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Intern kontrollplan 2017
Nämndens beslut
Grundskolenämnden antar Intern kontrollplan för 2017 och regler och
anvisningar för den interna kontrollen samt översänder planen till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Dessutom ska regler och anvisningar för den interna
kontrollen utformas. Det är av vikt att dessa regler och anvisningar
dokumenteras och antas av nämnden.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
I samband med Grundskolenämndens sammanträde 2016-12-13 togs en
riskanalys fram som ligger till grund för den interna kontrollplanen.
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Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.

GRUNDSKOLENÄMNDEN
Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Regler och anvisningar för intern kontroll
Grundskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska
skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och
anvisningar antas. Grundskolenämndens ”Regler och anvisningar för intern
kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av
Kommunfullmäktige 2014.
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det
vardagliga arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att
uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska
förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation

Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns
säkerställer att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det
innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och
förordningar, regler och anvisningar samt nämndens respektive
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda
mål och resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och
verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till närmsta chef. Cheferna
har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser.
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till
närmsta chef.

Ansvarsfördelning

Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.
Grundskolenämnden
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom
nämndens verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut
processer att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan
verifiera att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att
rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i den
interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna
enligt internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som
säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om
allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Fastställt av: Grundskolenämnden
Datum: 2017-03-28
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar
för en god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i
samverkan med nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den
som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. Förvaltningschefen
bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen
ska omedelbart rapporteras till nämnden.
Verksamhetschef
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och
informera övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar
för att det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att arbetsmetoderna
bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen
ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.
Rektor och enhetschef
Rektor/enhetschef ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns
rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och
effektivt. Hen ansvarar för att rutiner och system är kända och följs av
samtliga medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska
omedelbart rapporteras till verksamhetschef.
Medarbetarna
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå
en säker och effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste
chef.

Nämndens arbete med intern kontroll

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar
tillfredsställande. Utifrån en riskanalys som nämnden arbetar fram fastställs
nämnden ett antal processer som särskilt ska granskas under
verksamhetsåret.
Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Några kontrollmoment
måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen en
riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för
att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel
skulle få för verksamheten.
Fastställt av: Grundskolenämnden
Datum: 2017-03-28
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Konsekvens
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka
nämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är
felaktiga eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens
verksamhet
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att
verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till
lagar och förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig
nivå hittas på kontrollmomenten. Vid bedömningen måste även hänsyn tas
till den egna kostnaden för den interna kontrollen. Arbetet med den interna
kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett självändamål i förhållande till vad
den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som blir om ett fel
uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till
grund för nämndens internkontrollplan.
Internkontrollplan
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet
kontrollområden.
Internkontrollplanen innehåller följande delar:
• Verksamhet/process
• Riskbild
• Riskbedömning
• Kontrollmoment
• Kontrollmetod
• Kontrollfrekvens
• Kontrollansvarig

Fastställt av: Grundskolenämnden
Datum: 2017-03-28
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Uppföljning till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig
uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar
som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna
åtgärder.
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.
Systemstöd
All dokumentation gällande arbetet med intern kontroll sker i IT-stödet
Stratsys, vilket är ett system som används i Borås Stad för planering och
uppföljning. I Stratsys finns riskanalyser, internkontrollplaner samt
uppföljningar att tillgå.

Fastställt av: Grundskolenämnden
Datum: 2017-03-28
Dokumentet gäller till och med: 2018

Riskanalys 2017
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Risk för felaktigt fokus på
uppföljning

Mått och uppföljning som sätter
fokus på nivå istället för
progression. (lärande)

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

Risk för att eleverna inte lär
sig tillräckligt för
morgondagens utmaningar

Minskat fokus på faktakunskaper
och basfärdigheter till förmån för
kunskapssökande/forskande.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete

Samarbete

Risk för bristande samarbete
med andra nämnder

Bristande samarbete kan leda till
att paralella processer utför som
inte gagnar eleverna

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Hanteras i verksamhetsplan

Administration

Risk att allmänna handlingar
inte hanteras korrekt på
enheterna.

Att rutiner finns för att ta emot,
lämna ut, hantera och bevara
handlingar.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Risk för hög
personalomsättning och
svårighet att rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas av
hög personalomsättning och
lönesättning. Klarar inte av att
rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten
att rekrytera vikarier. Svårt att
rekrytera elevhälsopersonal med
tillräcklig kompetens och
erfarenhet

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för brist på behöriga
lärare

Att det inte finns tillräckligt med
behöriga lärare

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Risk för att arbetsmiljön blir
bristfällig

Lyhörd som arbetsgivare

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risk att brister inte
uppmärksammas

Allvarliga brister i verksamheten
uppmärksammas inte pga
bristande uppföljning och
kommunikation. Dålig arbetsmiljö,
för mycket arbetsuppgifter särskilt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kvalitetsarbete

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsättni
ng

Arbetsmiljö
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Kommentar
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

uppgifter som inte är relevanta för
lärandet
Risk att rektorer inte klarar
av sitt uppdrag

Arbetsbelastning för rektorer leder
till att de inte klarar av sitt
uppdrag

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för att felaktiga
löneutbetalningar sker

Lönerapportering skall ske enligt
föreskrifter avseende
övertid/mertid, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för förskingring när
attestreglementet inte följs

Om det förekommer brister
gällande de rådande
attesteringsreglerna, finns en risk
för att förskingring kan inträffa.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Representation

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning
ej följs

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

Risk för att Lagen om
offentlig upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Löner

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfaktur
or
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Kommentar

Trots den låga bedömningen i
riskanalysen, är detta ett
område som nämnden vill följa
upp och säkerställa eftersom
organisationen är ny.

3(7)

Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.
Kundfakturor

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontanta medel

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kost

Risk för att att elever med
specialkost inte får den mat
de skall

Rutiner för specialkost skall finnas
för att hantera elever som
behöver specialkost

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fysisk skolmiljö

Risk att den fysiska
skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig

Skolmiljön kan vara bristfällig pga
tillfälliga lokaler mm, trånga skolor
särskilt i centrala delarna av
staden

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Integration

Risk för en ökad segregation

Social oro, resultat i skolan
påverkas, risk för konflikter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Studiero

Risk för dålig studiero

Oroliga och störande elever
påverkar andra elevers
möjligheter till inlärning

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Elevhälsa

Risk för psykisk ohälsa bland
elever

Allt fler unga människor mår
psykiskt dåligt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Särskilt stöd

Risk för att inte kunna ta
hand om barn i behov av
särskilt stöd

Barn med beov av särskilt stöd
behöver ett extra stöd som inte
alltid prioriteras fullt ut

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Säkerhet

Risk för ökat våld i skolorna

Det finns tendenser till ett ökat
våld i samhället vilket även kan
sprida sig till skolorna.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Grundskolenämnden, Riskanalys 2017

Kommentar

Arbetet med den fysiska
skolmiljön ingår i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
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5 Riskmatris
4

8
15

18

4

3

12
1

2

5

6

10

12

14

24

6
16

17

20

Åtgärd krävs (9-12)

3

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

9
7

8

9

13

19

21

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

12
4

11

4

3
22

3

2
2

4

6

8

23

1

2

Konsekvens

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

1

16
Direkt åtgärd krävs (13-16)
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7
Åtgärd krävs (9-12)

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 24
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kost

1

Risk för att att elever med specialkost
inte får den mat de skall

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Personalomsättni
ng

2

Risk för hög personalomsättning och
svårighet att rekrytera

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

3

Risk för brist på behöriga lärare

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

4

Risk för att arbetsmiljön blir bristfällig

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

5

Risk att brister inte uppmärksammas

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

6

Risk att rektorer inte klarar av sitt
uppdrag

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fysisk skolmiljö

7

Risk att den fysiska skolmiljön inklusive
utomhusmiljön är bristfällig

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Integration

8

Risk för en ökad segregation

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kvalitetsarbete

9

Risk för felaktigt fokus på uppföljning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete.

