1 upprättat 3 september 2021 har ägt 
rum under tiden 27 september 2021 – 18 oktober 2021 och 
har annonserats på Borås Stads facebooksida. Berörda markä-
gare har underrättats med brev i samrådet. Under samråstiden 
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna 
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

15 remissinstanser och har skickat in yttranden under 
samrådstiden. 

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

Länsstyrelsen: 

 » Begär kompletteringar i planbeskrivningen vad gäller 
planförslagets påverkan på ytvattenförekomsten Viskan 
och grundvattenförekomsten Borås. Detta har tillgodo-
setts. 

 » Begär mer detaljerad beskrivning av fördröjning och 
rening av dagvatten, samt tydliggöra om det finns 
förutsättningar för detta inom planområdet. Detta har 
tillgodosetss. 

 » Kommunen behöver tydligare motivera det särskilda 
skälet för att upphäva strandskyddet inom planen. Detta 
har tillgodosetts. 

 » Kommunen behöver förtydliga konsekvenserna vid 
översvämning samt bedöma behovet av åtgärder. Detta 
har tillgodosetts.

 » Kommunen behöver tydligare beskriva konsekvenserna 
av ett skyfall. Eventuella skyddsåtgärder behöver 
beskrivas samt säkerställas på plankartan. Detta har 
tillgodosetts. 

 » Efterfrågar att kommunen kompletterar planhandling-
arna med en flyghinderanalys. Detta har tillgodosetts.

Kommunstyrelsen: 

 » Efterfrågar förtydligande av cykelstråk som går förbi 
skolan. Detta har tillgodosetts.

 » Efterfrågar att fler ytor för översvämning studeras. Ej 
tillgodosetts. 

 » Efterfrågar att planområdet ska utvigdas för att även 
omfatta delar av Campinggatan som berörs av ombygg-
naden. Detta har tillgodosetts. 

Lantmäteriet: 

 » Efterfrågar att planområdet utvidgas för skola (S), detta 
för att upphäva planbestämmelser i gällande detaljplan. 
Detta har tillgodosetts. 

Räddningstjänsten: 

 » Efterfrågar att brandpost utökas när skolan byggs ut. 
Detta har tillgodosetts.  
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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 följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

Plankarta:
 » Planområdet har utökats med markanvändning skola 

(S) i plankartan för att upphäva x- och y bestämmelser i 
gällande plan. 

 » Planområdet har utökats i norra delen för att planlägga 
delar av Campinggatan som omfattas av GATA, PARK 
och E-område för transformatorstation. 

 » Golvnivåerna har reglerats och ska höjas på den del som 
omfattar huvudbyggnaden. Byggnaden ska uppföras på 
135,2 meter över nollplanet för att klara 200-årsflödet. 

 » Markens anordnande och vegetation närmast Viskan 
har reglerats. Inom egenskapsområdet som omfattas av 
skolgården där lekanordning och komplementbyggnader 
tillåts att max 50 % av marken får hårdgöras.  

 » Plankartan har reglerats med skydd mot störningar. 
Regleringen innefattar att huvudbyggnaden ska utföras 
vattentät upp till 135,2 meter över grundkartans 
nollplan. Detta för att minimera skador på fasaden vid 
översvämning.  

 » Plankartan har reglerats att skärmtak ej får hindra 
åtkomst till underjordiska ledningar vid skolans norra 
kortsida. 

Planbeskrivning: 
 » Texten för gång- och cykeltrafik har ändrats på sidan 10, 

för tydligare beskrivning av de nyetablerade gång- och 
cykelstråken. 

 » Nya illustrationer som visar befintligt gångstråk och de 
nyetablerade gång- och cykelstråken på sida 10 och 11.  

 » Texten för bilparkering på sida 12 har ändrats efter 
framtagen parkeringsutredning. 

 » Texten om angöring och utfarter har ändrats på sida 13 
efter att planområdet har utökats i plankartan. 

 » Texten om dagvatten på sida 14 har kompletterats. 

 » Texten för el, tele och fiber har kompletterats på sida 
14 då den befintliga transformatorstationen inrymms i 
detaljplanen efter samråd. 

 » Bedömning för upphävande av strandskyddet har 
ändrats på sida 16.  

 » Texten om översvämningsrisk har ändrats på sida 16. 

 » Ny illustration som visar hur vattenflöderna uppstår 
mot den nya bygganden har lagt till på sida 17. 

 » Texten för skyfall har kompletterats på sida 18. 

 » Texten för grundvattnet- och ytvattnets kvalitet har 
kompletterats på sida 18. 

 »  Texten för släckvatten har kompletterats på sida 19. 

 » Texten om risk har kompletteratspå sida 19 efter att en 
flyganalys gjorts efter samrådet.

 » Text om buller och vibrationer har kompletterats med 
text och nya illustrationer på sida 19 och 20.   

 » Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts 
under stycket ansvarsfördelning och ekonomi på sida 
22 och 23.   

Utredningar: 
 » Planhandlingarna har kompletterats med en parkerings-

utredning efter samrådet. 

 » Planhandlingarna har kompletterats med en flyganalys 
efter samrådet. 

Mindre redaktionella ändringar utöver de nämnda ovan kan 
ha skett mellan samråd och granskning. 

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 § 178 att Samhälls-
byggnadsnämnden uppmanas ge planuppdrag för del av 
Lundby 1:1, Erikslundskolan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-28 i beslut 
§ 170 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2021-09-08 tog plan- och bygglovschefen på planenheten 
delegationsbeslut (§ PL 2021-002112) på att skicka ut detalj-
planen på samråd.

Samrådet pågick 27 september - 18 oktober 2021.
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Stigande vatten ska skolverksamhet ligga i översvämningszon 
1. Det innebär att verksamheten bör klara beräknat högsta 
flöde och att verksamheten ska fungera vid dessa nivåer. 
Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen på att 
översvämningsberäkningarna innehåller osäkerheter som det 
är viktigt att ta höjd för.

Utifrån konsekvenserna behöver kommunen beskriva beho-
vet av åtgärder. Det är positivt att peka ut ytor som tillåts 
översvämmas och som kan fungera som multifunktionella 
ytor. Om själva skolbyggnaden riskerar att påverkas vid 
höga flöden bör byggnadens konstruktion skyddas för att 
inte riskera skador. Det kan också krävas åtgärder för att 
säkra funktionen hos tekniska försörjningssystem. En fråga 
kopplad till varaktigheten är byggnadens utrymningsdimen-
sionering. Utifrån BBR och brandtekniska krav finns det 
vissa krav gällande till exempel gångavstånd till utrymnings-
väg som behöver klaras. Om bara vissa utrymningsvägar 
kan användas under en period behöver det säkerställas att 
de brandtekniska kraven ändå klaras. Om utrymningsväg åt 
öster är en acceptabel lösning ur ett brandtekniskt perspektiv 
bör denna säkerställas med en bestämmelse på plankartan om 
att möjlighet till utrymning åt öster ska finnas från samtliga 
lokaler.

Länsstyrelsen rekommenderar att bedömningen av översväm-
ning, dess konsekvenser och behov av åtgärder förankras 
med till exempel räddningstjänsten och kommunens bered-
skapssamordnare.

Kommunen har skrivit att 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 från byggnader. Kommunen 
behöver tydligare beskriva konsekvenserna av ett skyfall 
inom planområdet, minst ett klimatanpassat 100-årsregn. 
Även planens eventuella påverkan på området utanför 
planområdet samt framkomligheten till och från planområdet 
ska beaktas. Eventuella skyddsåtgärder behöver beskrivas 
och säkerställas på plankartan om det krävs. Mer information 
finns i ”Rekommendationer för hantering av översvämning 
till följd av skyfall” (Fakta 2018:5), utgiven av länsstyrelserna 
i Stockholm och Västra Götaland. 

Naturmiljö: 
Inom planområdet finns biotopskyddade alléer vilket även 
framgår av planhandlingarna. Biotopskyddet kvarstår och 
alléerna ska enligt planbeskrivningen inte påverkas.

Det är bra att kommunen genom bestämmelserna n1 och 
a1 säkerställer ekosystemtjänster för kullen söder om skolan 
bland annat för att genom grönska motverka extremtempera-
turer. Träden kan också bidra med värden för den biologiska 
mångfalden.

2. Yttranden från remisspart
S1 Länsstyrelsen
Miljökvalitetsnormer (MKN) vatten: 
Kommunen behöver komplettera planbeskrivningen med 
en specifik bedömning av planens påverkan på ytvatten-
förekomsten Viskan (från Öresjö till centrala Borås), samt 
grundvattenförekomsten Borås.

Nuvarande planbeskrivning behöver kompletteras med en 
mer detaljerad beskrivning om fördröjning och rening av 
dagvatten. Det behöver framgå om det finns förutsättningar 
för fördröjning och rening inom planområdet och vart en 
anläggning för detta kan anläggas. Planerad hantering av 
dagvattnet bör framgå av plankartan.

Länsstyrelsen bedömer detta som motiverat med anledning 
av planområdets närhet till Viskan, som omfattas av miljö-
kvalitetsnormer för ytvatten.

Strandskydd: 
Västra delen av planområdet ligger inom strandskydd. Dessa 
ytor består av bland annat grönytor och andra tillgängliga 
ytor som kan ha betydelse för rekreation till exempel efter 
skoltid. Planbeskrivningen anger även att vegetationen inom 
planområdets ytterområden är positiv för den biologiska 
mångfalden.

Länsstyrelsen kan inte utläsa av handlingarna hur bedöm-
ningen av det särskilda skälet ”redan har tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 
syften” motiveras för området väster om skolbyggnaden. 
Länsstyrelsen noterar också att planhandlingen använder 
lydelsen ”ett begränsat värde” istället för ”saknar betydelse”. 
Kommunen behöver tydligare motivera varför man anser att 
det särskilda skälet är tillämpbart i den delen av planområdet, 
kopplat till strandskyddets syften.

Hälsa och säkerhet: 
Kommunen konstaterar att planområdet påverkas av 
översvämning utifrån översvämningskarteringen för Viskan. 
Vid ett 200-årsflöde blir stora delar skolgården och den 
flacka ytan närmast Viskan påverkat. Utifrån de bilder som 
kommunen presenterar ser det ut som att vattnet tangerar 
byggnaden. Vid ett beräknat högsta flöde når vattnet upp på 
sidorna av byggnaden.

Kommunen behöver förtydliga omfattningen av konsekven-
serna och bedöma behovet av åtgärder. Som exempel bör 
översvämningsdjup framgå av bilderna. Av beskrivningen 
bör varaktigheten av en översvämning framgå och om 
verksamheten är tänkt att fungera under översvämningstiden. 
Om verksamheten är tänkt att avbrytas behöver det framgå 
hur lång avbrottstid som accepteras. Utifrån Länsstyrelsens 
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Vatten: 
Det går inte utifrån plankartan att utläsa huruvida det 
planerade gångstråket kommer förläggas inom planområdet 
eller inte. Kommunen uppger i planbeskrivningen att gång-
stråket syftar till att göra Viskan mer tillgänglig för stadens 
invånare. Länsstyrelsen vill göra kommunen uppmärksam på 
att eventuella åtgärder inom Viskans vattenområde kan vara 
att betrakta som vattenverksamhet och behöver prövas enligt 
11 kapitlet miljöbalken innan åtgärder vitas.

Trafik: 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet 
(daterat 2021-09-29). Sammanfattningsvis behöver kommu-
nen göra en lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) 
eftersom planområdet ligger inom MSA-ytan för Landvetter 
flygplats och plankartan medger en totalhöjd på 23 meter för 
byggnader.

Koppling till miljömålen: 
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljö-
målen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer, det 
nuvarande miljötillståndet och planinnehållets förhållande 
till detta beskrivs, vilket gör det möjligt att bedöma före-
slagna åtgärder från miljösynpunkt.

