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Sammanfattning
Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel,
kontor, annan verksamhet samt parkeringshus. Inom
planområdet ryms även en tankautomatstation samt
en transformatorstation och en återvinningsstation.
Uppdraget ligger i linje med intentionerna i översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hedvigsborg,
HEDVIGSBORG 1:2 M.FL., Borås Stad,
upprättad den 13 januari 2016
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs idrottsplats. Detaljplanen medger att fastigheten exploateras med handel,
kontor, annan verksamhet samt parkeringshus. Inom
planområdet ryms även en tankautomatstation samt
en transformatorstation och en återvinningsstation.
Uppdraget ligger i linje med intentionerna i översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse
och efter granskning tilllkommer utlåtande över
inkomna synpunkter
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget mellan Hedvigsborgsrondellen och Hedvigsborgs vägport, direkt öster om
Söderleden. Planen omfattar fastigheten Hedvigsborg
1:2 samt delar av fastigheterna Hedvisgborg 1:1 och
Gässlösa 5:1. Planområdet omfattar drygt 3,9 hektar
och har tidigare använts av Kronängs IF för sin
idrottsverksamhet.
1.3.2 Markägare

Marken ägs idag av Borås Stad men kommunen har
för avsikt att sälja delar av fastigheten Hedvigsborg
1:2 till en privat exploatör, Conara AB, efter att
detaljplanen har vunnit laga kraft. Under planarbetets
gång kommer ett exploateringsavtal att skrivas mellan
kommunen och Conara AB. Kronängs IF:s arrendeavtal har sagts upp.
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2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 11 april 2011 att
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att ändra detaljplan för Hedvigsborg 1:2.
Planuppdraget är en följd av att Kronängs IF omlokaliserats till ett mindre trafikstört område, vilket öppnat
upp möjligheten för en annan verksamhet på tomten.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 16 maj 2013
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva
att upprätta detaljplan för handelsverksamhet och en
tankautomatstation. Under planarbetets gång har även
ändamålet kontor, annan verksamhet samt parkeringshus tillkommit utifrån att det gör planen mer flexibel.
2.2 Miljökvalitetsmål

De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt
för att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst
av följande mål:
- God bebyggd miljö: Förtätning av stadsmiljön med
möjlighet att skapa ett större och mer varierat utbud
av arbetsplatser och service samt ett bättre underlag
för kollektivtrafik.
2.3 Miljömål för Borås

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad
valt att arbeta med fyra prioriterade områden: Hållbara
perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur.
För varje prioriterat område har ett antal mål och
etappmål utarbetats, där syftet är att etappmålen ska
uppnås under tiden 2013–2016. De mål och etappmål
som främst berör planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken med etappmål
9a: Bättre förutsättningar att välja hållbara färdsätt.
2.4 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för användningen
av mark och vatten. I ÖP06 pekas Hedvigsborgs
idrottsplats ut som ett lämpligt område för handelsverksamhet.
2.5 Gällande detaljplaner

För planområdet gäller stadsplanen P739 som vann
laga kraft 1982. Planen anger idrottsverksamhet med
för ändamålet sammanhörande verksamhet samt
gatutrafik för området. Stadsplanens genomförandetid
har gått ut.
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2.6 Götalandsbanan

Norra delen av Hedvigsborgs idrottsplats har utsetts
som ett av flera lämpliga områden för Götalandsbanans sträckning. Aktuellt detaljplaneförslag föreslår att
hela idrottsplatsen görs om till kvartersmark, inklusive
det område som är reserverat för Götalandsbanan.
Trafikverket arbetar för närvarande med en utredning
om var Götalandsbanan ska gå och detaljplanen kommer att avvakta antagande tills beslut om sträckning
finns. Om det visar sig att Götalandsbanan passerar
inom planområdet så kommer planen att göras om
och få en förändrad användning mot föreslagen så att
riksintresset inte påverkas negativt.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt
kap 7 i Miljöbalken, MB.
Söderleden (Riksväg 27/41), Kust-till-kustbanan samt
Götalandsbanan, utgör riksintressen för kommunikation. Detta innebär att de ska skyddas mot åtgärder
som kan hindra eller försvåra utnyttjandet av dem som
kommunikationsleder.
För att minimera planförslagets inverkan på Söderleden har åtgärder utarbetats i samarbete med Trafikverket. En förenklad åtgärdsvalsstudie har påbörjats och
en trafikutredning har gjorts. Ny bebyggelse placeras
på ett sådant avstånd från Kust-till-kustbanan att dess
påverkan anses marginell. Planen kommer inte att tas
upp för antagande innan beslut om Götalandsbanans
sträckning finns. Detaljplanen bedöms få en acceptabel påverkan på Söderleden och ingen påverkan på
Kust-till-kustbanan och på Götalandsbanan.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft och buller negativt.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
enligt PBL 2 kap. I planen avvägs behovet av en
idrottsplats jämte kommersiella verksamheter i ett
centrumnära läge. Då idrottsverksamheten flyttat
och området är trafikstört, bedöms en handels- och
verksamhetsetablering vara ett lämpligt alternativ som
tillför området service.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Samråd har skett med Länsstyrelsen där
Länsstyrelsen instämmer i svar daterat 2013-11-27 att