10

Risk för att eleverna inte lär sig
tillräckligt för morgondagens
utmaningar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Hanteras i huvudmannens
systematiska kvalitetsarbete

Studiero

11

Risk för dålig studiero

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Elevhälsa

12

Risk för psykisk ohälsa bland elever

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Samarbete

13

Risk för bristande samarbete med
andra nämnder

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Särskilt stöd

14

Risk för att inte kunna ta hand om barn
i behov av särskilt stöd

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Säkerhet

15

Risk för ökat våld i skolorna

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Löner

16

Risk för att felaktiga löneutbetalningar
sker

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Leverantörsfaktur
or

17

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

18

Risk för förskingring när

4.Allvarlig

2.Mindre

8

Ja

Arbetsmiljö

Grundskolenämnden, Riskanalys 2017

Kommentar

Arbetet med den fysiska skolmiljön
ingår i det systematiska
arbetsmiljöarbetet

Hanteras i verksamhetsplan

Trots den låga bedömningen i
riskanalysen, är detta ett område
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

attestreglementet inte följs

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

sannolik

som nämnden vill följa upp och
säkerställa eftersom organisationen
är ny.

Representation

19

Risk för att riktlinjer gällande
representation och utbildning ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

20

Risk för att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

21

Risk för att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturor

22

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontanta medel

23

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Administration

24

Risk att allmänna handlingar inte
hanteras korrekt på enheterna.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Grundskolenämnden, Riskanalys 2017
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Intern kontrollplan 2017
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Administration

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk att allmänna
handlingar inte
hanteras korrekt
på enheterna.

Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut,
hantera och bevara handlingar.

Att rutiner finns för att hantera handlingar.

Stickprov

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för hög
personalomsättnin
g och svårighet att
rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar
inte av att rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal
med tillräcklig kompetens och erfarenhet

Kontroll av personalomsättning

Kontroll sker regelbundet
under året

Varje
månad

Risk för brist på
behöriga lärare

Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare

Kontroll av antalet behöriga lärare

Kontroll i centralt
personalregister

Varje
halvår

Risk för att
arbetsmiljön blir
bristfällig

Lyhörd som arbetsgivare

Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts

Kontroll i Stratsys

Varje år

Risk att brister inte
uppmärksammas

Allvarliga brister i verksamheten
uppmärksammas inte pga bristande
uppföljning och kommunikation. Dålig
arbetsmiljö, för mycket arbetsuppgifter särskilt
uppgifter som inte är relevanta för lärandet

Kontroll av att arbetsmiljöträffar genomförts i
förvaltningen.

Kontroll i Stratsys

Varje år

Risk att rektorer
inte klarar av sitt
uppdrag

Arbetsbelastning för rektorer leder till att de
inte klarar av sitt uppdrag

Kontroll av att rektorer har haft regelbundna
APT med sin chef

Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Varje år

2 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsätt
ning

Arbetsmiljö

3 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt

Risk för

Om det förekommer brister gällande de

Genomgång av attestförteckningar, ej egen

Stickprov

Varje år

Grundskolenämnden, Intern kontrollplan 2017
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Verksamhet /
Process

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

uror

förskingring när
attestreglementet
inte följs

rådande attesteringsreglerna, finns en risk för
att förskingring kan inträffa.

attest

Representation

Risk för att riktlinjer
gällande
representation och
utbildning ej följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte
framgår och att program avseende
representation och/eller utbildningar bifogas.
Kontroll av att kostnader för representation
följer skattelagstiftning samt Borås Stads
riktlinjer.

Samtliga fakturor på
aktuella konton kontrolleras

Varje år

Upphandling

Risk för att
ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Kontroll av att inköp följer ramavtal

Stickprov

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Kost

Risk för att att
elever med
specialkost inte får
den mat de skall

Rutiner för specialkost skall finnas för att
hantera elever som behöver specialkost

Kontroll av att rutiner finns för specialkost.

Stickprov

Varje år

Integration

Risk för en ökad
segregation

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för
konflikter

Kontroll av antal nyanlända per skolenhet

Statistikuppföljning

Varje
halvår

Studiero

Risk för dålig
studiero

Oroliga och störande elever påverkar andra
elevers möjligheter till inlärning

Kontroll av hur elever upplever studiero

Enkätfråga i
skolklimatundersökningen

Varje år

Elevhälsa

Risk för psykisk
ohälsa bland
elever

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt

Kontroll i Pronata

Varje år

Särskilt stöd

Risk för att inte
kunna ta hand om
barn i behov av
särskilt stöd

Barn med beov av särskilt stöd behöver ett
extra stöd som inte alltid prioriteras fullt ut

Kontroll av hur många elever som placeras i
särskola

Kontroll i Pronata

Varje år

4 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Grundskolenämnden, Intern kontrollplan 2017
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Grundskoleförvaltningen
Joakim Cannerfors
033- 35 86 32
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REMISSVAR
2017-03-28

Dnr 2017/GRN0002 610

Kommunstyrelsen

Motion: Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0353

Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1) Remissen avstyrks
2) Svaret översänds till Kommunstyrelsen

Ärendet i sin helhet
Motionens innehåll

Grundskolenämnden har att ta ställning till en motion om att på försök låta en av
stadens skolor inrätta tjänster som lärarassistent. Utgångspunkten är att varje lärare
inom ramen för sin tjänst utför den mindre kvalificerade arbetsuppgiften vaktverksamhet cirka två timmar per vecka och att detta skulle kunna utföras av lärarassistenter. Tanken är att på så sätt kunna effektivisera lärarnas arbete med undervisning genom att skapa förutsättningar för dem att ägna denna tid åt lärarens huvudsakliga arbetsuppgifter. Dessutom framgår av motionen att detta skulle kunna skapa
arbetstillfällen för personer lämpade att arbeta i skola men som saknar akademisk
examen.
Tjänstemännens ställningstagande

Frågan har beretts i verksamhetschefsgruppen under ledning av Chef för Kvalitet och
Utveckling. Cheferna är eniga i sitt förslag till beslut.
Skollagen är tydlig i att rektor beslutar om skolans inre organisation, (SL 2 kap 10§).
En försöksverksamet måste därför bygga på att någon rektor själv är intresserad av en
sådan. Att i rådande läge med viss brist på behöriga lärare inom skolans budgetramar
växla lärartjänster mot lärarassistenter låter sig svårligen göras. Det är dessutom inte
möjligt att t.ex. på en skola med 20 lärare ta bort en lärartjänst och ersätta den med en
lärarassistent för att ta hand om all vaktverksamhet. Dels är rasterna inte jämnt fördelade över dagen varför det inte blir effektivt, dels behövs flera personer parallellt i
vaktverksamheten. Detta innebär att det behövs flera lärarassistenter på en och
samma skola för att täcka behovet av rastvakter och att dessa mellan rasterna måste
ha andra arbetsuppgifter. Då krävs sannolikt också en väsentlig ramökning till skolan.