Synpunker enligt annan lagstiftning: 
Kommunen planerar ett gångstråk längs med Viskan. 
Länsstyrelsen vill upplysa kommunen om att eventuella 
åtgärder inom Viskans vattenområde kan vara att betrakta 
som vattenverksamhet och behöver då prövas enligt 11 kap 
miljöbalken innan åtgärder vitas. 

Behovsbedömning:
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med en bedömning 
vad avser påverkan på ytvattenförekomsten Viskan och 
grundvattenförekomsten Borås.  

Planområdet närmast Viskan består av parkmark, gräsyta 
med flertalet träd. Parkmark, en remsa på cirka 15 meter 
närmast Viskan bevaras som ligger utanför planområdet, 
planlagt som park i gällande plan. Del av parkmarken intill 
Viskan ersätts med kvartersmark där de gröna ytorna beva-
ras. Det är viktigt att bevara vegetationen inom planområdet 
för att värna om de genomsläppliga ytorna. Vegetationsytor 

som består av grönska är således genomsläppliga ytor som 
infiltrerar och leder bort vattnet långsammare i jämförelse 
med hårdgjorda ytor. För att bevara vegetationsytorna inom 
planområdet har planbestämmelse införts på plankartan. 
Planbestämmelsen reglerar att max 50% av skolgårdytan 
närmast Viskan får hårdgöras. Detta innebär att stora delar 
av vegetationen bevaras vilket i sin tur har god effekt på 
rening och fördröjning innan vattnet når recipienten. Plan-
förslaget innebär heller inte något tillskott av parkeringsytor 
eller annan markanvändning som skulle kunna förorena 
dagvattnet. Kommunen har bedömt att markanvändningen 
för området blir därmed oförändrad i samband med detalj-
planen. 

I planbeskrivningen har bedömningen för upphävande 
av strandskyddet reviderats. När skolgården byggs ut mot 
Viskan ska ett nyetablerat gångstråk uppföras längst med 
vattenlinjen som är tillgänglig för allmänheten, planlagt som 
park i befintlig detaljplan. Genom att tillföra området ett nytt 
gångstråk säkras allmänhetens tillgång till Viskan. 

Planhandlingarna har reviderats med tydligare beskrivningar 
gällande översvämningsrisken. Plankartan har kompletterats 
för att säkerställa att skolverksamheten klarar det beräknade 
100- och 200-årsflödet. Efter samrådet har planbestämmelser 
införts i plankartan som begränsar hårdgjorda ytor mot 
Viskan, samt att byggnaden för skolverksamheten får 
byggas 135,2 meter över grundkartans nollplan för att klara 
de vattennivåerna som uppstår vid ett beräknat 100- och 
200-årsflöde. Planbeskrivningen har kompletterats med 
tydligare beskrivningar, illustrationer samt konsekvenser för 
skyfall och översvämning. Kommunen har bedömt att dessa 
åtgärder är tillräckliga för att skydda skolverksamheten.

Text har lagts till i planbeskrivningen för att tydliggöra att de 
nyetablerade gångstråket förläggs utanför planområdet som 
är planlagt som park i gällande plan. Bedömningen är att 
åtgärden inte innebär vattenverksamhet. 

Se svar till S2 nedan angående flyghinderanalys.

Kommunen vill upplysa om att gångstråket  kommer 
förläggas utanför planområdet som är planlagt som park i 
gällande plan. Således kommer inga åtgärder att krävas inom 
Viskans vattenområde. 

S2 Trafikverket
Landvetter flygplats: 
Planområdet ligger inom MSA-ytan för Landvetter flygplats 
som Trafikverket är riksintressemyndighet för. En lokalise-
ringsbedömning (flyghinderanalys) ska göras vid etablering 
av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 meter 
inom en MSA-yta. Eftersom plankartan medger en byggna-
tion upp till en totalhöjd av 23 meter behöver en sådan göras.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Väg 42 och Kust till kustbanan:
Då planens användning medför en marginell ökning av trafi-
ken så bedömer Trafikverket att det inte blir någon påverkan 
till följd av planens genomförande på väg 42. Avståndet från 
planområdet till Kust till kustbanan och den del av väg 42 
där Trafikverket är väghållare är så långt att Trafikverket inte 
befarar att planområdet kommer att utsättas för oacceptabel 
bullerpåverkan från Trafikverkets anläggningar.

Kommentar
Kommunen delar trafikverkets bedömning om att planom-
rådet inte kommer påverkas av oacceptabla bullernivåer.  
Planhandlingarna har kompletterats med en flyghinderanalys 
utefter trafikverkerts synpunkter. I flyganalysen har Luft-
fartsverket och ansvariga för luftfarten inget att invända mot 
planerad etablering. Tillgodoses. 

S3 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen anser att det bör finnas ett tydligt cykel-
stråk förbi skolan och att flera ytor för översvämning bör 
studeras. Planområdet bör utvidgas och omfatta även de delar 
av Campinggatan som berörs av ombyggnaden.

Kommentar
Efter samrådet har åtgärder vidtagits i plankartan så att 
skolverksamheten klarar hantering av vattenflöden, 100- och 
200-årsregn från Viskan. Se svar till S1 på sida 7 om vilka 
åtgärder som vidtagits efter samråd. Planarbeten i närheten av 
Viskan så som Erikslundskolan och flera detaljplaner i staden 
påverkas mer eller mindre av vattenflöden och översväm-
ningar. Borås Stad är en av flera berörda kommuner som 
bedömts ha en betydande översvämningsrisk. En översväm-
ning kan påverka stora delar av staden och många aktörer 
på olika nivåer blir berörda vid en översvämning (Riskhan-
teringsplan Borås, Länsstyrelsen 2021). Översvämningar 
som kan ske utmed Viskan och andra vattenområden inom 
kommunen kan således påverka den framtida utvecklingen. 
Därav är det av stor vikt att beakta framtida översvämningar 
strategiskt inom kommunens arbete.

Planbeskrivningen har kompletterats med illustrationer efter 
samrådet som redovisar befintligt gång- och cykelstråk samt 
de nyetablerade gång- och cykelstråken för den framtida 
skolan. I samband med utvecklingen av Erikslundskolan 
upphör befintligt gång- och cykelstråk på grund av att 
skolgårdsytan utökas närmare ån Viskan när skolan byggs 
ut med fler elever. När den nya skolan byggs om separeras 
befintligt gång- och cykelstråk. För att kompensera för den 
gång-och cykelväg som upphör kommer cyklister att färdas 
genom området via det befintliga gatunätet. En ny cykelväg 
kommer att anläggas öster om skolan via Idrottsgatan och 
Solgårdsgatan som är planlagt som gata i gällande detaljplan. 

Cyklister kommer istället kunna färdas till skolan via den 
nyetablerade cykelvägen. För att ersätta det gångstråk som 
upphör förses skolområdet med ett nyetablerat gångstråk norr 
och väster om skolområdet som är tillgängligt för allmänhe-
ten. Genom att planlägga gångstråket säkras allmänhetens 
tillgång till Viskan. 

Planområdet har utökats efter samrådet så delar av Camping-
gatanplanläggs för ny ut- och infart till skolans norra entré. 
Tillgodoses.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
för Erikslundsskolan , del av Lundby 1:1 med hänsyn tagen 
till att exploatören även ska bekosta åtgärderna utanför 
planområdet som är en direkt följd av detaljplanens genom-
förande.

S5 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete 
under förutsättning att Miljöförvaltningens synpunkter 
beaktas.

I planbeskrivningen har översvämningsrisken förklarats att 
skolgårdsytan ytor kan med fördel vara multifunktionella 
ytor som tillåts översvämmas vid höga flöden och skyfall. 
Detta anses vara positivt för Borås då det finns begränsat 
med ytor i staden som har utrymme att kunna översvämmas. 
Miljöförvaltningen har synpunkter på att det inte framgår 
hur, beskrivet i planbeskrivningen eller vad som skulle kunna 
vara en lämplig åtgärd, det framgår inte heller på plankartan.

I detta skede är möjligt att tillsammans med övriga Staden 
lösa frågor kring kostnadsfördelning och utformning, då det 
inte nödvändigtvis är en kostnad som exploatören ensam 
ska stå för. Området från cykelvägen ut mot Viskan är en 
lämplig plats att anlägga en stadsnära våtmark/vattenpark 
tex, vilket inte ensamt kan hantera höga flöden i Viskan, 
men som kan vara en del av en lösning på längre tid och i ett 
större perspektiv. En sådan lösning skulle även ge biologiska-, 
sociala- och rekreationsvärden till området och Borås stad 
som stort, det knyter även väl an tillsammans med lek-och 
äventyrvärden i Trollskogen. Det vore olyckligt att inte ta 
tillfället i akt att skapa funktioner som behövs i samband med 
att skolan och området ändå byggs om, det blir en onödig 
kostnad att ta i efterhand.

Miljöförvaltningen är även positiv till att de värdefulla träden 
och trädmiljöerna är uppmärksammade och skyddade i plan.

Kommentar
Se svar till S1 och S3 på sida 7 och 8. Tillgodoses. 
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S6 Borås Energi och Miljö
Dagvatten: 
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för 
dagvatten-fastighet och har egna interna ledningar som 
avleder dagvatten till Viskan.

Planens genomförande: 
VA-ledningar och fjärrvärmeledningar inom planområdet är 
fastighetens egna interna ledningar.

Kommentar 
Informationen har vidarebefodrats till exploatören. 

S7 Borås Elnät
Elnät: 
Utredning av effektbehovet till nya byggnationen måste ske 
tidigt i byggprocessen för att Borås Elnät ska kunna planera 
för ökat effektbehov i planområdet.

Stadsnät: 
Ingen erinran. 

Kommentar
Informationen är vidarebefodrad till exploatören.

S8 Lantmäterimyndigheten
I detaljplan 1490K-P994, lagakraftvunnen 2001-06-18, 
beslutades om markreservat för allmän gång- och cykeltrafik 
(x) och för utfart från angränsande fastighet (y). Genom den 
nya detaljplanens utformning blir nämnda bestämmelser 
ogenomförbara, varför de borde inrymmas i och upphävas i 
den nya detaljplanen.

Lantmäterimyndigheten har i övrigt inget att erinra.

Kommentar
Planområdet har utökats i plankartan så att nämnda bestäm-
melser inrymms och upphävs enligt Lantmäteriets synpunk-
ter. Tillgodoses. 

S9 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplanen för Erikslundskolan, 
del av Lundby 1:1, Borås stad.

S10 Räddningstjänsten
I dagsläget saknas tillgång till brandposter vid Erikslundssko-
lan. Räddningstjänsten anser att det inte är rimligt att bygga 
en ny skola utan tillgång till vatten för brandsläckning. Vid ny 
exploatering/nybyggnad av skola bör brandposterna utökas 
enligt VAV P114.

Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 

50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte 
överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör således 
inte överstiga 150 meter.

Vattenflödet i brandposterna i området bör vara 1200 liter/
min enligt VAV P114.

Kommentar
I samband med skolans utbyggnad kommer brandpost utökas 
vid Campinggatan. Brandposten klarar räddningstjänstens 
krav på avstånd. Tillgodoses.

S11 Fritids och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Erik-
slundskolan, del av Lundby 1:1, Borås stad. 

S12 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen. 

S13 Polismyndigheten
Lokalpolisen i Borås har följande synpunkter:

Trafikflöde: 
Lokalpolisområdet har i stort sett inte några invändningar. 
Vi noterar att man inte tror att trafikflödet i befintligt 
gatunät kommer att påverkas av den ökade trafikmängden. 
Vår bedömning är att man bör se över gatunätet utifrån att 
fler oskyddade trafikanter kommer att röra sig utmed detta 
under frekvent tid, utifrån obevakade övergångsställen och 
separerade gång- och cykelvägar. 