planens genomförande inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan. Planens konsekvenser
beskrivs i avsnitt 6. Konsekvenser.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Området består av en öppen gräsyta och grusplan
som kantas av träd- och slybevuxna sluttningar i öster
och söder samt av en banvall i norr. I väster finns flera
fristående lövträd i en rad, som skiljer idrottsplatsen
från Söderleden och gång- och cykelvägen Kråkeredsstigen. Marknivån ligger runt +137 på den öppna,
plana delen av tomten och varierar från +138 upp till
+150 i den bakre, sydöstra delen.
Planförslaget innebär att de fristående träden kommer
att försvinna, liksom en del av de träd som växer i
sluttningen mot öster och söder. I den södra delen av
området kommer en ny infart till området att skapas
och marken kommer delvis att asfalteras. Banvallen
hamnar utanför planområdet och berörs inte av
detaljplanen. Övriga ytor inom planområdet kommer
till stor del att hårdgöras.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk undersökning har genomförts av
Tellstedt. Följande text är en sammanfattning av deras
rapport (Tellstedt, 2012-09-27).
Jordlagerföljden inom undersökningsområdet utgörs
av fyllnadsmaterial vilket underlagras av sand ovan
berg. Även silt hittades i en av provtagningspunkterna.
Fyllnadsmaterial utgör ytlagret i samtliga skruvprovtagningspunkter, och har en mäktighet som varierar
mellan 0,3-1,8 m. Bergets nivå har inte undersökts
men stopp mot sten, block eller berg har noterats vid
slagsondering i samtliga sonderingspunkter. Största
sonderingsdjup är ca 20 m och det minsta ca 3,6 m.
Byggnader kan grundläggas med hela, kantförstyvade
betongplattor på de fasta jordlagren. Då området
utgörs av ej sättningskänslig mark kommer grundläggning enligt föreslagen metod endast medföra
marginella sättningar. Tack vare de fasta jordlagren
och de små marklutningarna föreligger inga stabilitetsproblem i det undersökta området. Inom planområdet
bedöms det inte heller föreligga någon risk för
blocknedfall eller bergras.
Grundvattenytor har observerats på mellan 1,2 - 1,3 m
under markytan. Utifall en tankautomatstation upp-
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förs behöver man schakta bort massor där cisternen
med fordonsbränsle hamnar. Schaktbotten hamnar
då ca 4 m under markytan, vilket medför att man
hamnar under grundvattenytan. Under byggnadstiden
måste då schaktgropen hållas fri från vatten med
länspumpning. Detta kräver tillstånd från Borås Stads
miljöförvaltning vilket exploatören ansvarar för att
ansöka om.
4.1.3 Radon

I samband med den geotekniska undersökningen
(Tellstedt, 2012-09-27) utförde GEO-Gruppen AB en
radonundersökning av planområdet. Vid undersökningstillfället mättes radonhalten i markluften på sju
stycken punkter utspridda över området. Halterna i
mätpunkterna uppmättes till mellan 3 och 16 kBq/
m3, vilka ligger inom intervallen för lågriskområde
samt normalriskområde. Området klassas därför som
normalriskområde.
4.1.4 Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har tagits fram av
Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB. Följande
text är en sammanfattning av deras rapport (Sandström,
2013-10-17).
Skruvborrning har genomförts i åtta borrhål och
jorden har bedömts okulärt samt mätts med avseende
på VOC i fält. Laboratorieanalyser har genomförts på
sju av jordproverna.
Det finns ingenting i fältiakttagelserna eller i resultaten
från analyserna som tyder på att det förekommer
deponimassor eller någon förorening i jorden inom
det undersökta området. Där det ser ut att förekomma
fyllningsmassor bedöms dessa vara återfyllda, naturliga
massor från området.
Mot denna bakgrund finns det ingen anledning att
med nuvarande kunskap utföra fler undersökningar
eller vidta några särskilda åtgärder inför exploatering
av området.
4.1.5 Fornlämningar och kulturminnen

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet
och inte heller någon kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse.
4.2 Bebyggelseområden
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skillnader och separerande infrastruktur ligger dock
varken industrin eller bostäderna i direkt anslutning
till planområdet. Det gör att tomten upplevs relativt
isolerad och avskiljd från omkringliggande bebyggelse.
4.2.2 Ny bebyggelse

Aktuellt detaljplaneförslag tillåter att många olika
typer av verksamheter kan etablera sig inom området
och det är även en stor flexibilitet i hur tillkommande
bebyggelse kan utformas och placeras. Detaljplanen
medger en exploatering på 50 % av fastighetsarean
vilket motsvarar ca 17 500 m2 byggnadsarea. Maximal
bruttoarea för dagligvaruhandel är dock begränsad
till 3600 m2 utifrån den trafikalstring som denna
typ av verksamhet generellt sett genererar. Högsta
tillåten nockhöjd för bebyggelse blir 15 m vilket kan
sägas motsvara ett 4-våningshus med normalhöjd på
våningsplanen samt sadeltak.
Exploatören Conara AB har i ett tidigt skede skissat
på en byggnad, delvis i två plan med handel i bottenvåningen och kontor ovanpå. Byggnaden planeras att
placeras längs med den östra sluttningen, med kundparkeringar framför och inlastning bakom. Höjden
beräknas bli drygt 12 m, vilket innebär att byggnaden
hamnar i ungefärlig nivå med planområdets högsta
punkt (+150 m över havet) i områdets östra del. Man
har även skissat på att anlägga en snabbmatsrestaurang
på parkeringens nordvästra del. Planen möjliggör en
etablering enligt skissförslaget men då byggrätten är
relativt flexibel i sin placering och användning kan en
annan utformning också bli aktuell.
Då området utgör en betydande entré in till Borås
centrum är det viktigt att verka för en genomtänkt
gestaltning av tillkommande byggnader och att
parkeringen kompletteras med vegetation.
4.2.3 Arbetsplatser

Planförslaget innebär att tomten kan exploateras med
lokaler för handel, kontor och andra verksamheter. I
närområdet finns liknande arbetsplatser och lokaler i
mindre skala.
4.2.4 Kommersiell service

Förutom handel och kontor medger planen även att
en tankautomatstation etableras. En trolig etablering i
en av lokalerna är en större livsmedelsaffär.

4.2.1 Befintlig bebyggelse

4.2.5 Tillgänglighet

Inom planområdet finns idag inga byggnader, tidigare
fanns här en del mindre bodar och ett klubbhus som
tillhörde idrottsverksamheten men dessa har rivits.
Bebyggelsen runtom planområdet varierar mellan
bostadsbebyggelse i form av villor och flerbostadshus,
till mindre industribyggnader. På grund av nivå-

Som gående och cyklist kan man nå området från
den befintliga gång- och cykelvägen Kråkeredsstigen.
Gång- och cykelvägen är i nivå med planområdet
vilket gör att området är lättillgängligt. För byggnader
och parkering gäller att Boverkets krav ska följas vid
byggnation och anläggning.
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Fotot är taget från Kråkeredsstigen mot Hedvigsborgsgatan. I bakgrunden kan man se den södra och den östra slänten längs med
planområdets utkant samt den befintliga bostadsbebyggelsen längs med Hedvigsborgsgatan.

Fotot är taget från Kråkeredsstigen i riktning mot Hedvigsborgs vägport och banvallen. Till vänster i bild syns Kråkeredsstigen och
Söderleden och till höger om trädraden ses delar av föreslagen kvartersmark.
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Fotot är taget från Kråkeredsstigen i riktning mot Åhaga och Hedvigsborgs vägport. Bilden visar befintliga verksamheter längs med
Söderleden.