2

Utifrån KAL-gruppens arbete har beslut redan fattats om att tillföra resurser för så
kallade studiecoacher. Chefsgruppen anser att detta beslut ligger i linje med motionens intention om att avlasta lärarana då studiecoacherna sannolikt kommer att verka
gentemot eleverna företrädandevis utanför lektionstid. Att utöver detta ytterligare
införa en försöksverksamhet med lärarassistenter är inte nödvändigt. Grundskolenämnden föreslås därför avslå motionen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några sociala konsekvenser för Borås.

GRUNDSKOLENÄMNDEN
Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

KOMMUNFULLMÄKTIGE
MOTION

2016-04-08

Försöksverksamhet med lärarassistenter på en av Borås Stads skolor!
Många yrkesgrupper inom välfärden upplever att arbetsuppgifter som inte är förknippade med
deras huvudsakliga uppdrag stjäl tid. Det kan till exempel handla om lärare, sjuksköterskor och
socialsekreterare. De administrativa uppgifterna har inom många yrken blivit fler och mer
omfattande samtidigt som de enklare arbetsuppgifterna har lagts över till mer kvalificerad
personal. Vi kan kalla det en akademisering av välfärden, där även högt kvalificerade ska utföra
enklare arbetsuppgifter.
Ett exempel kan hämtas från skolans värld. För några år sedan genomförde Borås Stad en
arbetstidskartläggning. Resultatet visade vad arbetstiden för lärare användes till. I snitt användes
cirka två timmar i veckan på olika typer av vaktverksamhet typ rastvakt, matvakt, bussvakt med
mera.
Med cirka 2 000 lärare i Borås blir det 4 000 timmar i veckan, alltså 16 000 timmar i månaden till
vaktverksamhet! Det motsvarar cirka 100 heltidstjänster. Behövs det en akademisk examen till
detta arbete? Hade istället dessa 100 tjänster arbetat med elevernas kunskapsinlärning skulle
elevernas resultat med all säkerhet varit högre.
Akademiseringen av välfärden har slagit ut dem utan akademisk examen och inneburit
merkostnader för utförandet av tjänster inom till exempel sjukvården. Det är skadligt, inte bara
för välfärden, utan också för Sverige. Samtidigt som vi har mängder med enklare uppgifter som
behöver utföras inom välfärden ställer vi så höga krav på dem som ska arbeta där att de inte kan
få jobbet. De som drabbas av detta är de som står utan akademisk examen, och kanske främst
invandrare som inte helt och fullt behärskar svenska och ungdomar utan studie- eller
arbetslivserfarenhet.
För Liberalerna är det självklart att ta tillvara alla människors kompetens, även när det gäller att
utföra enklare arbetsuppgifter. Liberalerna föreslår därför att Borås Stad ska inrätta en
försöksverksamhet på en av kommunens skolor. Där ska lärarassistenter, eller vilket namn som
tjänsten nu kan benämnas som, vara lärarna behjälpliga med enklare arbetsuppgifter. Tanken är
att lärarna avlastas och kan fokusera mer på undervisningen vilket ger bättre resultat för eleverna.
Försöksverksamhetens närmare utformning får utredas, men syftet är att samtidigt som lärarna
avlastas skapas viktiga arbetstillfällen för dem som vill arbeta i skolan men inte har en akademisk
examen. Efter en tid får verksamheten utvärderas, bland annat inom faktorerna kunskapsresultat,
arbetsmiljö för lärarna och social miljö på skolan.
Mot bakgrund av ovan föreslår Liberalerna Kommunfullmäktige beslut
Kommunstyrelsen tillsammans med Grundskolenämnden uppdras inrätta en försöksverksamhet med
lärarassistenter på en av Borås Stads skolor.
För Liberalerna
Lotta Preijde

BESLUT

Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
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2017-03-28

Tillstyrka anslagsframställan för
ombyggnation av plan 4 Bodaskolan, från
kontor till undervisningslokaler
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämnden anslagsframställan, för ombyggnad av
plan 4 Bodaskolan från kontor till undervisningslokaler.
2. Översända upprättad skrivelse Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande i sin helhet
Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan, för
ombyggnad av plan 4 Bodaskolan, från kontor till undervisningslokaler.
I investeringsbudgeten för 2017 är det avsatt 30 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för ombyggnaden beräknad till 23 884 000 kr.
Behovet av grundskoleplatser är brådskande då det finns ett stort behov av fler
skolplatser till höstterminen 2017. Projektet genomförs som en totalentreprenad i
samverkan. Projekteringen är inte avslutad och alla faktorer som kan komma att
påverka tidplanen är ännu inte helt kända.
Enligt gällande redovisningsprinciper kommer del av tidigare investering för kontorslokaler på plan 4 utrangeras och detta motsvarar en nedskrivning med
17 037 600 kr enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen, detta görs i 2016
års redovisning. Detta innebär att Grundskolenämnden får lägre hyra än det som
redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
anvisa 23 884 000 kr för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från kontor till undervisningslokaler.
Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.
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Dnr 2017/KS0180 291

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Lokalförsörjningsnämnden
Grundskolenämnden

Anslagsframställan för ombyggnad av plan 4
Bodaskolan, från kontor till undervisningslokaler
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 24 januari 2017 att Kommunstyrelsen godkänner anslagsframställan för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan, från kontor till
undervisningslokaler under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner anslagsframställan.
I investeringsbudgeten för 2017 är det avsatt 30 000 000 kr. I anslagsframställan är
summan för ombyggnaden beräknad till 23 884 000 kr
Behovet av grundskoleplatser är brådskande då det finns ett stort behov av fler skolplatser till höstterminen 2017. Projektet genomförs som en totalentreprenad i samverkan. Projekteringen är inte avslutad och alla faktorer som kan komma att påverka
tidplanen är ännu inte helt kända.
Enligt gällande redovisningsprinciper kommer del av tidigare investering för kontorslokaler på plan 4 utrangeras och detta motsvarar en nedskrivning med 17 037 600 kr
enligt uppgift från lokalförsörjningsförvaltningen, detta görs i 2016 års redovisning.
Detta innebär att Grundskolenämnden får lägre hyra än det som redovisas i ärendet.
Kommunstyrelsen har den 27 februari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden,
under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan, anvisa 23 884 000 kr för ombyggnad av plan 4 Bodaskolan från
kontor till undervisningslokaler.