Framtida bussleder i kvarteret är densamma som idag 
trafikerar aktuellt område. Redan idag behöver skolungdomar 
korsa riksväg 42/Skaraborgsvägen om man åker kollektivt till 
skolan från centrum alternativt på vägen hem om man åker 
mot Sjöbo eller Fristad. Antalet skolungdomar som kommer 
korsa riksväg 42/Skaraborgsvägen i samband med skolstart 
och avslut kommer att öka kraftigt vilket även medför att 
olycksrisken ökar. 

Brottsförebyggande synpunkter: 
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. Borås 
drabbas, med jämna mellanrum, av så kallad integritetskrän-
kande brott som inbrott i bostad och stöld från personbil.

I det brottsfärebyggande perspektiv finns några grundprinci-
per som blr vägas in i planeringen:

Spontan övervakning:



Den grundläggande tanken är att den som vill begå brott 
har en önskan att inte synas. Övervakning och närvaro ökar 
den upplevda risken för potentiella gärningspersoner. Den 
spontana övervakningen sker genom att öka antalet ”ögon” 
på plats. Byggnader ska helst ha fönster åt alla håll för att öka 
antalet ”ögon” i området. På samma sätt är det viktigt med god 
belysning som inte skapar för starka kontraster och därmed 
upplevda mörka platser som skapar otrygghet.
En annan del är att, i möjligast mån, se till att det inte finns 
hinder som begränsar den fria sikten.

Naturlig tillträdeskontroll:
Principen bygger på att man skapar fysiska avgränsningar
som upplevs som naturliga. Den kan handla om dörrar, 
grindar, staket, häckar och annat som på ett naturligt sätt 
markerar gränsen för det offentliga rummet.

Underhåll och skötsel:
Människor som bor och verkar i ett välskött område är mer
måna om sitt område än de som bor och verkar i ett område 
med bristande underhåll. 

Kommentar
Detaljplanen möjliggör utökad skolverksamhet i området 
vilket ökar närvaron och den spontana övervakningen. Utökad 
skolverksamhet bidrar till att fler människor rör sig och vistas 
på platsen vilket ökar utblickar mot gaturum och allmänna 
ytor, detta kan således påverka att tryggheten i området ökar. I 
detaljplan går det dock inte att reglera underhåll och skötsel. Se 
svar till S3 på sida 8 för åtgärder och ersättning av gång- och 
cykelvägar.

S14 Sveriges Geotekniska Institut  
I PM Geoteknik redovisas stabilitetsberäkning för en sektion 
vinkelrätt Viskan i områdets norra del. Beräkningar är utförda 
enligt totalsäkerhetsanalys. Beräkningar visar att området är 
stabilt för de laster som planen medger. 

MSB lät 2019 utföra en översvämningskartering av Viskan 
som visar att skolgården väster om skolbyggnaden delvis 
översvämmas vid ett 100-årsflöde och helt vid ett 200-årsflöde. 
I planbeskrivningen föreslås att skolgården tillåts vara ett 
översvämningsområde och att elever i händelse av översväm-
ning kan vara på området öster om skolbyggnaden.

SGI har inga invändningar mot planförslaget.

S15 Luftfartsverket  
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot detaljplanen. 
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och tillhörande 
idrottshall. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska 
ha hög arkitektonisk kvalité.
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1. Inledning
Planens syfte
Detaljplanens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra 
ut- och tillbyggnad av Erikslundskolan och tillhörande 
idrottshall. Bebyggelsen som upprättas inom planområdet ska 
ha hög arkitektonisk kvalité.

Planområde
Planområdet ligger i stadsdelen Erikslund inom fastigheten 
Lundby 1:1. Erikslunskolan är beläget längst med Campingga-
tan och Idrottsgatan i närheten av området Knalleland, cirka 
1,5 kilometer norr om Borås stadskärna. Ån Viskan sträcker 
sig längs med västra sidan om Erikslundskolan. Planområdets 
storlek är cirka 36 000 m2. Marken i området ägs av kommu-
nen. Inom planområdet återinträder strandskyddet. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan P736 för området anger allmänt ändamål 
med en byggnadshöjd på 7,5 meter inom den aktuella fastig-
heten, Lundby 1:1.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2020-04-27 i beslut § 178 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att ge planuppdrag för del av 
Lundby 1:1, Erikslundskolan.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-05-28 i beslut 
§ 170 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

2021-09-08 tog plan- och bygglovschefen på planenheten 
delegationsbeslut (§ PL 2021-002112) på att skicka ut detalj-
planen på samråd.

Samrådet pågick 27 september - 18 oktober 2021.

Preliminär tidplan
Samråd  3 kvartalet 2021 
Granskning 3 kvartalet 2022 
Antagande 4 kvartalet 2022 
Laga kraft 4 kvartalet 2022

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

Planbeskrivning
Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan, Borås Stad, upprättad 1 september 2022. 

Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.
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Situationsplan över planområdet. Den nya bebyggelsen, idrottshallen som möjliggörs i detaljplan (Okidoki! arkitekter AB 2020-01-24). 

Situationsplan över planområdet. Den nya bebyggelsen, huvudbyggnad för Erikslundskolan, som möjliggörs i detaljplan (Okidoki! arkitekter AB 2020-01-24). 
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Befintlig skolbyggnad som finns på fastigheten Lundby 1:1. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsestrukturen runt planområdet domineras av bebyg-
gelse i öppna kvarter med mycket grönska som breder ut sig 
mellan byggnaderna. Den befintliga bebyggelsen i området 
utgörs av ytterligare skolverksamhet samt idrotts- och 
campingområde. I närheten av planområdet finns bostadshus 
i form av lamellhus och villor. 

I översiktsplanen ligger planområdet inom orangemarkerat 
område vilket är centrumnära bebyggelse. Centrumnära 
bebyggelse innebär följande: område i anslutning till stads-
kärna/centrum med stor utvecklingspotential. Förtätning 
och komplettering med blandad användning och hög exploa-
teringsgrad i harmoni med befintlig bebyggelse.  

I översiktsplanen ligger planområdet i anslutning till 
utvecklingsområdet, Knalleland. Uppdrag finns att ta fram 
en strategisk plan för Knallelands handels- och evenemangs-
område. Handels- och eventområdet ska kunna utvecklas och 
moderniseras med en tydlig koppling mellan östra och västra 
delområdet. En kraftfull bostadsutbyggnad kan möjliggöras 
inom området och Knallelands kopplingar mot stadskärnan 
via Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning. Syftet med 
den strategiska planen är också att studera trafikproblemen i 
området så att framkomlighet för genomfartstrafik, kollektiv-
trafik och gång- och cykeltrafik prioriteras.

I översiktsplanen ligger planområdet även i närheten av 
det urbana stråket Knalleland - Sjöbo. Stråket har tät 
kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar som ger goda 
förutsättningar för stadsutveckling. Väg 42 går genom södra 
delen av stråket vilket kan försvåra bostadsbyggnation. Fokus 

Befintlig idrottshall som finns på fastigheten Lundby 1:1. 

kan där ligga på utveckling av arbetsplatser, service eller 
evenemangsfunktioner kopplat till djurparken och arena-
området. I stråket genom Sjöbo finns stor bostadspotential 
då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan väg 42 drogs 
om. En Strategisk plan för Sjöbo kommer närmare beskriva 
möjligheterna att förtäta Sjöbo.  

Detaljplanen möjliggör utökning av skolverksamhet inom 
utpekat utvecklingsområde och i anslutning till det urbana 
stråket vilket ses som positivt.  

Utbyggnadsstrategin som visar hur Borås Stad ska växa i framtiden (Borås Stads 
översiktsplan, 2018).  
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Illustration över förslag på bebyggelse, huvudbyggnad för Erisklundskolan med huvudentreér mot Engelska skolan (Okidoki! Arkitekter AB 2020-01-24).    

Ny bebyggelse
Behovet av elevplatser i staden är stort. Erikslundskolans 
upptagningsområde visar på ökat behov, samtidigt som 
skolan ligger i en framtida expansiv del av staden. Avsikten 
är att befintlig byggnad rivs och en ny i fler våningar uppförs 
på samma plats. Skolans kapacitet behöver utökas för både 
årskurs F-6 (från 1 till 2-paralleller) och årskurs 7-9 (från 3 
till 5-paralleller). Fler elevplatser för grundsärskola kommer 
också att tillskapas. Även idrottshallen behöver ha en större 
volym för att klara den utökade elevkapaciteten. 

För att kunna erbjuda eleverna en bra skolgård behöver 
skolan ha tillgång till en större yta. Skolgårdsytan kommer att 
expandera mot Viskan samt tillåta lek på den skogsbeklädda 
kullen i söder. 

Den nya huvudbyggnaden placeras på samma plats som den 
befintliga skolbyggnaden är placerad. I detaljplanen behöver 
byggrätten för skolbyggnaden utökas och tillräckligt stor 
yta för skolgård säkerställas. Byggnadshöjden kommer att 
justeras för att den nya skolbyggnaden ska kunna inrymma 
fler våningar. Huvudbyggnaden för skolan ska utökas från 
två till fyra våningar. För idrottshallen behöver även byggrät-
ten utökas för att rymma den tillbyggnad som planeras.  

Fasad mot söder som vetter mot idrottshallen, bebyggelsen är i sutterräng 
(Okidoki! Arkitekter AB 2020-01-24).   

Fasad mot norr vid lastintag som vetter mot Campinggatan (Okidoki 
Arkitekter AB 2020-01-24).   
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Stadsbild och gestaltning 
Befintlig bebyggelse inom planområdet är väl anpassat till 
terrängen, huvudbyggnaden för skolan består av två våningar 
i sutterräng något lägre våningsantal än närliggande bebyg-
gelse. Vid en bedömning av topografi och omgivande hus 
bedöms nuvarande skolbyggnad på fastigheten Lundby 1:1 att 
kunna höjas till 4 våningar i sutterräng för att möta befintlig 
bebyggelse mot öster. Bebyggelsen kommer att harmonisera 
med omgivande bebyggelse och därmed kommer inte stads-
bilden att påverkas.

Erikslundskolan, två våningar i sutterräng med Engelska skolan i bakgrunden.      

Fasad mot öst med huvudentré som vetter mot Engelskaskolan (Okidoki! Arkitekter AB 2020-01-24).    

Fasad mot väst som vetter mot Viskan med flera entreéingångar mot skolgården (Okidoki! Arkitekter AB 2020-01-24).    

Historik och kulturmiljöer 
Området hade länge ett helt lantligt läge utanför Borås och 
dominerades av jordbruksmark med tillhörande bebyggelse. 
Av den äldre jordbruksbebyggelsen finns idag endast en 
gårdsanläggning bevarad, den utgör en del av Saltemads 
Camping och ligger cirka 100 meter nordväst om planområ-
det. Campingen etablerades på den tidigare jordbruksmarken 
år 1964. Den första större etableringen i området gjordes 
när den ursprungliga Erikslundskolan uppfördes mellan åren 
1928-30. Byggnaden ritades av dåvarande stadsarkitekten 
Harald Ericson och arkitekt R O Svensson, Göteborg. Den 
monumentalt utformade tegelbyggnaden är idag utpekad som 
kulturhistoriskt värdefull i Borås Stads Kulturmiljöprogram 
från 2001.

Under 1930-talet växte Borås hastigt och området Erikslund 
bebyggdes under 1934-35 med ett antal mindre Egna Hem 
vilka ritades av stadsarkitekt Harald Ericson i en enkel funk-
tionalistisk stil. Kvarteren Biet, Ollonborren och Syrsan ligger 
nordost om planområdet och kallades i folkmun för EPA-
dalen, vilket syftade på varuhuset EPA som ansågs sälja billiga 
och enkla saker av dålig kvalitet. Området är idag relativt 
välbevarat och finns upptaget som en utpekad kulturmiljö 
i Borås Stads Kulturmiljöprogram. Utbyggnaden fortsatte 
under 1936-39 då fem så kallade Barnrikehus, vilka gick under 
namnet Solgårdar, uppfördes av HSB i strikt funktionalistisk 
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Äldre flyg foto över stadsdelen Lundby, Erikslundskolan var ännu inte byggd. 

stil. De ritades av arkitekt Sven Wallander, Stockholm. Husen 
finns bevarade, men har genomgått relativt stora förändringar. 
Idrottsanläggningen Ryavallen blev år 1941 den sista delen av 
en intensiv utbyggnadsperiod i området. Anläggningen med 
sin stora huvudläktare blev tillsammans med Erikslundskolan 
två nya landmärken i den här, vid tiden, unga delen av Borås. 