Fotot är taget från Hedvigsborgsgatan i riktning mot cirkulationsplatsen Hedvigsborgsrondellen. Till vänster i bild syns befintlig
bostadsbebyggelse längs med Hedvigsborgsgatan. I planområdet ingår delar av Hedvigsborgsgatan samt området till höger i bild.
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4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gång- och cykeltrafik

Planområdet nås till fots och med cykel via Kråkeredsstigen som är en gång- och cykelväg som löper
parallellt med Söderleden och längs med planområdets
västra sida. Längs med Hedvigsborgsgatan finns
en trottoar för gående i båda riktningarna medan
cykeltrafiken får samsas med biltrafiken. Mellan
Hedvigsborgsgatan och planområdet finns idag ingen
direkt koppling.
För att kunna korsa Söderleden är gående och
cyklister hänvisade till Hedvigsborgsbron och för
Hedvigsborgsgatan finns ett obevakat övergångsställe
utan mittrefug närmast cirkulationsplatsen.
4.3.2 Kollektivtrafik

Närmsta hållplats är Södervärn, belägen vid
Gånghestersvägen, ca 300 m från tänkt exploaterings
huvudentré. Hållplatsen ingår i linjenätet för buss 159
och 303 som går mellan Dalsjöfors-Borås-Sandared
respektive Länghem-Lockryd-Borås, vilka ingår i det
regionala linjenätet. Buss 159 har tätast turavgång med
ca 45 turavgångar/vardagsdygn varav fem avgångar/
timme i högtrafik.
Vid ett genomförande av detaljplanen anser Västtrafik
att det är möjligt att skapa ett nytt hållplatsläge längs
Söderleden i anslutning till planområdet och Get-

holmsbron i båda riktningarna. Hållplatsläget skulle då
trafikeras av regionbussarna. Möjligheten att anlägga
en hållplats längs med Hedvigsborgsgatan har också
efterfrågats utifrån att man då skulle kunna trafiksätta
området med lokalbussar. Aktuellt detaljplaneförslag
möjliggör både ett hållplatsläge längs med Söderleden
och ett hållplatsläge på den norra sidan om Hedvigsborgsgatan. Västtrafik har dock inte tagit beslut om
att nya hållplatser ska anläggas utan det är enbart
möjligheten som studerats.
4.3.3 Befintlig gatustruktur

Planområdet avgränsas i väster av Söderleden och i
söder av Hedvigsborgsgatan. Planområdet ligger på
ungefär samma nivå som Söderleden och mellan 2,5 9 m under Hedvigsborgsgatan. Idag når man området
med bil via Kråkeredsstigen, gång- och cykelvägen
längs med planområdets västra sida. Närmast cirkulationsplatsen är Kråkeredsstigen körbar för biltrafik,
för att sedan smalna av strax innan Hedvigsborgs
vägport till en renodlad gång- och cykelväg.
4.3.4 Trafikutredning

En trafikutredning har tagits fram av Sweco för att
utreda kapaciteten för fordonstrafik på det befintliga
vägnätet i planområdets närhet, samt planförslagets
effekter på detta nät. Följande text är en sammanfattning av deras rapport (Sweco, 2013-12-04).

Borås centrum
Väg 40
Åhaga

Södervärn

Verksamheter

Idrottsplaner

Bensinstation

Hedvigsborgsbacken

Bil
Buss
Gång och cykel
Spontan gångväg

100 meter

väg 27/41

Bilden visar en översiktlig och principiell beskrivning över gatunätet kring planområdet idag (Sweco, 2013-12-04).
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Området har i dagsläget mindre god tillgänglighet
till busstrafik. Med tanke på detta samt tänkt
verksamhetsetablering av en livsmedelsaffär är
det troligt att större delen av besökarna kommer
med bil till området. Trafikutredningen har utgått
ifrån en livsmedelsetablering om ca 3500 m2. Den
tillkommande biltrafikalstringen beräknas bli ca 3 500
fordon/vardagsdygn. Ungefär 11 % av dygnstrafiken
beräknas ske mellan kl. 16 och 17, det vill säga drygt
350 fordonsrörelser.
Cirkulationsplatsen i korsningen Söderleden – Hedvigsborgsgatan – von Lingens väg är idag hårt belastad, främst mot söder, då det nordsydliga trafikflödet
är stort. Omläggningen av väg 27 i ny sträckning
mellan Kråkered och Viared innebär att sträckan förbi
planområdet avlastas med ca 6 000 fordon/dygn. Den
förväntade trafiktillväxten gör dock att avlastningseffekten blir något lägre till följd av att övrig trafik växer.
Med utgångspunkt från de framtida trafikflödena
beräknas kapaciteten vara på gränsen till tillräcklig i
korsningen Söderleden – Hedvigsborgsgatan – von
Lingens väg trots att omläggningen av väg 27 minskar
trafikflödet och skapar mer kapacitet. Trafikverket
som ansvarar för Söderleden har därför krävt att
åtgärder vidtas för att säkerställa en tillräcklig kapacitet. Genom att anlägga ett till genomgående körfält
i norrgående körriktning bedöms påverkan från
detaljplanen bli acceptabel och att korsningen fortsatt
får tillräcklig kapacitet.
Tillfarten från söder får dock en hög belastning
till följd av ett ökat antal svängande från norr mot
Hedvigsborgsgatan. Om handelsområdet skulle utökas
utöver aktuell detaljplan behövs troligen en översyn
av korsningsutformningen där man får pröva behovet
av ytterligare ett genomgående körfält i sydnordlig
riktning.
Korsningspunkten på Hedvigsborgsgatan – ny
anslutningsgata till handelsområdet bör ges ett
vänstersvängfält för trafik från väster för att minimera
risken för olyckor mellan köande bilar och de som
svänger in från cirkulationsplatsen.
Kommentar till trafikutredningen: Mätningar från
Borås Stads tekniska förvaltning visar att Söderleden
förbi planområdet har avlastats med mellan 6000-7000
fordon sedan den nya sträckningen av 27:an invigdes.
4.3.5 Åtgärder på angränsande vägar