KOMMUNSTYRELSEN

Malin Carlsson
Kommunalråd

Magnus Widén
Ekonomichef
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Dnr 2017/GRN0041 214

Svar på remiss: Granskning för
detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl. och
Hulta Torg, Borås Stad
Nämndens beslut

Grundskolenämnden tillstyrker svar på remiss: Granskning för detaljplan för
Hulta, Hultahus 4 m. fl. och Hulta Torg och översänder svaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen: Granskning för
detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl. och Hulta Torg. Grundskolenämnden
tillstyrker detaljplan som möjliggör Hultas förtätning med nya bostäder och
verksamheter. Nämnden vill lämna synpunkter som avser behov av fler
skolplatser inom Hulta/Ekarängen i ett växande Borås samt behov av en
tomt för ny aktivitetsplats för barn och ungdomar nära Ekarängskolan.
Ekarängskolan har inte en planerad möjlighet att möta befolkningsökningen
och det växande elevantalet som det skulle innebära enligt ny detaljplan.
Nämnden vill lyfta behov av fler klasser och om- eller tillbyggnad av
Ekarängskolan i samband med kommande planprojekt då skolan inte har
planerad kapacitet för fler elever. Nämnden vill även passa på att lyfta behov
av tomt för ny aktivitetsplats då aktivitetsplatsen för barn och ungdomar på
Hulta/Ekarängen avvecklades i samband med detaljplanen för ny förskola.
Behov av en aktivitetsplats har engagerat de boende, skola, fritidsgård och
politiker. Möjlig tomt nära skolan ligger utanför den aktuella detaljplanen
men skapar förutsättningar, tillsammans med den föreslagna detaljplanen,
för en bättre boendemiljö på Hulta.
Bakgrund
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt
Trallingsgatan och Månsingsgatan. Detaljplanen möjliggör att det byggs en
ny livsmedelsbutik och fler bostäder i området, bland annat i form av ett
nytt bostadshus i 16 våningar. Vidare möjliggörs en omvandling av torgytan,
utökad parkyta, en gång- och cykelväg utmed Månsingsgatan, om- och

BESLUT
Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
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Utredare
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Dnr 2017/GRN0041 214

tillbyggnader av befintliga bostadshus och att ett gemensamt parkeringsdäck
för bostäderna i området kan byggas.

Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.

GRUNDSKOLENÄMNDEN

Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Detaljplan för Hulta,
Hultahus 4 m.fl. (Hulta Torg)
Granskning

BN 2016-317

Sammanfattning
Planområdet innefattar Hulta Torg, ett intilliggande bostadskvarter samt Trallingsgatan och Månsingsgatan. Detaljplanen
möjliggör att det byggs en ny livsmedelsbutik och fler
bostäder i området, bland annat i form av ett nytt bostadshus
i 16 våningar. Vidare möjliggörs en omvandling av torgytan,
utökad parkyta, en gång- och cykelväg utmed Månsingsgatan,
om- och tillbyggnader av befintliga bostadshus och att ett
gemensamt parkeringsdäck för bostäderna i området kan
byggas.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.

1. Inledning

idag är bostadsområdets mark tas med i planområdet för
att möjliggöra en ny gång- och cykelbana mellan Hultagatan
och Ekarängen. En liten del av grönområdet Ekarängen
innefattas för att möjliggöra angöring för förskolan på
Hultahus 5. I planområdet innefattas även Månsingsgatan
och Trallingsgatan. Ca 200 meter norr om området sträcker
sig Riksväg 40 i öst-västlig riktning. Planområdet är ca 32 600
m2 . Marken i området ägs i huvudsak av AB Bostäder. Borås
Stad äger gatorna samt fastigheten Hultavall 2 där det idag är
markparkering samt en mindre teknikbyggnad.

Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att tillåta fler bostäder i området
och att göra det möjligt att bygga nya, ändamålsenliga lokaler
för livsmedel. Vidare är syftet att utöka byggrätterna för
befintliga bostadshus för att tillåta om- och tillbyggnader,
nybyggnad av komplementbyggnader samt att tillåta mindre
om- och tillbyggnader på befintliga verksamhetslokaler.
Detaljplanen ska bidra till att öka tryggheten i området
genom att bland annat utöka och öppna upp torgytan samt
att skapa större utrymme för parkområdet och skapa en gångoch cykelväg mellan Hultagatan och Ekarängen.

Gällande detaljplan

Gällande planer för området är stadsplaner från 1963
respektive 1966. De anger att torgområdet får användas
för handelsändamål. Området får ha byggnader som är 1-2
våningar. Bostadskvarteret Hultavall 1 är planlagt för bostäder, men byggrätten för bostädernas parkering är begränsad i
yta och höjd. Trallingsgatan och Månsingsgatan är planlagda
som allmän platsmark i form av gata. Fastigheten Hultavall 2
är planlagd som ett område till för allmänt ändamål.

Planområde

Planområdet innefattar Hulta Torg och ett intilliggande
bostadskvarter. Området ligger i östra delen av Borås tätort,
drygt 2 km fågelvägen från Borås centrum. Planområdet
avgränsas av Hultagatan i norr, grönområdet Ekarängen i
söder och Vitingsgatan i väster. I öster avgränsas området av
bostadskvarteret Hultavas. En smal remsa av det som
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Gällande planer. Brunt område är planlagt för handel, gult för bostäder, grönt för park, grått för parkering, blått för industri och vitt för gata eller allmänt ändamål.
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Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjligheten till omvandling av torget och ytterligare bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd.
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23
oktober 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och historik

Kring Hulta Torg finns flerbostadshus i form av punkthus i
åtta våningar och lamellhus i tre våningar. Inom planområdet finns två av dessa punkthus samt ett lamellhus. På norra
sidan Hultagatan är det i huvudsak naturmark och parkeringsytor, bortsett från en gård, Holmens gård, som består av
en huvudbyggnad och tre tillhörande gårdsbyggnader.

Området Hulta började byggas i mitten av 1960-talet och
började med att sex punkthus och tre lamellhus uppfördes
1964-65 i kvarteren kring Vitingsgatan, Trallingsgatan och
Fessingsgatan. Därpå följde byggnation av kvarteren kring
Fessingsgatan, Blejdegatan och Skillingsgatan 1966-67.
Hulta Torg började byggas i slutet på 1960-talet. Området
byggdes enligt planeringsidealet med grannskapsenheter,
vilket innebär att enskilda bostadsområden skulle ha en egen
samlingspunkt med service och olika samhällsfunktioner.
Den största torgbyggnaden - kallad Hultahallen - byggdes
1969 och här fanns ursprungligen både Ica och Konsum.
Därefter uppfördes övrig centrumbebyggelse vid torget.
Hulta Torg består i dagsläget av tre huvudbyggnader med en
torgyta emellan. Den största byggnaden innehåller en ICAbutik och en pizzeria. Mot Hultagatan är det inlastning och
parkering. De två mindre torgbyggnaderna är soutteränghus
och rymmer en fritidsgård, en spelbutik, en frisörsalong,
en fotvårdssalong och en samlingslokal. Det har fram till
nyligen funnits en bank, ett konditori och andra butiker vid
torget men dessa lokaler står i dagsläget tomma. På andra
våningen i en av torgbyggnaderna har det precis byggts en
förskola med fem avdelningar, ca 100 barn. Förskolan har sin
entré och sina lekytor söderut, i anslutning till parkområdet
Ekarängen.