Den nya skolbyggnaden vid Erikslundskolan, som nu är 
aktuell för rivning, uppfördes 1966-67 efter ritningar av 
arkitekt Göran Erro (som var son till arkitekt R O Svensson). 
Skolan fick en mycket tidstypisk utformning med fasader i så 
kallad Mexi-sten och en byggnadsvolym som utformades kring 
två stora atriumgårdar. Byggnaden har idag endast genomgått 
mindre förändringar och utgör en bra representant för sin tid 
och funktion. Den är dock inte utpekad som kulturhistoriskt 
värdefull i gällande Kulturmiljöprogram från 2001. 

Arbetsplatser
I samband med detaljplanen utökas skolverksamheten, fler 
elevantal medför ett ökat behov av skolpersonal. Planförsla-
get beräknas skapa 150 arbetsplatser varav 60 nya. 

Tillgänglighet 
Fastigheten ligger i ett kuperat markområde. Vid västra 
delen av skolbyggnaden ligger marknivån på + 135,5 meter. 
I den östra delen av skolbyggnaden ligger marknivån på 
+ 142 meter, vilket är en marknivåskillnad på 6,5 meter. 
Bebyggelsen som möjliggörs i detaljplan kommer med 
den anledningen att terränganpassas vilket förutsätter att 
skolbyggnaden uppförs i suterräng. Den nya bebyggelsens 
angöring till entréer och parkeringsplatser ska utformas så 
det uppfyller gällande krav på tillgänglighet för personer med 
funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät
Väg 42 Skaraborgsvägen, som är belägen öster om plaom-
rådet är en betydande länk för hela stadens vägnät. Skara-
borgsvägen är den väg som kopplar samman planområdet 
söder ut till Borås centum och norrut till serviceorterna 
Frufällan, Sparsör och Fristad som i förlängningen leder 
vidare till grannkommunen Vårgårda. Från huvudleden väg 
42 Skaraborgsvägen, leds trafiken in i området via Camping-
gatan som slutligen når planområdet och skolans norra entré. 
Idrottshallen som är belägen vid planområdets södra sida nås 

Översiktskarta av befintligt gatunät i området, planområde markerat i orange. 
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från Idrottsgatan. Gatorna har bredare och rakare karaktär 
intill planområdet jämfört med de finmaskiga gatorna som 
finns vid områdets villakvarter.

I samband med den nya bebyggelsen som möjliggörs i 
detaljplan påverkas delar av Campinggatan som behöver dras 
om när skolan byggs ut, läs mer om avsnitt angöring och 
utfarter. Övriga gator påverkas inte. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet är väl etablerat i området vilket skapar 
goda förutsättningar för att elever och personal kan färdas 
till och från skolan gående eller med cykel. Även ett bra 
utbud med cykelparkeringar i anslutning till skolan ger goda 
förutsättningar för elever och personal att främja cykelan-
vändningen. Cykelparkering ska anläggas inom fastigheten 
och ska följa Borås Stads parkeringsregler. Antalet cykel-
parkeringar ska beräknas på följande sätt: 15 % av antalet 
anställda + 17,5 % av antalet elever. Riktlinjerna anger också 
att viss del av cykelparkeringarna ska placeras i nära anslut-
ning till entréer, vara väderskyddade med mera.

De närmaste cykelvägarna från planområdet är etablerade 
på Campinggatan och Idrottsgatan som fortlöper mellan 

Illustration som visar befintligt allmänt gång- och cykelstråk (vit streckad linje) som sträcker sig förbi dagens skolgård. 

 Befintligt gång- och cykelstråk 

Viskan och Erikslundskolans skolgård. Från Campinggatan 
söder om planområdet leder cykelvägen till stadsdelsparken/ 
friluftsområdet Trollstigen och vidare mot stadsdelen Sjöbo. 
Från planområdet tar du dig in till centrumkärnan med ett 
avstånd på cirka två kilometer i nordlig riktining via cykelvä-
garna på Skaraborgsvägen och Ålgårdsvägen. 

För att kunna erbjuda en bra skolgård när skolan växer med 
fler elever behöver skolan ha tillgång till en större yta. Större 
skolgårdsyta krävs även för att klara de krav på gällande 
riktlinjer för friyta per elev. I samband med utvecklingen 
av Erikslundskolan kommer skolgårdsytan att expanderas 
mot Viskan. Resultatet av att skolgården utökas kommer den 
befintliga gång-och cykelväg som korsar mellan Viskan och 
Eriklundskolans nuvarande skolgård att upphöra. Detta för 
att allmänheten inte ska beträda framtida skolgård. 

När den befintliga gång- och cykelvägen upphör innebär 
detta att gång- och cykelvägarna kommer att ändras närmast 
skolområdet. Nuvarande gång- och cykelstråk kommer 
separeras när den nya skolan byggs. En ny cykelväg kommer 
att anläggas öster om skolan via Idrottsgatan och Solgårdsga-
tan som är planlagt som gata i gällande detaljplan. 
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Illustration som visar förslag på nyetablerat allmänt gångstråk (vit streckad linje) som sträcker sig förbi framtida skolgård och vidare längs med Viskan. Nytt cykelstråk  
öster om skolan via Idrottsgatan och Solgårdsgatan.  
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 Nytt gångstråk  Nytt cykelstråk 

För att ersätta det gångstråk som upphör förses skolområdet 
med ett nyetablerat gångstråk norr och väster om skolområ-
det som är tillgängligt för allmänheten. Genom att planlägga 
gångstråket säkras allmänhetens tillgång till Viskan. Det 
nyetablerade gångstråket kommer sträcka sig från Camping-
gatan och bilda en passage mellan campingverksamheten och 
den nya skolgården, och i förlängningen vidare längst med 
Viskan. Se illustration på nytt gångstråk ovan. 

Borås Stad värnar och planerar för att tillgången till vatten 
ska vara god. Genom att planera för stråk intill Viskan kan 
Borås stadsliv stärkas. Utgångspunkten är att Viskan ska vara 
tillgänglig för alla boråsare. Utvecklingen av det allmänna 
stråket intill Erikslundskolan och Viskan ses därför som 
positivt.

Kollektivtrafik
Planområdet ligger cirka två kilometer norr om centralstatio-
nen och resecentrum som är belägna i anslutning till Borås 
innerstad. Närmsta busshållsplats är Erikslund som ligger 
utmed Skaraborgsvägen, väg 42. De busslinjer som passerar 

hållplasten Erikslund är stadsbussarna för linje 1 och 3. Linje 
1 trafikerar sträckan från Hässleholmen via Södra Älvsborgs 
sjukhus och Södra torget till Sjöbo. Linje 3 trafikerar sträckan 
från Svensgärde via Södra Älvsborgs sjukhus, Södra torget/
resecentrum till Knalleland. Från hållplatsen Erikslund 
passerar även busslinjerna 150 (Borgstena-Fristad-Borås) och 
582 (Borås-Fristad-Ljurhalla-Vårgårda) som når serviceorten 
Fristad och vidare mot grannkommunen Vårgårda.  

Biltrafik 
I samband med ny detaljplan kommer skolan att byggas ut 
och därav kommer skolans personal- och elevantal att öka, 
detta genererar i ökad trafik till platsen. För att ta sig med bil 
från Erikslundskolan och vidare mot Borås centrum belastas 
framförallt Skaraborgsvägen, väg 42. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. 

Genom att det finns god tillgänglighet med kollektivtrafik 
och bra gång- och cykelförbindelser till Erikslundskolan kan 
flertalet resor ske med andra färdmedel än bil. Närheten till 
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som anges i reglerna är flexibla, vilket innebär att det mini-
mumkrav som ställs går att reducera om byggherren åtar sig 
att göra åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra 
resval än bil. För att det ska vara möjligt att reducera parke-
ringstalet måste kraven för god tillgänglighet med kollektiv-
trafik uppnås. Aktuellt planområde, Lundby 1:1 ligger i ett 
kollektivtrafiknära läge och har således goda förutsättningar 
för parkeringstalet att reduceras i bygglovsskedet. I det ingår 
att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt samnyttjande. 

Efter samrådet har en parkeringsutredning tagits fram 
för detaljplanen. Framtagandet av parkeringsutredningen 
har utförs för att se möjligheter till samutnyttjande av 
parkeringsplatser. Samutnyttjande av parkeringar är således 
både yteffektivt och skapar nyttjande av parkeringarna under 
dygnets alla timmar. 

Enligt parkeringsutredningen (SWECO 2022-05-16) ser 
parkeringsbehovet ut likt följande för Erikslundskolan: 

Parkeringsutredningen har främst utgått från skolans närmsta 
belägna parkeringsplats, Erikslundsplatsen som ligger cirka 
150 meter från Erikslundskolan inom samma fastighet 
Lundby 1:1. Totalt rymmer parkeringsytan, Erikslunds-
platsen drygt 250 parkeringsplatser. Parkeringsplatserna 
på Erikslundsplatsen har inga angivna parkeringar som är 
reserverade för samtliga verksamheter i området, parkerings-
plasterna används måndag-söndag (24 timmar på dygnet, 
kostnadsfritt). 

Skolverksamheten, Erikslundskolan samt övriga verksamhe-
ter i området nyttjar parkeringarna på Erikslundsplatsen och 
övriga parkeringar som finns i närområdet. Verksamheterna 
har olika nyttjandetider för besökare vilket medför att det 
finns möjligheter till samutnyttjande av parkeringsytan. I 
samband med att det inte är reserverade parkeringsplatser, 
kan parkeringsytan användas av flera brukare till olika 
ändamål vid olika tiderpunkter vilket möjliggör effektivare 
markanvändning.

Enligt utredningens resultat kommer den planerade verksam-
hetens bilparkeringsbehov på antal 77 att väl inrymmas i den 
befintliga parkeringsytan, under förutsättning att verksamhe-
ten vanligen är stängd eller har få besökare under sommaren 
(SWECO, 2022-05-16). 

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

målpunkter såsom livsmedelbutik, arbetsplatser och andra 
funktioner samt Borås centrum gör att påverkan på trafiksys-
temet blir begränsad vilket är positivt för stadsmiljön.

Den ökade trafikmängden som skapas i samband i med 
planen bedöms ha liten påverkan på trafikflödet i området. 
Därmed anses att befintligt gatunät kan ta emot den förvän-
tade trafikökning som förslaget innebär och bibehålla god 
framkomlighet.  

Bilparkering 
Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa 
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. 
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. Parkeringsplatserna enligt planförslag 
anordnas delvis inom kvartersmark. Med samnyttjande av 
parkeringsplatser avses att samma fysiska parkeringsplats 
kan användas av flera brukare som har olika nyttjandetider. 
Bilplatser som kan användas för olika ändamål vid olika tider 
ger effektivare markanvändning. Om en fastighet samnyttjar 
bilparkeringsplatser mellan olika användningar är det möjligt 
med viss minskning av bilparkeringstalen. För att samnytt-
jande ska vara möjligt krävs att efterfrågan på platserna för 
de olika ändamålen uppstår vid olika tider och att platserna 
inte är reserverade för en specifik användare. I bygglovet ska 
det beskrivas vilka förutsättningar som ska uppfyllas för att 
ett sänkt parkeringskrav ska bli aktuellt och därmed för att 
bygglov ska kunna ges.    