Tillsammans med Trafikverket har ett antal åtgärder
arbetats fram som rör Hedvigsborgsgatan och
Söderleden. Åtgärderna syftar till att säkerställa ett
bra flöde i trafiken och en säker angöringsgata till
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det nya planområdet. Det har inte bedömts som
möjligt att anordna en angöring till planområdet
direkt från Söderleden utan detta måste ske från
Hedvigsborgsgatan. Det har heller inte bedömts som
trafiksäkert att fortsatt använda Kråkeredsstigen som
angöringsgata utan det krävs en helt ny koppling. Den
nya angöringsgatan planeras strax öster om där Hedvigsborgsbron landar vid Hedvigsborgsgatan, ca 65 m
från cirkulationsplatsen. Den nya gatan ingår i kvartersmarken och kommer att ta upp nivåskillnaderna
från Hedvigsborgsgatan ner till planområdet. För att
minimera risken för köbildning ut i cirkulationsplatsen
anläggs ett vänstersvängfält på Hedvigsborgsgatan
in till planområdet. För att kunna möjliggöra ett
vänstersvängfält behöver Hedvigsborgsgatan breddas
vilket planeras att ske norrut så att man inte behöver
gå in på befintlig kvartersmark söder om gatan. För
att få till en mer trafiksäker koppling för gående och
cyklister görs det befintliga övergångsstället över
Hedvigsborgsgatan om till ett upphöjt med mittrefug.
Gångbanans koppling till Hedvigsborgsbron görs
också om i samband med att den nya angöringsgatan
anläggs eftersom den delvis inkräktar på den befintliga
kopplingen. Kråkeredsstigen planeras att smalnas av
och bli en renodlad gång- och cykelväg längs med hela
planområdet.
För att säkerställa kapaciteten i Hedvigsborgsrondellen breddas Söderleden söder om rondellen i det
norrgående körfältet så att det finns utrymme för två
genomgående körfält. På så sätt bibehålls ett jämnare
flöde och risken för köbildningar minskar. Möjligheten
att anlägga hållplatslägen på östra och västra sidan om
Söderleden har också studerats samt hur dessa skulle
kunna kopplas med trappor till Hedvigsborgsbron.
Planförslaget förhindrar inte en sådan lösning men
det är inte planerat att åtgärden initialt kommer att
genomföras. Åtgärderna på Söderleden ryms troligtvis
inom befintligt vägområde och fortsatt projektering
kommer att avgöra vilken omfattning som krävs för
ett genomförande.
4.3.6 Parkering

Antalet parkeringsplatser ska motsvara exploateringens omfattning och baseras på vilken typ av
verksamhet det är, bruttoarean, antalet anställda
samt besöksfrekvens, vilket ska redovisas i bygglovet
och ska samstämmas med kommunens p-norm.
Livsmedelshandel kräver generellt sett ett stort antal
parkeringsplatser och beroende på hur man utformar
parkeringen så kan mer eller mindre av fastigheten
utnyttjas för verksamhetsyta. I exploatörens skiss
är det planerat för markparkering, vilket är relativt
ytkrävande, och då kan ca 25% av fastigheten bebyg-
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gas. Om parkeringen istället förläggs i p-hus eller ett
p-däck så kan byggrätten utnyttjas i högre omfattning.
4.3.7 Angöring och varumottagning

En ny angöring till området skapas i den södra
sluttningen med infart från Hedvigsborgsgatan.
Vägen projekteras för att klara de svängradier som en
lastbil med släp om 24 m kräver. Alla varutransporter
kommer att ske via den nya infarten. Även besökare
angör och lämnar området via den nya vägen.
För befintliga fastigheter längs med Hedvigsborgsgatan är det fortsatt möjligt att göra en direkt
vänstersväng ut på Hedvigsborgsgatan eftersom
tillkommande refuger och dylikt placeras på ett
sådant sätt att de inte förhindrar korsande trafik från
fastigheterna. Fastigheten Skonaren 1 som använder
Kråkeredsstigen som angöringsgata kommer fortsatt
att kunna använda denna men med skillnaden att man
för att kunna göra en direkt vänstersväng måste köra
över det upphöjda övergångsstället och ut i rondellen.

HPL

Sett till mängden cyklande och den trafik som ska till
och från fastigheten så är bedömningen att det är en i
sammanhanget acceptabel lösning.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Fastigheten kan ansluta till befintliga allmäna ledningar
som finns utbyggda fram till planområdet.
4.4.2 Dagvatten

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500
m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2
hårdgjord yta ska anläggas. Normalt anges att central
fördröjning av dagvatten ska ske inom planområdet
genom damm. Om istället ett magasin anläggs ska
magasinet utformas så att igensättning förhindras.
Alternativ anläggning med samma kapacitet får
anordnas.

HPL

HPL

Gång- och cykelväg
Cykelväg i blandtrafik
Biltrafik
Plangräns
HPL

Hållplats

Gång- och cykelstråken efter ombyggnationen av Söderleden och Hedvigsborgsgatan. Bilden visar även den nya angöringsgatan till
området samt det nya genomgående körfältet i norrgående riktning på Söderleden.
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4.4.3 Brandvatten och hantering av släckvatten

4.4.7 Avfall

Närliggande brandposter finns i planområdets
nordöstra hörn samt på Getholmsgatan. Maximalt
tillåtet avstånd från brandpost till brandbil är 75 m
och från brandbil till entréer 50 m, dvs totalt 125 m
från brandpost till entré. Avståndet till den nordöstra
brandposten och tänkt entré är drygt 150 m, vilket
innebär att det bör uppföras en brandpost inom
planområdet. Det rekommenderade flödet bör vara
minst 1200 l/min. Kostnader för anläggande av nya
brandposter bekostas av exploatören.

Inom planområdet tillåts att en återvinningsstation för
lokalt behov uppförs. Återvinningsstationen kan då
nyttjas av närboende för återvinning.

4.5 Störningar och risker

Om det uppförs ett parkeringshus inom planområdet
är det av största vikt att det finns ett system som kan
hantera släckvatten vid en eventuell brand i parkeringshuset. Hantering av släckvatten från eventuella
bränder är en fråga som blir mer och mer aktuell, på
grund av risken för kontaminering av vattentäkter och
vattendrag. Bilbränder genererar stora mängder farliga
ämnen och det är i princip ofrånkomligt att dessa
följer med släckvattnet och rinner iväg. Uppskattningsvis används 500-1000 liter vatten för att släcka
en bil, men det kan vara mindre om skum används.
Brandsläckningsskum är dock miljöfarligt i sig.

4.5.1 Buller

Det är inte lämpligt att leda ut släckvatten i spillvattennätet/avloppsnätet då släckvatten kan slå ut reningsverken. En bilbrand i ett parkeringshus skiljer sig från
en bilbrand utomhus genom att värmen sprids i sidled
och kan antända fler bilar, samt att en släckinsats
därmed blir krävande för räddningstjänsten. Därför
kommer troligen akut hantering av släckvatten inte
bli en prioriterad fråga vid en insats vilket motiverar
behovet av att stoppa utflödet på ett enkelt sätt.