NY LIVSMEDELSBUTIK
NYTT PARKERINGSDÄCK

NYTT BOSTADSHUS

ÖPPEN YTA

FÖRSKOLEGÅRD

UTÖKAT PARKOMRÅDE

Området sett från ovan med den planerade bebyggelsen markerad med vita, streckade linjer.
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Det nya bostadshuset sett från Hultagatan. I bild syns även den planerade ICA-butiken samt en del av parkeringsdäcket. Fotomontage: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

ORG idéskiss
n

2016-09-09

Ansvarig: DW

Området sett från Hultagatan.

Ny bebyggelse

Planförslaget möjliggör att den största befintliga torgbyggnaden rivs och ersätts av en ny, mindre handelsbyggnad
närmare Hultagatan. På en del av platsen där livsmedelsbutiken ligger nu blir det istället möjligt att bygga ett bostadshus
ORG idéskiss
utseende
med 16 våningar. I bostadshuset finns det även möjlighet att
ha exempelvis kontors- och butikslokaler. AB Bostäder har
tagit fram ett förslag på utformning av det nya bostadshuset
med lägenheter i olika storlek mellan 1-4 rum och kök.
Byggnaden är planerad i form av två lägenhetsvolymer med
ett gemensamt uppglasat trapphus. Entrén placeras åt norr i
riktning mot Hultagatan.
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De två mindre torgbyggnaderna och de funktioner som
finns där idag är avsedda att vara kvar och här är det fortsatt
möjligt att ha butiker, samlingslokaler, restauranger m.m.
men även skola, vård och bostäder. Bostäder tillåts endast på
våning två. Befintlig pizzeria planeras att flyttas till en lokal
i en av de mindre torgbyggnaderna. Befintlig fritidsgård ska
vara kvar men får istället sin huvudentré i riktning mot det
nya parkområdet i änden av Trallingsgatan. Passagen mellan
de två torgbyggnaderna planeras att stängas för att förskolan
ska få en större lekyta och för att göra utrymme för uteservering på torget.
2016-09-09

Ansvarig: DW

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

De två befintliga torgbyggnaderna har en speciell arkitektur,
bland annat med skiftande takform och -vinklar. Fasaderna
är i ljus slätputs och fönsterpartier har detaljer i mörk plåt.
Utseendet har en tidstypisk utformning som speglar det
arkitekturideal som rådde under tiden som torget byggdes.
Utseendet på byggnaderna ska därför bevaras och eventuell
ombyggnation ska göras med stor varsamhet och utformas
likt befintligt utseende. Den karaktäristiska takformen ska
bevaras.
På fastigheten Hultavall 1, där det idag är två garagelängor
och markparkering möjliggörs att ett parkeringsdäck kan
byggas. Det föreslagna parkeringsdäcket ska vara till för
samtliga bostäder inom planområdet. På samma plats är
det i planförslaget möjligt att bygga bostäder och centrum i
upp till tre våningar. Om byggrätten används för att bygga
bostäder eller centrum måste det finnas entréer ut mot
Hultagatan. Om platsen enbart används för parkeringsdäck
får det inte byggas högre än att översta planet får sin infart
i höjd med Trallingsgatan. Det översta planet får inte heller
byggas in med tak, med anledningen att anläggningen inte
ska bli för hög ut mot Hultagatan.

Befintlig byggnad vars utseende bevaras genom en varsamhetsbestämmelse.

Detaljplanen möjliggör också att befintliga punkthus kan
byggas på med två våningar och befintlig lamell kan byggas
på med en våning. I detaljplanen ryms sammanlagt ca 200
nya bostäder, varav 100 av dem i det planerade höghuset.

Stadsbild och gestaltning

I området finns redan i dagsläget storskalig bebyggelse,
vilket gör att bebyggelsen som detaljplanen tillåter passar in
i omgivningen. Den nya bebyggelsen innebär att stadsbilden
delvis förändras. En befintlig, låg byggnad försvinner och
ersätts av ett 16 våningar högt bostadshus som kommer
att synas från längre avstånd än vad befintliga byggnader
i området gör. Förslaget medför också att upplevelsen av
torgområdet i stort förändras då torget får en mer öppen
utformning än i dagsläget.
Upplevelsen av gaturummet utmed Hultagatan förändras
genom att en ny handelsbyggnad byggs på mark som idag
består av markparkering och att ett nytt parkeringsdäck
ersätter de befintliga garagen på Hultavall 1. För att parkeringsdäcket ska passa in i omgivningen och inte upplevas
slutet och enformigt måste stor vikt läggas vid dess utformning. Hur parkeringsdäcket utformas spelar stor roll för
områdets trygghet och det är därför viktigt att stor omsorg
läggs vid utformning och materialval. Ur ett trygghetsperspektiv är det positivt med variation både i byggnadsform
och material. Det är viktigt att ha partier med genomsiktligt
material för in- och utsyn. Det är också positivt med gröna
inslag i form av till exempel partier med väggväxter som kan
samspela med trädraden utmed Hultagatan och skapa en
trivsam passage för både gång-, cykel och biltrafik.

DETALJPLAN

Bilden visar byggnadens karaktäristiska utseende på fasad och fönsterpartier.
Byggnadens utseende bevaras genom en varsamhetsbestämmelse.
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Området före och efter sett från gång- och cykelvägen som sträcker sig in i Ekarängen från Trallingsgatan. Parkeringsplatserna som syns i mitten av bilden kommer att
försvinna till förmån för ett utökat parkområde. Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

8

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Området före och efter sett från gång- och cykelvägen utmed Hultagatan. Gångstråket som syns i förgrunden kommer att byggas om till en allmän gång- och cykelväg.
Volymstudie: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

DETALJPLAN
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Sektioner som visar planerat parkeringsdäck utmed Hultagatan. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.
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Förslag på hur byggrätten för bostäder ovanpå parkeringsdäcket kan användas. Överst ett alternativ med sex entréer mot Hultagatan och därunder ett alternativ med tre
entréer och loftgångslösning. Alternativ tre visar en lösning med burspråk och trapphus eller lokaler. Längst ner visas byggnadens fasad mot sydöst. I dagsläget planeras
parkeringsdäcket på två plan i sutteräng.
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Möjlig utformning av ytorna mellan den nya livsmedelsbutiken, det nya bostadshuset och befintliga torgbyggader. Illustration: Arkitekterna Krook & Tjäder DTH.