Enligt Borås Stads parkeringsregler ska antal parkeringar 
beräknas på följande sätt för skolverksamhet: 45% av antalet 
anställda och 1% av antalet elever. Parkeringstalen för bil 

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

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

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Trafikskiss över angöring, utfart samt parkeringsplatser vid Campinggatan. I samband med de nyetablerade parkeringarna behöver delar av Campinggatan 
dras om (Landskapsgruppen 2020-09-30).  

Angöring och utfarter
Angöring och utfart till Erikslundskolan sker i norra delen av 
planområdet via Campinggatan. I samband med utvecklingen 
av Erikslundskolan kommer befintlig del av Campinggatan 
att förses med parkeringar till skolverksamheten inom kvar-
tersmark, vilket resulterar i att delar av gatan behöver dras 
om när skolan byggs ut. Delar av Campinggatan kommer 
få en ny sträckning och flyttas något längre norr ut, vilket 
förbättrar orienteringen och framkomligheten i området. I 
samband med den nya angöringen av Campinggatan kommer 
nya övergångar att säkerställas till skolområdet då flertalet 
elever och anställda färdas gående eller med cykel till och 
från skolan. Lastbilar har möjlighet att lämna leveranser 
till lastintag som är placerat norra kortsidan av skolan via 
Campinggatan. Se trafikskiss nedan.

För idrottshallen sker utfart och angöring i södra delen 
av planområdet via Idrottsgatan. Angöring och utfart till 
idrottshallen kommer även förses med parkeringsplatser. Se 
illustrationsbild på sida 14. 
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dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktig-
het. 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 ska utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Befintliga fjärrvärmeledningar finns på fastigheten Lundby 
1:1 i närheten till Erikslundskolan. 

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. Utökning av 
skolverksamheten innebär en högre belastning på elnätet, 
vilket kräver att en ny transformatorstation byggs ut inom 
planområdet. Den nya transformatorstationen placeras söder 
om idrottshallen. Efter samrådet har planområdet utökats 
och den befintliga transformatorstation norr om Campinga-
tan inrymms i detaljplanen och är planlagd, E1. Utredning 
av effektbehovet till nya byggnationen måste ske tidigt i 
byggprocessen för att aktören ska kunna planera för ökat 
effektbehov inom planområdet.

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

Grönska och träd mot Viskan framför befintlig skolgård.

Illusttration över angöring, utfart samt parkeringsplatser vid Idrottsgatan 
(Okidoki! Arkitekter AB 2020-01-24). 

Riksintressen
Alla riksvägar, järnvägar och Götalandsbanan är riksintressen 
för kommunikationer. Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området är idag anslutet till kommunala ledningar för vatten 
och avlopp och kommer fortsättningsvis vara när skolan 
byggs om. 

Dagvatten
Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för 
dagvatten-fastighet och har egna interna ledningar som avle-
der dagvatten till Viskan. Exploateringen ska inte innebära 
ett högre flöde av dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga 
nederbördstillfällen jämfört med innan förändringen. 

Exploateringen inom planområdet innebär att den nya 
byggnaden placeras i samma läge som den befintliga byggna-
den, fotavtrycket ryms således inom byggrätten i nuvarande 
detaljplan. De hårdgjorda ytorna förväntas öka marginellt i 
anslutning till skolbyggnaden, i plankartan har planbestäm-
melse införts för att begränsa de hårdgjorda ytorna mot 
Viskan. Markanvändningen blir således oförändrad för den 
nya detaljplanen. De hårdgjorda parkeringsytorna i anslutning 
till skolan kan lämpligen förses med brunnar med oljeavskil-
jare, detta för att undvika att förorenade halter rinner ut i 
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. Dagvattenåtgärderna ska vara 

5. Mark
Natur och biologisk mångfald 
Erikslundskolan har ett öppet exponerat läge mot ån Viskan. 
Området är flackt och består främst av grönytor med ett 
flertal träd som vetter mot vattnet. Erikslundskolan omringas 
av två mindre grönbeväxta kuperade kullar, kullen som ligger 
söder om skolan bakom idrottshallen ingår i planområdet. På 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 15

Skogsbeklädda kullen bakom idrottshallen.

kullen som ingår i planområdet växer tall, ek och det finns 
även gott om björk och mindre lönnar. De gröna varierade 
ytorna är viktiga för barnens lek och rekreation som bjuder 
in till aktivitet och rörelse. 

Vegetationen är vikig för barnens vistelse utomhus, då den 
bidrar med variation för lek men även bidrar med skugga och 
temperatursänkning under varma dagar.

Planområdet har en varierad utemiljö med öppna ytor och 
grönbeväxta kullar i kuperad terräng. Det förekommer också 
andra typer av lövträd (se bilaga Naturinventering 2020). Vid 
skolans ytterområden återfinns buskage och allér längst med 
skolans större gångvägar. Vegetationen bidrar till en varia-
tion av både växt- och djurarter som är positiv för platsens 
biologiska mångfald.

Rekreation och kulturlandskap
Tillgång till rekreationområden är goda i anslutning till 
skolan. Intill skolområdet finns natur och stigar längst med 
Viskan som fortsätter norrut och leder till naturområdet 
Trollskogen. Trollskogen är ett attraktivt och välbesökt 
naturområde där det finns lekplatser samt en skolskog. 

Väster om Viskan ligger naturreservatet Rya åsar cirka 300 
meter från Erikslundskolan. Rya åsar har en omväxlande 
natur där flera strövområden finns att tillgå. Naturreservatet 
har ett flertal gångvägar och stigar samt utkiksplatser och 
lekplatser. Rya åsar har högsta naturvärde och rekreationsvär-
den. 

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Lagenligt skyddad natur
Längst med skolområdets större gångvägar vid skolgården 
mellan skolbyggnaden och Viskan finns biotopskyd-
dade alléer. Biotopskyddade alléer är skyddade i lagen om 

Miljöbalken (MB) 7 kapitel, skydd av naturen. Vad gäller de 
biotopskyddadde alléerna som ingår i planområdet kommer 
träden bestå och inte påverkas i samband med detaljplanen. 
Påverkan på alléer kräver dispens från Länsstyrelsen. 

Grönområdesplan
Planområdet är inte utpekat i Grönområdesplanen. Dock 
finns det närliggande platser omkring skolan som är utpe-
kade i Grönområdesplanen bland annat ån Viskan. Naturom-
rådet längs Viskan har stor betydelse för djur -och växtlivet 
samt för människors rekreation. Viskan har klass I i Grön-
områdesplanen vilket är högsta värde med höga naturvärden. 
Detaljplanen bedöms inte påverka grönområdet negativt. 

Geoteknik och Radon
Enligt den geotekniska undersökningen (COWI 2021-02-
19) visar att ytskikten generellt utgörs av asfalt, mulljord, 
mullhaltig friktionsjord eller fyllning av grusig sand. Under 
ytlagren består jordlagerföljden inom området i huvdsak av 
friktionsjord i form av siltsediment. Sedimenten underlagras 
av en fastare friktionsjord, troligen morän, på berg. Lösare 
siltsediment förekommer främst inom områdets västra del. 
Jorddjupen avtar österut  då berg i dagen finns i utkanten av 
områdets östra sida. 

Grundläggning av byggnader upp till fyra våningar bedöms 
kunna ske med gjuten platta på mark eller gjutna sulor på ny 
packad friktionsjord i den östra delen. På grund av den lösare 
jorden i den västra delen av byggnaden kan grundläggas på 
plintar eller pålar för att motverka skadliga differenssättning-
ar. Alternativt kan eventuella lösare skikt i den västra delen 
schaktas ur och ersättas med ny bärkraftig packad fyllning. 
Enligt utförda stabilitetsberäkningar bedöms totalstabiliteten 
ur geoteknisk synvinkel vara tillfredställande. 

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon.

Förorenad mark
Enligt miljöteknisk  markundersökning (COWI 2021-02-
19) påvisas att marken har fyllts ut med fyllnadsmassor 
men bedöms inte vara förorenad. De ämnen som finns i 
marken kan dock härledas till tillförda massor. De är även 
vanliga i stadsmiljöer. Mot bakgrund av de sammanlagda 
undersökningsresultaten bedöms den totala föroreningsnivån 
inom undersökningsområdet vara låg. Påvisade ämnen och 
detekterade halter inom provtagningsområdet bedöms inte 
utgöra en risk för människors hälsa och/eller markmiljö. 
Miljö- och hälsorisken avseende exponeringsrisk för miljön 
och människa med påvisade föroreningar bedöms vara låg. 
Utifrån analysresultaten bedömer således COWI AB att ett 
saneringsbehov ej föreligger inom området.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

6. Vatten
Intill planområdet rinner ån Viskan som sträcker sig genom 
staden. Viskan ses som en tillgång för Borås Stad. I staden 
ska det finnas möjlighet att röra sig utmed Viskan genom 
att offentliga platser och stråk samt gröna ytor säkerställs. 
Viskan är betydelsefull för djur- och växtliv men även för 
människors rekreation. Samtidigt ska Viskans naturvärden 
värnas och de ekosystemtjänster som vattnet erbjuder ska 
utnyttjas på ett hållbart sätt.

Strandskydd
Viskan medför att planområdet påverkas av strandskyddet. 
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen behöver 
tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, Miljöbalken (MB) 
7 kapitel § 18 c. Planområdet har sedan tidigare varit planlagt 
för allmänt ändamål med syfte för skolverksamhet som nu 
ska utökas, vilket även kan hänvisas till det särskilsa skälet att 
området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och 
utvidgningen inte kan genomföras utanför området, Miljö-
balken (MB) 7 kapitel § 18 c. Området har därmed redan 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det har ett begränsat 
värde för strandskyddets syften. 

I samband med detaljplanen och utvecklingen av området 
möjliggörs även ett nytt allmänt tillgängligt gångstråk 
närmast Viskan, vilket sedan tidigare är planlagt som park i 
gällande detaljplan. Befintligt gång- och cykelstråk som idag 
går rakt igenom skolgården upphör. För att kunna erbjuda en 
bra skolgård när skolan växer med fler elever behöver skolan 
ha tillgång till en större yta. Större skolgårdsyta krävs även 
för att klara de krav på gällande riktlinjer för friyta per elev. 
I samband med utvecklingen av Erikslundskolan kommer 
skolgårdsytan att expanderas mot Viskan. 

Gångstråket utmed Viskan kommer sträcka sig från 
Campinggatan och bilda en passage mellan campingverk-
samheten och den nya skolgården, och i förlängningen vidare 
längst med Viskan. Genom att tillföra ett nytt gångstråk 
säkras allmänhetens tillgång till Viskan. Se illustration på 
nytt gångstråk på sida 11. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
översvämningskartering för Viskan, upprättad 2019 av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Vid 
ett 50-årsflöde (ett vattenflöde med en återkomsttid på 50 
år) i Viskan påverkas inte planområdet. Vid ett 100-årsflöde 
skulle del av den gröna flacka ytan närmast Viskan och 
delar av skolgården påverkas och bli översvämmat. Vid ett 
200-årsflöde når vattenflödet högre upp mot skolan, stora 
delar av skolgården och den gröna flacka ytan närmast 
Viskan skulle påverkas och bli översvämmat. Vattenflödet 

når skolans fasad som skulle svämmas över med cirka två 
decimeter. Vid ett beräknat högsta möjliga flöde når vattnet 
längre upp som då visar att skolbyggnaden skulle omslutas 
av vatten, även skolgården och omgivande gator skulle även 
påverkas av möjliga högsta flöde från Viskan och delar av 
planområdet skulle ligga en dryg meter under vattenytan, se 
bilderna för de olika vattenflöderna nedan och på sida 17.   

För området redovisas att skolbyggnasden idag ligger på en 
marknivå på 135 meter över havet, vattennivån för beräknat 
200- årsflöde ligger på 135, 2 meter över havet. Den nya 
skolbyggnaden behöver därför anpassas till 200- årsflödet 

100-årsflöde i Viskan (MSB, 2019).