4.5.2 Skakning/vibrationer

De främsta bullerkällorna i närområdet är trafikbuller
från Söderleden och från järnvägen.
Borås Stad har gjort en översiktlig bullerkartering som
visar på bra värden inom större delen av planområdet.
Då detaljplanen inte omfattar några bostäder bedöms
det inte krävas några särskilda åtgärder för att uppnå
arbetsplatser med en god ljudmiljö.
Om detaljplanen genomförs blir det en ökad trafikalstring inom och till planområdet. Miljökvalitetsnormerna för buller beräknas dock inte att överskridas.
Tunga transporter ger upphov till vibrationer.
Transporter på för området rådande grundförhållanden bedöms inte kunna medföra komfortstörande
vibrationer för omgivningen.
4.5.3 Ljusstörningar

Byggnaden ska därför förses med ett system för att
förhindra att släckvatten kommer ut i VA-nätet.

Vägtrafik, gatubelysning och skyltning, kan i viss
utsträckning ge störningspåverkan på bostäder. Dock
ligger befintliga bostäder i närområdet på en högre
nivå än planområdet, vilket minskar risken för ljusstörningar.

4.4.4 Värme

4.5.4 Trafikmiljö

Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet via
de ledningar som går längs med Hedvigsborgsgatan.

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
Åtgärder har vidtagits för att minimera påverkan och
bibehålla kapaciteten i korsningar samt minska risken
för olyckor.

4.4.5 El

El finns framdraget till planområdet men en exploatering enligt detaljplanen innebär att en ny transformatorstation behöver anläggas inom planområdet.
På plankartan medges att transformatorstation kan
uppföras inom kvartersmark betecknat med E.
4.4.6 Tele

Längs planområdets västra kant finns ledningsrätter där bl.a. Skanova har ett viktigt stråk för sina
teleledningar. Stråket innehåller betongkanalisation
(21 pipor) samt platsgjutna kabelbrunnar i betong. De
befintliga ledningarna skyddas i plankartan genom ett
u-område.
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För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid avfallshämtning från verksamheterna ska
anvisningarna i Avfall, Sveriges Handbok för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

4.5.5 Farligt gods

Både Söderleden och Kust-till-kustbanan används för
transporter av farligt gods. För aktuell detaljplan har
det inte gjorts en specifik riskutredning men resonemang kring risker har tagits från riskutredningen
som gjorts för den pågående detaljplanen för Göta,
Bockasjö 1, då denna också berörs av risker från
farligt gods kopplat till Kust-till-kustbanan (COWI,
2012-05-24). I riskutredningen rekommenderas att ett
bebyggelsefritt avstånd på 30 m från järnväg upprätthålls för att minska risken för mekanisk påverkan, att
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nya byggnader inom 0-50 m från järnvägen förses
med tät brandfast fasad för att möjliggöra utrymning
av byggnad vid eventuell brand på järnvägen samt
att ventilationsintag placeras på ett lämpligt sätt där
risken för olycka med gas på väg/järnväg tas in i
bedömningen. Avståndet till Söderleden och järnvägen
från byggrätt är ca 25 m respektive 50 m, och i det
förslag som exploatören tagit fram ligger byggnaden
minst 55 m från vägen respektive 75 m från järnvägen.
Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
avsevärt av riskerna förknippade med transport av
farligt gods.
4.5.6 Riskbedömning avseende tankautomatstation

Enligt Boverkets Bättre plats för arbete, Allmänna råd
(1995:5), rekommenderas ett skyddsavstånd om 100 m
mellan bostäder och bensinstationer. Rekommendationen avser det något vidare begreppet bilvårdsanläggningar. I det begreppet ingår bemannade bensinstationer och bilverkstäder där även andra verksamheter
än enbart drivmedelsförsäljning hör till, exempelvis
verkstad med svetsarbete. Denna typ av verksamheter
kan ge upphov till olika former av störningar för
närboende, bland annat i form av ljud, ljus och lukt.
Skyddsavståndet 100 m är därför motiverat utifrån att
50 m behövs för riskhänsyn till drivmedelscisternen,
resterande 50 m avser buller, lukt, ljusstörningar och
luftföroreningar. Lokala förutsättningar inverkar också
på hur stort skyddsavstånd som behövs.
En tankautomatstation får uppföras inom större
delen av planområdet med en begränsning i den södra
delen där det inte är tillåtet. Användningsgränsen är
som minst 50 m från närmaste bostadshus, vilket är
det rekommenderade avståndet för riskhänsyn men
gränsen ligger inom avstånd för andra störningar.
Bedömningen är att då det är en begränsad typ av
bilvårdsanläggning (enbart en tankautomatstation)
är risken för störningar liten och avståndet kan anses
motiverat. Topografin är också gynnsam i området då
bostadshusen är placerade betydligt högre än drivmedelsanläggningen vilket ytterligare minskar risken för
störningar.
4.5.7 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.

5. Förklaring av planbestämmelser
Planområdet har avgränsats dels utifrån ett övervägande om markutnyttjande och dels utifrån tidigare
stadsplans gränser samt fastighetsgränserna för
Hedvigsborg 1:2. Planområdets västra gräns följer
gällande plans användningsgräns samt gränsen för

Trafikverkets väghållningsområde, den södra gränsen
följer gällande plans avgränsning medan resterande
följer fastighetsgränserna för Hedvigsborg 1:2.
5.1 Allmänna platser

Inom planområdet finns det allmän plats i form
av användningen GATA. Allmän plats innebär att
marken ska vara tillgänglig för funktioner riktade mot
allmänheten. Användningen gata syftar till att medge
trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål
vid gatan, vilket stämmer överens med Hedvigsborgsgatans funktion. Den västra delen av planområdet
närmast Söderleden får också användningen gata
utifrån att marken främst består av en gång- och
cykelväg samt att det i framtiden ska vara möjligt att
anlägga en hållplats inom området.
5.2 Kvartersmark