Solstudie

Enligt en solstudie av planförslaget (se bilaga) medför
den nya bebyggelsen viss skuggning för omkringliggande
byggnader. Framförallt skiljer sig det höga bostadshuset
åt mot dagens skuggningar. Den största skuggningen sker
på förmiddagen. Skuggningen sträcker sig då åt nordväst
där det inte finns några andra byggnader. Mitt på dagen är
skuggningen riktad mot norr och täcker området där den nya
handelsbutiken och dess parkering ska ligga. På eftermiddagen sker skuggning istället åt öst och drabbar främst en av
de befintliga torgbyggnaderna. Denna skuggning finns dock
redan idag eftersom befintliga handelsbyggnader är placerade
så nära varandra. Viss eftermiddagsskuggning drabbar också
delar av det låga bostadshuset på andra sidan Månsingsgatan.
Denna skuggning är som störst vid vårdagjämning, se
illustration till höger.

om planområdet. Ca 100 meter sydväst om planområdet,
endast avskilt med grönområdet Ekarängen, ligger Ekarängsskolan med förskoleklass till årskurs 6. Närmaste skola med
högstadie är Bodaskolan som ligger knappt 1 km norr om
planområdet. Närmaste äldreboenden finns på Hässleholmen
och på Sörmarken, båda inom 1 km från planområdet.

Arbetsplatser

Inom planområdet bidrar mataffären tillsammans med
övriga verksamheter på Hulta Torg till att skapa arbetsplatser.
Utmed Hultagatan finns ytterligare butiker och andra verksamheter som bidrar med arbetsplatser i närområdet.

Offentlig service

Förskola och fritidsgård finns inom planområdet. Ytterligare
en förskola ligger vid Blejdegatan ca 300 meter nordväst

DETALJPLAN

Skuggor vid vårdag jämning kl 17:00.
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Tillgänglighet

Planområdet sluttar något i nordvästlig riktning, med lägsta
punkten vid Hultagatan. Befintliga torgbyggnader är byggda
i sutteräng med entréer både mot torget och i riktning mot
parkområdet Ekarängen. Entréerna nås bland annat genom
gång- och cykelbanor som sträcker sig från Trallingsgatan
och Månsingsgatan. Torgytor och byggnader med verksamheter och bostäder ska göras tillgängliga.

3. Gator och trafik

Ekarängen. Halva Trallingsgatan görs om från gata till ett
parkområde utan parkeringsplatser för att utöka grönområdet
och skapa en grön och trivsam miljö mellan byggnaderna.
Resterande del, den närmast Hultagatan, planläggs som
kvartersmark med syfte att fungera som infart till bostäderna
och livsmedelsbutiken. Det är troligt att busshållplatsen som
ligger utmed Hultagatan på sikt görs om och rätas ut för att
undvika att bussen behöver köra in i en separat ficka för att
stanna. Med anledning av det görs en liten bit av befintlig
gatumark om till kvartersmark i detaljplanen.

Gångtrafik

Gatunät

För gående och cyklister är gatunätet i området finmaskigt
med flera valmöjligheter både i riktning mot Borås centrum
och mot kringliggande stadsdelar. Det finns flera gång- och
cykelvägar mellan de olika bostadskvarteren och genom
grönområdet Ekarängen finns asfalterade gång- och
cykelstråk. För biltrafik är gatunätet i området storskaligt,
och utgår i huvudsak från Hultagatan som går parallellt
med Riksväg 40 mellan Hultamotet och Brämhultsmotet.
Från Hultagatan ansluter mindre stickgator till bostäder och
verksamheter i området. Planområdet innefattar två av dessa:
Månsingsgatan och Trallingsgatan. Båda gatorna ägs idag av
kommunen. I detaljplanen görs stora delar av Månsingsgatan
om till kvartersmark och säljs till AB Bostäder. Däremot
bevaras ett stråk med allmän plats avsedd för gång- och
cykeltrafik utmed gatan mellan Hultagatan och parkområdet

Planområdet är väl tillgängligt för gående med gång- och
cykelbanor alternativt trottoarer utmed alla gator. Det går
gång- och cykelbanor både i riktning mot parkområdet
Ekarängen och Ekarängskolan och mot Hässleholmen och
Bodaskolan.

Cykeltrafik och cykelparkering

Gång- och cykelbana går utmed Hultagatan. Det går också
att cykla utmed Trallingsgatan och Månsingsgatan och sedan
in på gång- och cykelbanor som sträcker sig in i parkområdet
Ekarängen och upp mot Ekärangsskolan. Dessa möjligheter
bevaras och stärks genom planförslaget. Från Månsingsgatan
går det en grusväg som fungerar som gång- och cykelväg
utmed Holmens gård, över riksväg 40 och sedan vidare mot
Hässleholmen och Boda. Det nya gång- och cykelstråket
utmed Månsingsgatan stärker denna koppling.
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Ekarängskolan
= Gång- och cykelstråk
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Karta som visar trafikstrukturen i området.
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Cykelparkering för verksamheter och bostäder ordnas inom
kvartersmark i planområdet.

Kollektivtrafik

Lokalbuss nr 8 går utmed Hultagatan och busshållplats i
båda riktningar finns i direkt anslutning till planområdet.
Till Borås centrum tar det ca 10 minuter med buss. Ordinarie
tidtabell för buss 8 är fyra avgångar i timman.

Biltrafik och bilparkering

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För
att ta sig med bil från Hulta Torg och vidare mot Borås
centrum eller i riktning mot Ulricehamn belastas framförallt
Hultamotet respektive Brämhultsmotet. Den största
påverkan förväntas på Hultamotet, eftersom de flesta resor
förväntas gå i riktning mot Borås centrum.
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
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. Hulta Torg är en plats med mycket
goda förutsättningar för att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för att det är positivt med förtätning
med bostäder i aktuellt läge.
För att utreda detaljplanens eventuella påverkan på trafiksystemet har emellertid en trafikutredning tagits fram (se
bilaga). Trafikutredningen redovisar kapacitetsanalyser med
utgångspunkten att 200 nya bostäder skapas på Hulta Torg.
I dagsläget planeras endast för ca 100 nya bostäder, men
eftersom detaljplanen är flexibel och tillåter utökade byggrätter för bostäder har trafikutredningen tagit höjd även för
dessa.
I trafikutredningen redovisas kapacitetsanalyser på Hultamotet och Brämhultsmotet för tre scenarion: dagsläget
exklusive tillskottet från planförslaget, dagsläget inklusive
tillskottet från planförslaget samt 2040 inklusive tillskottet
från planförslaget. I utredningen redovisas även en bild av
förväntat antal bilrörelser i ett nollalternativ för år 2040, dvs.
exklusive tillskottet från planförslaget. Nollalternativet visar
att det maximala tillskottet från planförslaget på de olika
körfälten är mellan ca 0,2 och 5 %. Tillskottet från planförslaget för Hulta Torg medför i sig ingen stor belastning på
varken Hultamotet eller Brämhultsmotet. Kapacitetsanalyserna visar dock att det finns vissa kapacitetsbrister i Hultamotet
år 2040. Mycket beroende av den generella prognosticerade
trafikökningen.