200-årsflöde i Viskan (MSB, 2019).
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att skolbyggnaden tillåts byggas vattentät upp till 135,2 
meter över nollplanet klarar sig byggnaden från 100- och 
200- årsflödet och att det finns möjlighet till evakuering vid 
möjliga högsta flöde bedöms det vara tillräckliga åtgärder 
för att skydda skolverksamheten, se illustration nedan som 
redovisar hur vattenflödena uppstår mot den nya skolbyggna-
den. 

Delar av skolgården närmast Viskan kommer däremot att 
vara påverkad av höga vattenflöden vid översvämning. Dessa 
ytor kan med fördel vara multifunktionella ytor som tillåts 
översvämmas vid höga flöden. Detta anses vara positivt 
för Borås då det finns begränsat med ytor i staden som 
har utrymme att kunna översvämmas. Bebyggelsen är som 
tidigare nämnd utformad för att klara 100- och 200- årsflö-
det samt att elever och personal kommer kunna utrymma 
skolbyggnaden därav påverkas inte deras säkerhet. 

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor och parkmark. Planområdet har främst hårdgjorda ytor 
i anslutning till skolbyggnaden där den befintliga skolgården 
ligger, övriga delen av planomådet närmast Viskan består av 
parkmark. I samband med utvecklingen av Erikslundskolan 
kommer skolgårdsytan utökas mot Viskan där det idag 
är parkmark, gräsyta med flertalet träd. Det är viktigt att 
bevara vegetationsytor inom planområdet för att värna om 
de genomsläppliga ytorna. Vegetationsytor som består av 
grönska är således genomsläppliga ytor som infiltrerar och 
leder bort vattnet långsammare i jämförelse med hårdgjorda 
ytor. 

I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka marginellt. För att bevara vegetationsytorna inom 
planområdet har planbestämmelse införts på plankartan. 
Planbestämmelsen reglerar att endast 50% av skolgårdytan 
närmast Viskan får hårdgöras. Detta innebär att stora delar 
av vegetationsytorna bevaras vilket således har god effekt på 
vattnets infiltration och genomsläpplighet om planområdet 
skulle utsättas för skyfall. 

Beräknat högsta flöde i Viskan (MSB, 2019).

för att klara sig från översvämning. Den nya bebyggelsen 
kommer att skyddas från vattnet genom att skolbyggnaden 
tillåts byggas på en höjd över 135,2 meter över nollplanet, 
vilket gör att byggnaden klarar sig från 100- och 200- årsflö-
det enligt MSBs kartering från 2019. Vid ett beräknat högsta 
flöde kommer elever och personal även att kunna evakuera 
skolbyggnaden via entrén på den östra sidan av byggnaden 
där vattnet inte når. 

I värsta scenario där möjliga högsta flöde sker skulle vattnet 
nå stora delar av skolgården och skolbyggnaden omsluts av 
vatten, delar av planområdet skulle ligga en dryg meter under 
vattenytan. Risken för att möjliga högsta flöde inträffar är 
en gång per 10.000 år. I värsta scenario om Viskan skulle 
drabbas av översvämning och vattnet skulle nå upp till dessa 
höga nivåer skulle det kunna upptäckas i god tid, då det tar 
tid för vattnet att färdas uppströms skulle det upptäckas flera 
timmar eller till och med dagar innan det händer. Därav 
finns det också tid att evakuera elever och personal innan 
vattnet har tagit sig fram till skolverksamheten. Genom 

Illustration som redovisar 100-årsflödet, 200-årsflödet och högsta flödet uppstår mot den nya byggnaden.
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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. 

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
både god kemisk status och god ekologisk status. Planens 
genomförande bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt.

Planförslaget bedöms inte försämra ytvattenkvalitén då 
hårdgjorda ytor inom planområdet förväntas öka marginellt, 
läs mer om  planförslagets hårdgjorda ytor i avsnittet om 
skyfall på sida 17. 

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 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation. 

I samband med utbyggnaden av Erikslundskolan behöver 
brandpost utökas. Därav kommer en brandpost byggas ut vid 
skolområdet mot Campinngatan.  

7. Sociala perspektiv
Erikslundskolan är i stort behov av nya skollokaler. Genom-
förandet av planen löser den brist på skolplatser som finns 
idag och tryggar en långsiktig barnomsorg.

Karta som visar skyfall för beräknat 200-årsregn (SMHI, 2022).

Ovan visas karta på skyfall för beräknat 200-årsregn inom 
planområdet för den befintliga bebyggelsen. 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
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 uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

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

Enligt resultat av markmiljöutredningen har föroreningar 
inom planområdet bedöms vara låg och att ett saneringsbe-
hov ej föreligger inom området (COWI 2021-02-19). Därav 
bedöms att grundvattnet på platsen inte påverkas negativt på 
grund av föreslagen planåtgärd.
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Trygghet
Planförslaget innebär att skolverksamheten utökas och i 
samband med detaljplanen skapas också nya arbetstillfällen. 
När fler arbetstillfällen och skolplatser utökas för Erikslund-
skolan kommer detta sannolikt medföra att platsen i högre 
grad befolkas vilket kan bidra till en ökad känsla av trygghet. 
Genom att fler människor besöker och vistas på platsen 
skapas även mer utblickar mot allmänna ytor, gator, gång- 
och cykelbanor vilket även det kan bidra till att trygghets-
känslan ökar. Att skolan utvecklads med stråk som är öppna 
och överblickbara med tydliga riktiningar gör det möjligt för 
både barn och besökare att orientera sig i området. Entréer, 
hållplatser och parkeringsplatser är platser som bör vara 
synliga från flera håll och utrustas med god belysning för att 
öka tryggheten i området.

I samband med detaljplanen tillskapas nya gångbanor till och 
från området vilket ger förbättrad mobilitet och tillgänglig-
het, för barn och boende i närområdet. Nya säkra övergångar 
bildas i samband med att ny angöring och utfart byggs om 
till skolan via Campinggatan. De nya övergångarna som 
tillskapas ger tryggare miljö för elever som passerar vägen till 
och från skolan.  

En ren och tilltalande miljö signalerar att området blir 
omhändertaget och känns generellt tryggare än platser med 
skräp, skadegörelse och klotter. Gestaltning av den offentliga 
miljön samt upplevelsen av arkitekturen har betydelse för 
hur omhändertagna och dekorativa omgivningarna upplevs. 
I samband ombyggnationen av Erikslundskolan får bebyg-
gelsen ett nytt arkitektoniskt uttryck med en ny fysisk form 
samt nytt fasadmaterial. I samverkan med Erikslundskolans 
nya bebyggelse och dess nya miljö kan området därav upple-
vas omhändertagande vilket kan ha inverkan på att platsen 
upplevs tryggare. 

Mötesplatser
När Erikslundskolans idrottshall utökas i samband med 
detaljplanen ger detta möjlighet för spontana möten även 
utanför skoltid under kvällar och helger. Att idrottshallen 
planeras som fullstor innebär att fler sporter kan utövas i 
lokalen, vilket krävs för en modern skolundervisning. Det är 
en viktig möjlighet till möten i stadsdelen för alla åldrar och 
kommer att bidra till att människor från andra delar av Borås 
även besöker hallen under flera av dygnets alla timmar. 

Borås Stad utgår från siffror gällande befolkningsprognoser 
när antal skolplatser planeras. Vid Erikslundskolans upptag-
ningsområde kommer omfattande markområden att utveck-
las med bland annat nya bostäder, service och arbetsplatser 
vilket bidrar till ett ökat behov av en större elevkapactiet på 
Erikslundskolan. 

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

Den nya byggnaden som ska byggas ska utökas från två 
till fyra våningar. I detaljplanen regleras en byggnadshöjd 
på 23 meter för huvudbyggnaden. En flyghinderanalys har 
kompletterats efter samrådet för att undersöka så att inte flyg-
trafiken berörs av det nya förslaget. I flyganalysen framkom 
att planerad etablering inte påverkar luftfarten.

Buller och vibrationer 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättnings-
norm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas 
att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på män-
niskors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Planområdet är väl avgränsat från omkringliggande trafikle-
der, väg 42 och Almenäsvägen vilket skyddar skolverksamhe-
tenfrån att utsättas av oacceptabel bullerpåverkan, se kartor 
nedan och på nästa sida. 

Kartan visar ekvivalent ljudnivå, bullerkälla från väg, 2019).

55-59 dBA

65-69 dBA

55-59 dBA

60-64 dBA

50-54 dBA

45-49 dBA
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Allmän plats 
GATA på plankartan betyder att marken ska alnäggas som 
allmän plats, gata. Marken ägs och sköts av kommunen.  

PARK på plankartan betyder att området ska anläggas som 
allmän plats, park. Parkmarken anläggs särskilt för rekrea-
tion. Bevarande natur sparas och kompletteras.  På parkmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas. Marken 
ägs och sköts av kommunen. 

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
E1 på plankartan betyder transformatorstation. Det innebär 
att markområdet ska förses med en station för eldistribu-
tionsnät. En transformatiorststion försörjer en grupp av 
bostadshus, kontor, skol- eller handelslokaler. 

Bokstaven S står för Skola och tillåter all sådan verksamhet. I 
ändamålet ingår även idrottshall, matsal, bibliotek, personal-
kontor, skolgård och parkering. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Inom prickad mark får byggnad inte uppföras. 

Inom korsmark får endast komplementbyggnad uppföras. 

Bestämmelsen om högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan reglerar byggnadens höjd utifrån lägsta golvnivå 
(grundkartans nollplan).  

Bestämmelsen om högsta totalhöjd i meter reglerar bygg-
nadernas höjd för idrottshallen, komplementbyggnader, 
lekanordning och transformatorstationerna. 

Inom egenskapsområde med planbestämmelse n1 får vegeta-
tion eller markskikt ej tas bort eller skadas. Träd med en 
diameter större än 30 centimeter får ej fällas. 

Planbestämmelsen n2 innebär att max 50% av marken får 
hårdgöras inom egenskapsområdet. Detta för att bevara 
vegetationsytor på skolgården. 

Bestämmelsen u1 betyder att marken reseverats för underjor-
diska ledningar. Byggnad eller skärmtak får ej uppföras på 
markreservat för underjordiska ledningar.  

Kartan visar maximal ljudnivå, bullerkälla från väg, 2019).

> = 90 dBA

70-79 dBA

80-89 dBA

60-69 dBA

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

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

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

9. Planbestämmelser 
Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig 
användning av mark- och vattenområden. Användningen 
regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska 
ha stöd i plan-och bygglagen (PBL kapitel 4). Nedan beskrivs 
de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för del av 
Lundby 1:1, Erikslundskolan. 
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Planbestämmelsen m1 innebär att bygggnaden ska utföras 
vattentät upp till 135,2 meter över grundkartans nollplan. 
Regleringen behövs för att skydda verksamheten från över-
svämning.

Inom områden med bestämmelsen a1 har strandskyddet 
upphävts. 

Planbestämmelsen f1 betyder att lekanordning tillåts inom 
egenskapsområdet. 

Planbestämmelsen f2 reglerar att entré ska finnas vid bygg-
nadens östra långsida mot Erikslundsplatsen. Detta regleras 
för att säkerställa att elever och personal kan evakuera 
byggnaden vid en eventuell översvämning. 

Planbestämmelsen f3 reglerar att skärmtak utan stolpar i 
ytterkant får sticka ut tre meter från fasaden. Detta regleras 
då inga stolpar tillåts placeras på markreservat för underjor-
diska ledningar, u1. 

Planbestämmelsen f4  reglerar att skärmtak får ej hindra 
åtkomst till underjordiska ledningar, u1. 

Inom användningsområdet, e1 får den sammanlagda bygg-
nadsarean för transformatorstation vara max 40 m2.