Större delen av planområdet består av kvartersmark
med ändamålet HKZEGP. Bokstaven H står för
detaljhandel och omfattar alla slag av köp och försäljning av varor och tjänster till allmänheten. Till handel
räknas även service och hantverk av olika slag, t.ex.
skomakeri, bank, resebyrå, fastighetsförmedling och
restaurang.
Bokstaven K står för kontor och till begreppet räknas
vanlig kontorsverksamhet och liknande personaltät
verksamhet med liten eller ingen varuhantering. Hotell
ingår inte i användningen kontor.
Bokstaven Z är satt utifrån att den täcker in önskvärda
verksamheter som inte ingår i de tidigare preciseringarna såsom service, lager, tillverkning med tillhörande
försäljning, handel med skrymmande varor och andra
likartade verksamheter med begränsad omgivningspåverkan.
Bokstaven E har preciserats till användningarna
transformatorstation, återvinningsstation och damm
vilket möjliggör att en transformatorstation som
tillgodoser områdets elförsörjning kan uppföras samt
att en återvinningsstation för lokalt behov kan byggas.
Bestämmelsen möjliggör även att en damm som
fördröjer dagvatten inom kvartersmarken kan anläggas. Det handlar med andra ord inte om några större
anläggningar utan mindre funktioner som är till för
närområdet och verksamheterna inom planområdet.
Bokstaven G har specificerats till användningen
tankautomatstation och tillåts inom alla delar av
planområdet där avståndet till närmaste bostadshus är
som minst 50 m.
Bokstaven P står för alla slag av självständiga
parkeringsanläggningar, det vill säga att parkeringen
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inte utgör ett komplement till någon annan användning, som exempelvis handel. Genom att tillåta
användningen P med specificeringen parkeringshus
inom planområdet möjliggörs att en egen fastighet
kan styckas av eller att en 3D-fastighetsbildning kan
göras, något som kan bidra till att ett parkeringshus
eller parkeringsdäck uppförs på platsen och som då
kan tjäna mer än en verksamhet.
Eftersom det är ett område relativt fristående från
sin omgivning men ändå med ett strategiskt läge har
det bedömts som motiverat med de valda ändamålen
utifrån att de har liten omgivningspåverkan i form
av störningar och på grund av att det rör sig om
skrymmande verksamheter som behöver stora ytor.
Att placera skrymmande verksamheter i ett centralt
läge har fördelen att de är mer tillgängliga för en
större grupp människor, även utan bil. De många
användningarna medger också en flexibilitet över tid.
5.3 Egenskapsbestämmelser

Inom planområdet regleras utnyttjandegraden och
placering genom olika planbestämmelser, det vill säga
hur mycket som får byggas, var byggnader får placeras
samt hur höga de får bli.
För planområdet gäller en exploateringsgrad om 50%
av fastighetsarean, vilket motsvarar ca 17 500 m2.
Arean för den byggbara ytan, det vill säga den del
av kvartersmarken som inte är punktprickad, är ca
23 500 m2. Av dessa 23 500 m2 är i sin tur ca 4 500
m2 korsmarkerad vilket innebär att man enbart får
uppföra komplementbyggnader inom det avsedda
området. Den korsmarkerade marken återfinns inom
området närmast järnvägen eftersom det är ytor som
inte lämpar sig för byggnader där människor vistas
stadigvarande.
Utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv är det inte
önskvärt att hela kvartersmarken används för
tankautomatstationsändamålet, varför en bestämmelse

Parkering på taket

+150

+153

Verksamhetslokal

finns som reglerar största tillåtna fastighetsarea för
tankautomatstation.
Det finns en generell begränsning i hur mycket
bruttoarea som får vara livsmedelshandel eftersom
det är den mest trafikalstrande verksamheten och
den trafikutredning som gjorts visar att ytterligare
handel kräver fler åtgärder på infrastrukuren än de
föreslagna. Om man inte begränsar bruttoarean
för livsmedelshandel är alternativet att ha en lägre
exploateringsgrad för hela området vilket bedömts
som ett underutnyttjande av marken. Marken är
centralt och strategiskt belägen och är en entrépunkt
in till centrum varför det bedömts som rimligt med
en högre exploateringsgrad. Liknande bedömning har
gjorts avseende högsta tillåten nockhöjd som är 15 m.
Om en normalvåning grovt räknat är 3 m innebär det
att byggnader inom området kan bli upp till 5 våningar
med platt tak. Om det är verksamheter i bottenplan
kan byggnaderna bli mellan 1-4 våningar beroende på
vilken typ av verksamhet som etablerar sig. Det kan
också bli färre våningar och lägre byggnader eftersom
bestämmelsen enbart reglerar maxhöjd. Bedömningen
är att en byggnad på 15 meter stämmer överens med
karaktären i närområdet i övrigt då den närmaste
bostadsbebyggelsen är trevåningshus med källare,
vilka dessutom ligger topografiskt högre än planområdet. Även om planen möjliggör att man också bygger
i den södra slänten är det inte särskilt troligt utifrån
att det finns stora plana ytor som är mer lättbebyggda.
Sannolikheten är därför stor att man som boende
vid Hedvigsborgsgatan inte upplever ett 15 m högt
hus utan snarare ett 10 m högt hus eftersom gatan
ligger såpass mycket högre än planområdets lågdel.
Detsamma gäller upplevelsen för de boende i villaområdet som ligger som minst 20 m över planområdet
vilket innebär att man därifrån enbart kommer att se
ovansida tak på tillkommande bebyggelse.
Längs med kvartersmarkens västra användningsgräns
finns ett stort ledningsstråk som i gällande plan

Verksamhetslokaler
Parkeringshus

Hedvigsborgsbron

Kontorslokaler

+153

Ny angöringsgata

Hedvigsborgsgatan

+138
Sektion A-A. Skala 1:1000
Sektionen visar ett förslag enligt illustration 2 där området bebyggs med en högre exploateringsgrad och nockhöjd än i exploatörens
illustration. Marknivån inom planområdet har här antagits bli + 138 meter över grundkartans nollplan, höjdangivelserna ska därför
ses som ungefärliga.
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Skonaren 4

har u-bestämmelse. I aktuellt planförslag kvarstår
u-området, men det har utökats västerut fram till
användningsgränsen för kvartersmarken. Detta
medför att det finns ett större område tillgängligt
ifall ledningarna behöver grävas om i framtiden. Den
utökade biten av u-området är mark som endast i
mycket begränsad omfattning skulle kunna användas
för byggnader eftersom det rör sig om en relativt smal
remsa mellan befintliga ledningar och Kråkeredsstigen. Utökningen bedöms därför inte inverka negativt
på markutnyttjandet inom kvartersmarken.

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.
6.4 Miljö
6.4.1 Naturvärden

Planområdets naturvärden bedöms som relativt små.
De solitära träden och de trädbevuxna sluttningarna i
öster och söder har dock ett visuellt värde som tillför
närområdet grönska.