DETALJPLAN

En av avfartsramperna i Hultamotet, från väster mot
Åsvägen, har enligt utredningen en belastning som under
högtrafik innebär viss köbildning. Avfartsrampen är dock
300 meter lång, vilket innebär att nästan 60 personbilar
alternativt drygt 20 normallånga bussar (12 meter) kan stå i
kö innan kön sträcker sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitetsanalysen är framkomligheten med dagens trafik som högst
0,7 i belastningsgrad vilket innebär önskvärd standard.
I utredningen görs även en bedömning av Annelundsmotet.
Där är slutsatsen att planförslaget för Hulta Torg har ett
förhållandevis litet trafiktillskott och att belastningssituationen för Annelundsmotet endast påverkas i liten utsträckning.
Bedömningen är att belastningen från Hulta Torg inte
innebär en köuppbyggnad mot riksväg 40.
Eftersom Borås Stad planerar för flera bostadsprojekt som
direkt eller indirekt påverkar trafikmängden vid Hultamotet
är det lämpligt att utreda hur den samlade exploateringen
påverkar Hultamotet på längre sikt. Eftersom aktuell detaljplan inte medför en stor påverkan är kommunens bedömning
att denna utredning kan pågå parallellt och efter framtagandet av denna detaljplan.
Som underlag till detaljplanen har även en parkeringsutredning tagits fram (se bilaga). Utredningen visar att föreslagna
åtgärder klarar Borås Stads gällande parkeringsregler tack
vare god tillgänglighet med kollektivtrafik och möjligheter
att samnyttja bilparkeringsplatser. Det finns även vissa
lediga platser i området idag. Vid en full utbyggnad av
bostäder enligt detaljplanen behöver det sannolikt ordnas fler
bilparkeringsplatser än de som i dagsläget planeras. Ytmässigt
finns utrymme att ordna fler parkeringsplatser och frågan får
studeras vidare i eventuella kommande bygglov. Detaljerade
lösningar för hur cykelparkering ska ordnas löses också i
bygglovsskedet. Cykelparkering kan exempelvis ske genom
gemensamma cykelförråd, utrymme i ordinarie lägenhetsförråd samt genom cykelställ i nära anslutning till entréer.
En viss andel av befintliga parkeringsplatser som idag
används av verksamheterna ersätts i detaljplanen med
parkmark. Det är dock enbart livsmedelsbutiken som blir ett
tillskott och butiken planeras dessutom att bli mindre än den
befintliga livsmedelsbutiken. De flesta övriga verksamheter
nyttjas i stor utsträckning av närboende, vilket gör att de
flesta besökare förmodas ta sig till platsen till exempel till
fots.

Angöring och utfarter

Med bil angörs området huvudsakligen via Trallingsgatan.
Varuleveranser, trafik till förskolan och befintliga bostäder
på Hultavas 1 samt viss annan trafik till verksamheterna
angör området via Månsingsgatan.
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Riksintressen

Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljplanen. Hultamotet som ligger närmast planområdet och som i
störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka kapaciteten till
följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Värme, el, tele och fiber

Planområdet är försörjt av fjärrvärme. Det är möjligt att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar. Området
är anslutet till el- och teleledningar.

Avfall

Planområdet ligger inom en av de korridorer som utreds som
möjligt stråk för Götalandsbanan. I det aktuella läget förutsätts dock banan hamna i tunnel under mark och riksintresset
förväntas därmed inte påverkas negativt.

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas. Närmaste återvinningsstation finns på parkeringsytan
på norra sidan om Hultagatan.

4. Teknisk försörjning

5. Mark

Vatten och avlopp

Natur och vegetation

Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp. På grund av bostadshusets höjd krävs
särskilda lösningar för tillförsel av vatten. Området har god
tillgång till brandvatten.

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.
För att gynna fördröjning inom kvartersmark är det positivt
med icke hårdgjorda ytor såsom gräsmatta och planteringar.

Inom planområdet finns ingen natur. Befintlig vegetation
består av mindre gräsytor och planterade träd. För att
främja djurs och människors rörelsemönster mellan Hässleholmsparken, Holmens lund och Ekarängen är det viktigt
att planområdet är öppet och har mycket gröna inslag i form
av träd och övrig växtlighet. I planen regleras genom planbestämmelser att det ska finnas en enhetlig trädrad utmed
Hultagatan samt att det ska finnas träd inom livsmedelsbutikens parkeringsområde. Träd kan vara en tillgång även för
dagvattenhanteringen i området. I de fall det inte är möjligt
att plantera träd direkt i marken kan träd eller annan växtlig-

GRÖNOMRÅDESPLAN
= Grönområde klass III

Mot Hässleholmen och Boda

40

= Grönområde klass II
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= Stråk människor

G

= Stråk djur- och växtliv

N
TA
A
G

A
LT

HU

= Utökat parkområde

Ekarängskolan

= Förstärkt grönt stråk
= Förstärkt gång- och
cykelstråk

Mot Trandared
Karta som visar förstärkningar av viktiga stråk i området utifrån Borås Stads grönområdesplan.
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het planteras i krukor för att ändå skapa en grön och trivsam
miljö. Området som planläggs för att bli en park bidrar också
med mer växtlighet i området och förstärker kopplingen
mellan Ekarängen och Holmens Lund.

Grönområdesplan

Planområdet är inte utpekat i Borås Stads grönområdesplan.
Däremot är parkområdet Ekarängen som ligger precis
intill planområdet utpekat som en värdefull stadsdelspark
med klass II, dvs. mycket högt värde. Området har höga
friluftsvärden, besöks- och stadsvärden samt värden för lokal
utveckling. Grönområdet förstärks genom att planlägga en
del av planområdet som parkmark respektive kvartersmark
som ska ordnas som park.
Även grönområdet Holmens lund som ligger tvärs över
Hultagatan från planområdet är utpekat i grönområdesplanen. Holmens lund är definierat som närpark med i huvudsak
klass III och i några delar klass II. Grönområdesplanen
pekar också ut kopplingen över riksväg 40 som viktig för
både djur, grönska och människor. Kopplingen mellan
Ekarängen, Holmens lund och vidare över riksväg 40 stärks
i och med detaljplanen. Tillgång för gående och cyklister
till Ekarängen skapas genom att delar av planområdet blir
allmän plats avsedd för gång- och cykel.

sättningsförhållandena i området är goda alternativt mycket
goda. Grundläggning av byggnader kan utföras med plattor
på konventionellt sätt. Före fyllning eller grundläggning skall
all organisk ytjord och löst lagrad sand schaktas bort under
blivande byggnader, hårdgjorda ytor och dylikt. Lasterna från
16-våningshuset innebär sannolikt krav på att grundläggning
utförs på naturligt fastare jord och förankringsmetod ska
anpassas till undergrunden.