Inom egenskapsområdet, e2 får den sammanlagda byggnadsa-
rean för komplementbyggnad vara max 40 m2. 

Inom området med bestämmelsen a2 krävs marklov för fäll-
ning av träd med en stamdiameter större än 30 centimeter.

Genomförandetiden är 5 år efter att planen fått laga kraft. 

Information
Inom planområdet finns biotopskyddade trädalléer. Påverkan 
på alléer kräver dispens från Länsstyrelsen. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025. 
Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Planförslaget bidrar framförallt till det strategiska 
målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” 
genom att skolverksamheten kan utökas och utvecklas över 
tid.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. De strate-
gier som är viktiga för utformning av den här detaljplanen är 
följande:

» Styrkan kommer inifrån vilket innebär att komplettering och 
förtätning ska växa främst där det redan är byggt, vilket 
utnyttjar infrastruktur och mark optimalt. Det eftersträvs 
genom att utnyttja befintligt skolområde och effektivisera 
byggrätten inom planområdet. Strategin går hand i hand 
med:

» Grönt och blått runtom som framhåller vikten av en samman-
hållen bebyggelse för att värna om nära, tillgängliga och 
sammanhängande natur- och rekreationsområden. Skolan 
har god tillgång till naturområden med höga naturvärden 
och har en varierad skolmiljö.

» Mer mötesplatser och målpunkter understryker vikten att 
utveckla offentliga mötesplatser i alla stadsdelar. En 
idrottshall inom planområdet möjliggör en mer varierad 
idrottsutövning och träningsform på skoltid men även under 
kvällstid. Idrottshallen som möjliggörs i detaljplanen kan 
skapa en offentlig mötesplats som lockar människor i olika 
åldrar från fler delar av kommunen.

Miljömål
I de nationella miljömålen finns God bebyggd miljö som 
berör planering av nya bostäder. Riksdagens definition av 
miljömålet God bebyggd miljö – ”Städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushåll-
ning med mark, vatten och andra resurser främjas”. 

Precisering av miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 
finns genom regionala tilläggsmål. Här anges vikten av att 
kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och 
tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva 
gång- och cykelvägar. Att det finns natur- och grönområden 
i närheten av bebyggelsen som är tillgängliga och av god 
kvalitet.

I miljömålen för Borås Stad sammanfattar man hållbar-
samhällsplanering som följande: Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
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förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för 
att underlätta för invånarna.

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

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommunen, genom Lokalförsörjningsförvaltningen, ansva-
rar för all byggnation samt iordningställande av skolgård, 
parkeringsplatser med mera inom kvartersmark. Se rubrik 2, 
Bebyggelse – Ny bebyggelse. Lokalförsörjningsförvaltningen 
ansvarar även för servisledningar inom kvartersmark.

För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Kom-
munen, genom Tekniska förvaltningen, ansvarar för utfö-
rande av allmänna anläggningar inom allmän plats (park 
respektive gata) samt för framtida drift och underhåll av 
dessa platser. Se rubrik 9, Planbestämmelser – Allmän plats. 
Konsekvenser som uppstår till följd av detaljplanen är att 
ytan där befintlig gång- och cykelväg passerar mellan Viskan 
och Erikslundskolan samt en del av Campinggatan kommer 
tas i anspråk för kvartersmark. Konsekvenserna av detta är 
att gång- och cykelnätet kommer behöva stärkas utanför 
planområdet och del av Campinggatan där angöring till 
skolan planeras att ske kommer behöva byggas om. Se rubrik 
3, Gång- och cykeltrafik respektive rubrik 3, Angöring och 
utfarter. Tekniska förvaltningen ansvarar för utförandet av 
dessa åtgärder, men vissa åtgärder ska finansieras av Lokal-
försörjningsförvaltningen, se rubrik Ekonomi nedan. Sam-
ordning mellan förvaltningarna erfordras.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt av-
fallshantering och brandposter. 

Borås Elnät AB ansvarar byggnation av ny transformatorsta-
tion och utbyggnad av elledningar samt för framtida drift och 

underhåll av allmänna anläggningar avseende el- och fiber.

Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet ligger inom fastigheten Lundby 1:1. Det område 
som utgör kvartersmark för skola kan avstyckas från Lundby 
1:1 för att utgöra en ny fastighet. Det område som utgör 
kvartersmark för transformatorstation kan avstyckas från 
Lundby 1:1 för att utgöra en ny fastighet.

Inom markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 
(u1) finns två ledningsrätter för starkströmsledningar (1583K-
97/2.1 respektive 1583K-F38/1985.1). Övriga ledningar som 
ligger eller förläggs inom markreservatet kan fastighetsrätts-
ligt säkerställas genom bildande av ledningsrätt eller genom 
upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare.

Möjligheten att stycka av fastigheter samt att bilda lednings-
rätter prövas av Lantmäterimyndigheten i en förrättning.

Ekonomi
Åtgärder inom kvartersmark för skola, inom allmän plats 
samt åtgärder utanför planområdet som erfordras till följd av 
detaljplanen bekostas av kommunen. Kostnaderna fördelas 
på respektive förvaltning. Lokalförsörjningsförvaltningen får 
kostnader för anläggningar inom kvartersmark för skolän-
damål samt kostnader för ny gångväg utmed Viskan samt 
ombyggnation av Campinggatan. Tekniska förvaltningen får 
kostnader för det nya cykelstråket utmed Idrottsgatan och 
Solgårdsgatan.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra några 
intäkter till kommunen.

Anläggande av transformatorstation bekostas av Borås Elnät 
AB. Eventuell utbyggnad av allmänna ledningar såsom 
vatten och avlopp, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive 
ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom anslut-
ningsavgifter.

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,  
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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 debiteras vid bygglov. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Parkeringsutredning (SWECO. 2022-05-16).

 » Flyghinderanalys (LFV, 2022-03-17).

 » Geoteknisk undersökning (COWI, 2021-02-19).

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI 2021-02-19).

 » Naturinvenetring (Miljöförvaltningen, 2020-12-10).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Lisa Marklinder 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

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.

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. 

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. 
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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. 



Sammanfattning samråds-
redogörelse
Detaljplan för Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundskolan, Borås Stad, upprättad 1 september 2022.

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/gransknings-
handlingen.

1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag Erikslundskolan, 
del av Lundby 1:1 upprättat 3 september 2021 har ägt rum 
under tiden 27 september 2021 – 18 oktober 2021 och har 
annonserats på Borås Stads facebooksida. Berörda markägare 
har underrättats med brev i samrådet. Under samråstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även 
varit tillgängliga på kommunens hemsida.

15 remissinstanser och har skickat in yttranden under samråds-
tiden. 

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

Länsstyrelsen: 

 » Begär kompletteringar i planbeskrivningen vad gäller 
planförslagets påverkan på ytvattenförekomsten Viskan 
och grundvattenförekomsten Borås. Detta har tillgodo-
setts. 

 » Begär mer detaljerad beskrivning av fördröjning och 
rening av dagvatten, samt tydliggöra om det finns 
förutsättningar för detta inom planområdet. Detta har 
tillgodosetss. 

 » Kommunen behöver tydligare motivera det särskilda 
skälet för att upphäva strandskyddet inom planen. Detta 
har tillgodosetts. 

 » Kommunen behöver förtydliga konsekvenserna vid 
översvämning samt bedöma behovet av åtgärder. Detta 
har tillgodosetts.

 » Kommunen behöver tydligare beskriva konsekven-
serna av ett skyfall. Eventuella skyddsåtgärder behöver 
beskrivas samt säkerställas på plankartan. Detta har 
tillgodosetts. 

 » Efterfrågar att kommunen kompletterar planhandling-
arna med en flyghinderanalys. Detta har tillgodosetts.

Kommunstyrelsen: 

 » Efterfrågar förtydligande av cykelstråk som går förbi 
skolan. Detta har tillgodosetts.

 » Efterfrågar att fler ytor för översvämning studeras. Ej 
tillgodosetts. 

 » Efterfrågar att planområdet ska utvigdas för att även 
omfatta delar av Campinggatan som berörs av ombyggna-
den. Detta har tillgodosetts. 

Lantmäteriet: 

 » Efterfrågar att planområdet utvidgas för skola (S), detta 
för att upphäva planbestämmelser i gällande detaljplan. 
Detta har tillgodosetts. 

Räddningstjänsten: 

 » Efterfrågar att brandpost utökas när skolan byggs ut. 
Detta har tillgodosetts.  

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 följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

Plankarta:
 » Planområdet har utökats med markanvändning skola 

(S) i plankartan för att upphäva x- och y bestämmelser i 
gällande plan. 

 » Planområdet har utökats i norra delen för att planlägga 
delar av Campinggatan som omfattas av GATA, PARK 
och E-område för transformatorstation. 



 » Golvnivåerna har reglerats och ska höjas på den del som 
omfattar huvudbyggnaden. Byggnaden ska uppföras på 
135,2 meter över nollplanet för att klara 200-årsflödet. 

 » Markens anordnande och vegetation närmast Viskan 
har reglerats. Inom egenskapsområdet som omfattas av 
skolgården där lekanordning och komplementbyggnader 
tillåts att max 50 % av marken får hårdgöras.  

 » Plankartan har reglerats med skydd mot störningar. 
Regleringen innefattar att huvudbyggnaden ska utföras 
vattentät upp till 135,2 meter över grundkartans nollplan. 
Detta för att minimera skador på fasaden vid översväm-
ning.  

 » Plankartan har reglerats att skärmtak ej får hindra 
åtkomst till underjordiska ledningar vid skolans norra 
kortsida. 

Planbeskrivning: 
 » Texten för gång- och cykeltrafik har ändrats på sidan 10, 

för tydligare beskrivning av de nyetablerade gång- och 
cykelstråken. 

 » Nya illustrationer som visar befintligt gångstråk och de 
nyetablerade gång- och cykelstråken på sida 10 och 11.  

 » Texten för bilparkering på sida 12 har ändrats efter 
framtagen parkeringsutredning. 

 » Texten om angöring och utfarter har ändrats på sida 13 
efter att planområdet har utökats i plankartan. 

 » Texten om dagvatten på sida 14 har kompletterats. 

 » Texten för el, tele och fiber har kompletterats på sida 
14 då den befintliga transformatorstationen inrymms i 
detaljplanen efter samråd. 

 » Bedömning för upphävande av strandskyddet har ändrats 
på sida 16.  

 » Texten om översvämningsrisk har ändrats på sida 16. 

 » Ny illustration som visar hur vattenflöderna uppstår mot 
den nya bygganden har lagt till på sida 17. 

 » Texten för skyfall har kompletterats på sida 18. 

 » Texten för grundvattnet- och ytvattnets kvalitet har 
kompletterats på sida 18. 

 »  Texten för släckvatten har kompletterats på sida 19. 

 » Texten om risk har kompletteratspå sida 19 efter att en 
flyganalys gjorts efter samrådet.

 » Text om buller och vibrationer har kompletterats med 
text och nya illustrationer på sida 19 och 20.   

 » Förtydligande i genomförandebeskrivningen har gjorts 
under stycket ansvarsfördelning och ekonomi på sida 22 
och 23.   

Utredningar: 
 » Planhandlingarna har kompletterats med en parkeringsut-

redning efter samrådet. 

 » Planhandlingarna har kompletterats med en flyganalys 
efter samrådet. 

Mindre redaktionella ändringar utöver de nämnda ovan kan ha 
skett mellan samråd och granskning. 



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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Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Erikslundskolan

Lundby, del av Lundby 1:1

Granskning 

Upprättad 2021-09-03 Reviderad 2022-09-01

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

Lisa Marklinder 
Planarkitekt 

Samråd
2021-09-08 Del.