6. Konsekvenser

Föreslagen exploatering innebär att de solitära träden
försvinner samt att gräsytor hårdgörs. Större delen av
de östra och södra sluttningarna bevaras.

6.1 Behovsbedömning

6.4.2 Estetiska värden och identitet

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planen
tillåter användning för handel, kontor, verksamheter,
tankautomatstation, återvinningsstation samt
parkeringshus. Planbestämmelser säkerställer åtgärder
för god bebyggd miljö med hänsyn till säkerhet och
stadsbild genom reglering av exploateringsgrad och
användningsområde. Vid tillståndsprövningen för
tankautomatstationen säkerställs att de föreskrifter
och regler som finns rörande hanteringen av drivmedel följs.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.
6.2 Hållbar utveckling

Möjligheten till stadsdelsnära service ökar i och med
planförslaget. Mer service i närområdet innebär
kortare avstånd vilket gör det lättare för människor i
området att cykla eller gå för att utföra sina ärenden,
ta sig till arbetet etc. Underlaget för kollektivtrafiken
ökar också vilket gör det möjligt att bygga ut med fler
hållplatslägen samt öka andelen turavgångar.
6.3 Hushållning med naturresurser

Området bedöms ur allmän synpunkt lämpligt för
markutnyttjande enligt detaljplaneförslaget. Det är
möjligt att ansluta området till fjärrvärmenätet och
infrastruktur såsom el-, tele-, vatten- och avloppsledningar finns utbyggt fram till planområdet. Det är
relativt enkelt att ta sig till området med hjälp av gång,
cykel eller kollektivtrafik. Ingen större markbearbetning krävs för att planen ska kunna genomföras.

Nivåskillnaderna mellan planområdet och närliggande
bebyggelse samt den omgivande infrastrukturen gör
att planområdet saknar tydlig sammankoppling med
sin omgivning. Eftersom området sedan tidigare
även varit relativt obebyggt finns möjlighet att skapa
nya estetiska värden och en tydlig identitet inom
planområdet genom planförslaget. Utformningen av
bebyggelsen är inte reglerad i plan annat än till höjd
och utbredning, men vid bygglovsprövning sker en
allmän avvägning av bebyggelseförslagets lämplighet.
6.4.3 Stadsbild

Området har tidigare varit en idrottsplats och utgörs
idag av en stor, öppen yta i en för övrigt relativt
bebyggd omgivning.
Det exploatörsförslag som ligger till grund för planen,
med en handelsetablering placerad längs med den
östra sluttningen, kan dock inte sägas bidra mer än
marginellt till stadsbilden. I förslaget frontas området
av en parkering vars möjlighet att skapa ett definierat
eller intressant gaturum mot gång- och cykelvägen
och Söderleden är begränsat. Här krävs att man
har en omsorg i detaljerna för att inte området ska
upplevas som en extern handelsplats istället för det
centrumnära verksamhetsområde det faktiskt är. I
aktuellt detaljplaneförslag finns därför en flexibilitet i
var byggnader kan placeras då det medger alternativa
lösningar i framtiden. Planbestämmelserna möjliggör
också många olika varianter på bebyggelse, från större
volymer till en mer uppbruten struktur.
6.4.4 Grönområden

Den östra sluttningen undantas från bebyggelse genom bestämmelse om prickmark vilket möjliggör att
denna del bibehålls som ett grönområde. Sluttningen
gränsar till Valaparken som är en närområdespark för
boende i Hedvigsborg och som skiljer planområdet
från befintlig villabebyggelse. Idrottsplatsen har
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tidigare varit omgärdat av ett stängsel och det har inte
varit möjligt att ströva fritt i området. Då sluttningen
fortsatt ligger inom kvartersmark finns det inga krav
på att grönytan ska öppnas upp för allmänheten.
6.5 Sociala värden
6.5.1 Koppling till centrum

Hedvigsborg utgör en av de yttre stadsdelarna i
centralorten Borås. Flera barriärer skiljer området
från centrum och tillsammans med bristen på attraktionspunkter längs vägen kan stadsdelen upplevas
som relativt avlägsen. Planförslaget innebär att det
finns möjlighet att etablera en eller flera verksamheter,
något som kan öka stadsdelens attraktivitet och
tillgänglighet.
Genom att verka för en stadsmässig karaktär kan
området bidra till att flytta de fysiska och mentala
gränserna för var stadens centrum börjar och därmed
minska känslan av Hedvigsborg som avlägset och
avskuret.
6.5.2 Nya arbetstillfällen

Detaljplanen möjliggör både kontor, handel och andra
verksamheter inom planområdet. Då området tidigare
varit obebyggt ökar antalet arbetstillfällen inom
stadsdelen.
6.5.3 Trygghet / säkerhet

När tidigare obebyggd mark exploateras finns goda
möjligheter för en ökad upplevd trygghet. Ett verksamhetsområde kan dock upplevas ödsligt och otryggt
på andra tider än arbetstid. Det är därför viktigt att
området närmast gång- och cykelvägen har ett gott
intryck såväl dagtid som nattetid, med god belysning
och väl vald vegetation samt att man undviker stängsel
längs med gångvägarna.
6.6 Hälsa och säkerhet
6.6.1 Miljökvalitetsnormer

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

6.6.2 Grundvatten

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 den geotekniska utredningen (Tellstedt,
2012-09-27) har grundvattennivå observerats 1,2 m
under markytan respektive 1,3 m under markytan. Om
genombrytning av grundvattenytan sker vid byggnation eller markarbeten, ska detta kommuniceras med
Borås Stads miljöförvaltning.
Grundvattnet på platsen bedöms inte påverkas
negativt på grund av föreslagen planåtgärd.
6.6.3 Vattenavrinning

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 detsamma
över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som
påverkar är till exempel försurning och utsläpp av
övergödande ämnen. Ytvattnets kemiska status
bestäms av hur mycket kemiska föroreningar som
finns i vattnet eller bottensedimentet. De ämnen som
ses som föroreningar är ämnen som normalt sett inte
hör hemma i våra ytvatten som 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.
Ytavrinningen tas om hand i dagvattenmagasin inom
kvartersmark. En upplysning införs på plankartan om
att oljeavskiljare ska finnas där antalet parkeringsplatser överstiger 30.
6.6.4 Risk för höga/låga vattenstånd

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

Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte komma
att överskridas på grund av den verksamhet som
medges i detaljplanen.
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6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
6.4 Planunderlag