Granskning 

2022-09-22 SBN

Antagande

Laga kraft

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
Upprättad 2022-09-09

Upprättad 2022-09-09

Mätklass II
Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000
Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

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

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Kombinerad egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Gata.GATA

Park.PARK

Kvartersmark
Transformatorstation.E1

Skola.S

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta totalhöjd är 158.2 meter över angivet nollplan
h2 Högsta totalhöjd är 11 meter
h3 Högsta totalhöjd är 4 meter
h4 Högsta totalhöjd är 3 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Vegetation och markskikt får ej tas bort eller skadas. Träd med en

stamdiameter större än 30 cm får ej fällas
n2 Inom egenskapsområdet får max 50% av marken hårdgöras

Markreservat för allmännyttiga ändamål
u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Skydd mot störningar
m1 Byggnad ska utföras vattentät upp till 135,2 meter över

grundkartans nollplan

Upphävande av strandskydd
a1 Strandskyddet är upphävt. .

Utformning
f1 Lekanordning tillåts
f2 Det ska finnas entré vid byggnadens östra långsida mot

Erikslundsplatsen
f3 Skärmtak utan stolpar i ytterkant tillåts sticka ut 3 meter från fasad
f4 Skärmtak får ej hindra åtkomst till underjordiska ledningar

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 40 m² inom användningsområdet
e2 Största byggnadsarea är 40 m² inom egenskapsområdet

Ändrad lovplikt
a2 Marklov krävs även för fällning av träd med en stam större än 30 cm

i diameter.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år efter att planen fått laga kraft

BN2020-856
Skala: 

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500

Information
Inom planområdet finns biotopskyddade alléer. Påverkan på alléer kräver dispens från 
Länsstyrelsen

Planavgift debiteras vid bygglov
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Ida Burén 
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2022-10-24 

Instans 
Kulturnämnden 
2022-00123 3.6.1.0 
 

  

 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund om 
finansieringslots kultur 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden beslutar att stödja Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
förslag att inrätta en finansieringslots Kultur och dela ansvaret att motfinansiera 
regionens bidrag. 

Ärendet i sin helhet 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund samverkar kring målet att skapa goda förutsättningar för 
entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling, med 
extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån 
delregionala prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin.  

Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets 
möjliga inriktning, till exempel inrättandet av en funktion för projekt- och 
finansieringsutveckling som finansieras av gemensamma medel. En 
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de 500 tkr som regionens 
kulturnämnd anslagit är att kommunerna motfinansierar bidraget med 
motsvarande belopp enligt överenskommelsen.  

En förstudie resulterade i rekommendationen att inrätta en 
finansieringslotsfunktion i Sjuhärad. Finansieringslotsens syfte är att öka 
andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av 
kommuner, föreningar, organisationer och det fria kulturlivet. Sjuhärad är den 
delregion som söker och får minst externa projektmedel inom kultur i regionen. 
Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad resurs inom 
kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. 

Kulturnämnden beslutar att stödja Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
förslag att inrätta en finansieringslots Kultur och att dela ansvaret att 
motfinansiera regionens bidrag. En finansieringslots förväntas berika 
kulturutbudet i Borås och Boråsregionens genom att möjliggöra att fler 
kulturprojekt kan genomföras med extern finansiering.  

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Kulturnämnden anmäler om en rambidragsökning på 230 tkr för att 
kostnadstäcka åtagandet i förslag till budget 2023. Om inte kommunfullmäktige 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

beviljar denna rambidragsökning, kommer Kulturnämnden kostnadstäcka 
åtagandet genom att omfördela medel från befintlig ram. 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag § 29 Finansieringslots kultur. Direktionen Boråsregionen 
Sjuhärads kommunalförbund 

2. Förstudie Finansieringslots 

Samverkan 
FSG 18 oktober 

Beslutet expedieras till 
1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
2. Västra Götalandsregionens kulturnämnd 
 
 

 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 8 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Finansieringslots kultur 
Diarienummer: 2021/SKF0127 
 
Beslut 
Direktionen tar del av förstudierapporten och ber kommunerna ta beslut om huruvida en gemensam 
finansieringslotsfunktion för kultur ska inrättas samt om kommunerna kan dela på ansvaret att 
motfinansiera regionens bidrag om 500 tkr 
 
Sammanfattning 
En ny överenskommelse om delregionala utvecklingsmedel och samverkan tecknades 2021 mellan 
Västra Götalandsregionen och Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för perioden 2021  
2024. Kommunalförbundet och regionen har kommit överens om att avsätta regionala 
utvecklingsmedel och kommunala medel till satsningar som bidrar till hållbar utveckling i länets 
kommuner med sikte på att förverkliga målen i den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 
2030, Kulturstrategi Västra Götaland 2020  2023 samt Klimat 2030. 
 
Västra Götalandsregionens kulturnämnd utökade sitt årliga bidrag för kultursamverkan 2021 från 
1 550 tkr till 2 050 tkr. Förbundet ska med stöd av medlen säkra processledning och samordning av 
följande prioriteringar: processledning Kulturstrategi Västra Götaland, processledning 
flernivåsamverkan samt en ny funktion projekt- och finansieringsutveckling vars huvudsyfte är att 
skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och idéutveckling som leder till regional utveckling 
med extern finansiering, med särskilt fokus på EU-stöd. Arbetet bedrivs utifrån delregionala 
prioriteringar eller kraftsamlingar inom kulturstrategin. Regionutvecklingsnämnden, kulturnämnden 
och miljönämnden avsätter delregionala utvecklingsmedel under förutsättning att de motfinansieras 
med motsvarande andel kommunala medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Idag 
motfinansierar kommunerna näringslivs-, kompetens- och miljöprojekt, däremot inte kulturprojekt. 

Våren 2021 arbetade en kommunal arbetsgrupp med frågan om uppdragets möjliga inriktning. 
Processen att inrätta en funktion för projekt- och finansieringsutveckling på Boråsregionen fortsatte 
under hösten i form av en förstudie. Resultatet av förstudien sammanställdes i en rapport. En 
förutsättning för att Boråsregionen ska få ta del av de extra 500 tkr från regionens kulturnämnd är att 
kommunerna motfinansierar bidraget med motsvarande belopp enligt överenskommelsen. 
 
Förstudien resulterade i rekommendationen att inrätta en finansieringslotsfunktion i Sjuhärad för att 
öka andelen externa projektmedel till kulturutvecklingsprojekt som drivs av kommuner, föreningar, 
organisationer och det fria kulturlivet.  Sjuhärad är den delregion som söker och får minst externa 
projektmedel inom kultur i regionen. Extern finansiering ifråga om projektstöd är en högt efterfrågad 
resurs inom kulturområdet; såväl de EU-baserade som dem med andra inriktningar. I förstudien 
intervjuades en rad olika regionala aktörer som påtalade vikten av att öka sin ansökningskompetens 
för att kunna utveckla sina verksamheter med stöd av externa projektmedel, hjälp att hitta medel att 
söka samt stöd att hitta samarbetspartner.  
 
Det finns en stark vilja att inom funktionen samverka med närliggande områden såsom kulturella 
kreativa näringar, besöksnäring, folkbildning, kompetensutveckling, digitalisering, kultur och hälsa 



  Sammanträdesprotokoll 
Direktionen 

Datum: 2022-04-29 
Sida 9 (18) 

Justerare Utdragsbestyrkande 
 

samt för att bredda kulturutbudet för barn och unga för att nämna några. Västra Götalandsregionen 
har påtalat de utökade möjligheter som finns att söka medel för utvecklingsprojekt inom kulturen 
som en del i återhämtningen efter pandemin. Inom EU finns en markant utökad budget i 
programmet Kreativa Europa. Utbudet av externa medel är stort men det behövs en funktion i 
Sjuhärad som omhändertar det utbudet, synliggör och förmedlar informationen samt vägleder 
aktörerna för att ta tillvara möjligheterna till extern finansiering.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
 
  



 

 

Kulturnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
kultur@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Linnea Dahlin 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2022-10-24 

Instans 
Kulturnämnden 
Dnr KUN 2022-00137 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för 
Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 
Kulturnämnden fastställer sammanträdestider för januari 2023.  

Ärendet i sin helhet 
Förslag till sammanträdesdatum för Kulturnämnden 2023. Hänsyn har tagits till 
sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige samt de 
ekonomiska hålltiderna.  

Hänsyn har även tagits till Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdesplan 
då Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen ingår i ett 
kluster vilket exempelvis innebär att förvaltningarnas nämndsekreterare ska 
kunna täcka upp för varandra.      

Kulturnämnden 2019-2022 beslutar endast för Kulturnämndens 
sammanträdestider för januari 2023, resterande sammanträdestider fattar 
Kulturnämnden 2023-2026 beslut om i januari 2023.     

 

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2023 för Kulturnämnden 

Samverkan 
FSG 2022-10-24 

Beslutet expedieras till 
1. Kulturförvaltningen 
 
 

Sara Andersson 
Ordförande 

Ida Burén 
Förvaltningschef 

 



 

Sammanträdesdagar 2023 

 

Månad  Handlingar senast Presidium  FSG  Kulturnämnd 

   x) xx)  xxx) 

Januari  230109   230116  230124  230130 

Februari  230130   230206  230214  230220 

Mars  -  - - - 

April 230327  230403 230411 230417 

Maj 230424   230502 (tis) 230509  230515 

Juni  230522  230529  230607 (ons)  230612  

Juli -  -  -  - 

Augusti  230807  230814  230822  230828 

September  230828  230904  230912  230918 

Oktober  231002  231009  231017  231023 

November  231030  231106  231114  231120 

December  231120  231127 231205  231211 

 x) kl. 14.00 

xx) kl. 10.00 

xxx) kl. 17.00, om inte annat anges i kallelsen. 2023-06-12 börjar 

Kulturnämnden sitt sammanträde kl. 13.00. 2023-12-11 börjar Kulturnämnden 

sitt sammanträde kl. 15.00. 

Nämndens mötestider februari – december 2023 beslutas av nämnden 2023-01-30 

 

 



 

1 (1) 
 

Linnea Dahlin Datum Diarienummer 
Handläggare 2022-10-24 2021-00166 1.1.3.0 
033 357676   

 
 
 
 

Redovisning av delegationsbeslut inför Kulturnämndens sammanträde 
24 okt 2022  

 
Diarienummer: 
2022-00022 
Kulturförvaltningen: Delegationsbeslut. Loggbok stängning eller justering av öppettider 
på grund av personalbrist eller annan anledning 
 
2022-00071 
Kulturnämnden: Ordförandebeslut, Kulturskolans nya elevsystem 
 
 
KULTURNÄMNDEN 



  

         1 (4) 
 
Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2022-10-24         2021-00167 2.1.2.1   
033 357676 
  

 
Redovisning av anmälningsärenden inför Kulturnämndens sammanträde  
24 oktober 2022  
 
Diarienummer: 
2021-00149 
Kommunfullmäktige: Näringslivsstrategi för Borås Stad 2022-2025 

 
 2022-00117 
 Kommunstyrelsen: Kommunens kvalitet i korthet 2021 
 

2022-00127 
Kommunfullmäktige: Miljörapport 2021  
 
2022-00128  
Kommunfullmäktige: Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till 
medarbetare som arbetar i skog och mark 
 
2022-00129 
Kommunfullmäktige: Delårsrapport januari - april 2022 för nämnderna 

 
 2022-00130 
 Ekonomistyrning: Tider för Årsredovisning 2022, Budgetuppföljning 2023 

och Budget 2024 
 
2022-00134 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2023 
 
 
 
 
 
 

 KULTURNÄMNDEN 



  

         1 (3) 
 
Linnea Dahlin    Datum     Diarienummer 
Handläggare    2022-10-24        2021-00168 2.1.2.1   
033 357676 
  

Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
24 oktober 2022 

 
Diarienummer: 
2022-00128 
Kulturförvaltningen: Yttrande över Kommunfullmäktiges beslut 2022-08-25 § 144 
Uppdrag att utreda att ge kostnadsfri TBE-vaccin till medarbetare som arbetar i skog och 
mark. 
 
KULTURNÄMNDEN 
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