Följande utredningar utgör planunderlag:
- COWI, PM-Riskutredning för ny detaljplan Bockasjö 1,
Borås, 2012-05-24
- Tellstedt, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik,
Inför ny detaljplan Hedvigsborg 1:2, 2012-09-27
- Sandström, Miljöteknisk markundersökning, Hedvigsborg
1:2, 2013-10-17
- Sweco, Trafikutredning i anslutning till detaljplan för
Hedvigsborg, 2013-12-04
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan
av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar och med hjälp av en plankonsult.
Kontaktperson hos Borås Stad är Kristina Axelsson,
planarkitekt. Arbetet har skett i samverkan med tänkt
exploatör.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Elina Friberg

planchef

plankonsult,
Sweco
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hedvigsborg, del av
HEDVIGSBORG 1:2 M.FL, Borås Stad,
upprättad den 20 januari 2016
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. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
uppdraget är att pröva att upprätta detaljplanen för
handelsverksamhet och en tankautomatstation.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
enligt följande tidplan:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

1:a kvartalet 2016
2:a kvartalet 2016
3:e kvartalet 2016
3:e kvartalet 2016

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det datum som
detaljplanen vunnit laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras
utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter (exempelvis förlorad
byggrätt) som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning

Allmän platsmark inom detaljplan: Detaljplanen har
kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det
innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och
framtida drift och underhåll av de anläggningar som
utgör allmän platsmark inom planområdet. Kostna-
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derna för genomförandet av åtgärder inom allmän
platsmark regleras i avtal med Exploatören.
Kvartersmark: Exploatören ansvarar för och bekostar
utbyggnad och genomförandet av anläggningar inom
planens kvartersmark. Detta avser genomförande
och finansiering av byggnation med tillhörande
anläggningar samt dess drift och underhåll. Ansvaret
omfattar även iordningställandet av en in- och utfart
till området som ansluter till Hedvigsborgsgatan.
Exploatören ansvarar för och bekostar dessa åtgärder.
Projektering och genomförande ska ske i samråd med
kommunens Tekniska förvaltning.
Anläggningar utanför planområdet: För att möjliggöra utbyggnad av handelsområdet erfordras flera
ombyggnadsåtgärder av trafiknätet vid Söderleden.
Kostnaderna för genomförandet av de åtgärder som
exploateringen ger upphov till kommer att regleras i
avtal med Exploatören.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare och avtal

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Hedvigsborg
1:2 som ägs av Borås Stad. Området kommer att
markanvisas till Exploatör. Ett markanvisningsavtal
kommer att tecknas mellan Borås Stad och exploatör.
Avtalet ska vara godkänt av båda parter senast innan
detaljplanen vinner laga kraft.
Borås Stad avser att teckna ett köpeavtal med
exploatören om försäljning av del av Hedvigsborg 1:2.
Avtalet ska godkännas av Borås Stads Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige innan detaljplanen antas.
En överenskommelse mellan Borås Stad och
Trafikverket kommer att tecknas. Avtalet ska reglera
åtgärder, kostnadsfördelning, ansvar och genomförande av de ombyggnader som krävs av det vägnät
som Trafikverket är huvudman för. I köpeavtal eller
i separat avtal mellan Borås Stad och Exploatören
avses de kostnader regleras som anses hörröras från
exploateringen av handelsområdet och som redovisas i
avtalet med Trafikverket.
Kostnaderna för genomförandet av de åtgärder på
allmän platsmark (inom och utanför planområdet)
som exploateringen ger upphov till kommer att
regleras i köpeavtal eller i separat avtal mellan Borås
Stad och Exploatören.
3.2 Fastighetsbildning

Exploateringsområdet kommer att fastighetsbildas
så att en egen fastighet bildas. Förrättningskostnader
betalas av Exploatören. Detaljplanen möjliggör
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byggnation av en tankautomatstation. Området för
tankstationen kan eventuellt komma att bilda en egen
fastighet.
3.3 Servitut och ledningsrätt

För att säkerställa infarten till tankstationen kan
servitut komma att bildas och som belastar resterande
exploateringsfastighet. Underjordiska ledningar inom
kvartersmark säkras med servitut eller ledningsrätt.
Respektive ledningsägare tecknar avtal med respektive
markägare.

4. Tekniska frågor
4.1 Trafik

Exploateringen av handelsområdet innebär bl.a. att
cirkulationsplatsen vid Söderleden-Hedvigsborgsgatan
utökas med ett genomgående körfält i norrgående
riktning. Dessutom krävs ombyggnadsåtgärder vid
gång- och cykelvägens koppling till Getholmsbron
samt ombyggnad av Kråkeredsstigen till en renodlad
gång- och cykelväg. Hedvigsborgsgatan kommer att
behöva byggas om med bl.a. ett vänstersvängsfält.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Intäkter

Försäljningen av kvartersmark till Exploatören innebär
en intäkt för kommunen.
5.2 Kostnader

Exploatörens kostander omfattar de åtgärder på
allmän platsmark som kan anses orsakad av exploateringen av detaljplanen. Exploatören får även kostnader
för köp av fastighet, exploatering inom kvartersmark,
plan och bygglovavgift samt anslutningsavgifter till
respektive ledningsnät.
Kommunens kostander omfattar de åtgärder, drift och
underhåll på allmän platsmark som kan härröras nytta
för den övergripande trafikstrukturen.
Trafikverkets kostnader omfattar de åtgärder som kan
härröras nytta för den övergripande trafikstrukturen
som Trafikverket är huvudman för.

Stadskansliet
Markavdelningen

4.2 Vatten och avlopp, el och fjärrvärme

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintligt
vatten- och avloppsnät, elnät och fjärrvärmenät.
Planen möjliggör placering av transformatorstation.
Avtal mellan Borås Elnät och exploatören erfordras
för anläggande av transformatorstation inom exploatörens tilltänkta fastighet.

Elisabeth Eickhoff
Markchef

Inom kvartersmark kan krav på fördröjningsåtgärder
för dagvatten behöva vidtas. Exploateringen medför
behov av en ny brandpost i anslutning till planområdet. Kostnaden för ovan anläggande och anlutningar
bekostas av Exploatören.
Inom planområdets kvartersmark finns ett u-område
med flera underjordiska ledningar.
4.3 Markmiljö

Det finns inga kända markföroreningar inom planområdet.
4.4 Parkering och avfall

Anläggningar och parkeringar byggs ut inom planens
kvartersmark.
Inom planområdet finns möjlighet att anlägga en
återvinningsstation. Exploatören föreslås kontakta
Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)
angående detta.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