Förorenad mark

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

PCB

PCB står för polyklorerade bifenyler och är ett miljögift
som tidigare har använts i till exempel fogmassor. PCB kan
förekomma i fogarna i byggnader som uppfördes mellan
1956-1973 och alla byggnader som är byggda under denna tid
ska inventeras och vid behov saneras så att giftet inte sprids
vid till exempel rivning. Eftersom byggnaderna på Hulta
Torg är uppförda under denna tidsperiod har en miljöinventering genomförts. Enligt inventering finns ingen förekomst
av PCB i byggnaden som avses rivas. De två mindre byggnaderna vid torget är sanerade.

Lek och rekreation

Planområdet ligger i direkt anslutning till parkområdet
Ekarängen som delas upp i Stora respektive Lilla Ekarängen.
I området finns stora grönytor och två lekplatser. I Hässleholmsparken, som ligger ca 500 meter från planområdet
på andra sidan Riksväg 40, finns ett grönområde med ett
elljusspår. Det finns gång- och cykelväg hela vägen från
planområdet till Hässleholmsparken.
Den aktivitetslekplats som tidigare funnits på fastigheten
Hultahus 5 försvinner till förmån för den nya förskolans gård
och lekytor. En ny konstgräsplan är anlagd längre söderut
mot Ekarängsskolan.

Skyddad natur

Det finns ingen skyddad natur inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen

Det finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen
inom planområdet.

Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgörs marken av sandig
morän och utgör normalriskområde vad avser radon.
Området är redan idag bebyggt med storskaliga byggnader
vilket gör att marken bedöms ha god bärighet. En geoteknisk
utredning för området har tagits fram inför granskningsskedet av detaljplanen (se bilaga). Utredningen visar att

DETALJPLAN

6. Vatten
Det finns inga vattenområden inom eller i närheten av
planområdet. Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås
Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer för vatten

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. Miljökvalitetsnormerna för
vatten bedöms inte påverkas negativt på grund av föreslagen
användning i planen.

7. Sociala perspektiv
Trygghet

Detaljplanen medför att en omvandling av Hulta Torg
möjliggörs. Befintlig miljö är sluten och svår att överblicka
vilket gör att platsen kan upplevas otrygg. Befintliga
verksamheter har sina entréer in mot torget och vänder sin
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baksida ut mot Hultagatan. Detaljplanen medverkar till att
skapa en mer överblickbar miljö, ett tydligare gaturum utmed
Hultagatan och entréer som vänder sig ut mot gatorna, torget
och parkområdet där människor rör sig och kommer med till
exempel cykel eller buss. Detaljplanen bidrar till en fortsatt
blandning av funktioner såsom förskola, butiker, restauranger
och bostäder i området. Det gör att området kan befolkas
under en större del av dygnet.
För att Hulta Torg ska upplevas som en trygg plats är det
viktigt med god belysning och att verksamheter och bostäder
vänder sina entréer och fönster ut mot de öppna ytorna. Det
är också viktigt att vegetationen utformas i lämplig skala
så att den tillför positiva gröna inslag till miljön utan att
skymma eller skapa potentiella gömställen.
Ur ett trygghetsperspektiv är det också viktigt att parkeringsdäcket och övriga byggnader får en bra utformning med
materialval och utseende som gynnar tryggheten i området.
Det är till exempel positivt med uppglasade partier som
skapar möjlighet till insyn och utblickar.

Identitet och mötesplatser

Hulta Torg har sedan det byggdes fungerat som en viktig
mötesplats för närområdet. I området samlas många olika
funktioner och typer av vistelseytor vilket tillåter människor
i alla åldrar att vistas på och använda platsen. Området har
dessutom god tillgänglighet till kollektivtrafik. Detaljplanen
bidrar till att upprätthålla Hulta Torg som mötesplats för
närområdet, stadsdelen och i viss mån även för människor
som bor i andra områden i staden.
En av de viktigaste funktionerna för att bibehålla Hulta Torg
som en mötesplats i området är livsmedelsbutiken. Genom
att ändra detaljplanen är det möjligt att bygga en modern och
optimerad livsmedelsbutik. Det är därför viktigt att torget
och övriga ytor utformas så att livsmedelsbutiken kan fungera
på ett bra sätt.

8. Störningar på platsen
Risk

Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Området ligger 200 meter från
Riksväg 40 som är en farligt gods-led. Ytterligare utredningar
bedöms inte som nödvändiga.

Buller och vibrationer

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Den verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov till
något buller som kan störa omkringliggande bostäder.
Planområdet är utsatt för buller från riksväg 40. En bullerutredning har därför tagits fram för de nya bostäder som tillåts
i detaljplanen (se bilaga).
Gällande riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader
anger att buller från spårtrafik och vägar inte bör överskrida
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad.
Avsteg kan dock göras om minst hälften av bostadsrummen
i en bostad är vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent
ljudnivå inte överskrids samt 70 dBA maximal ljudnivå
inte överskrids mellan kl. 22.00 och 06.00 vid fasaden. Om
uteplats ska anordnas i anslutning till bostaden ska bullervärdena på uteplatsen inte överstiga 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå.
Bullerutredningen visar att flertalet våningar i 16-våningshuset har beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad
som är högre än riktvärdet 55 dBA. För alla lägenheter utom
en klaras dock kravet för avsteg, det vill säga att hälften av
bostadsrummen är vända mot en sida där den ekvivalenta
ljudnivån är 55 dBA eller lägre. Bullerutredningen är gjord
utifrån aktuellt förslag på planlösning för bostadshuset, där
byggnaden består av två vinklade volymer med indragna
balkonger. I denna typ av planlösning är utgångspunkten
att det är de två fasaderna som är riktade mot de indragna
balkongerna som ska klara riktvärdet 55 dBA.
För den lägenhet där kraven för avsteg från bullerriktvärdena
inte uppfylls görs bedömningen i bullerutredningen att delvis
inglasning i kombination med absorbenter i tak och på vägg
gör att fasadsidorna mot balkongen klarar riktvärdet 55 dBA.
Maximala ljudnivåer vid fasad för 16-våningshuset beräknas
understiga 70 dBA. Således uppfyller samtliga lägenheter
kravet om att minst hälften av bostadsrummen skall vara
vända mot en sida där 70 dBA maximal ljudnivå vid fasaden
inte överskrids mellan klockan 22.00 och 06.00.
Några av de föreslagna balkongerna i 16-våningshuset klarar
inte riktvärdet 50 dBA ekvivalent ljudnivå. Det innebär att
en gemensam uteplats som klarar riktvärdet måste ordnas.
I bullerutredningen rekommenderas att den gemensamma
uteplatsen placeras i direkt anslutning till bostäderna mellan
byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvärden utan
kompletterande bullerskydd. Andra platser kan vara aktuella
om kompletterande bullerskydd uppförs. Därför regleras
i plankartan enbart att uteplats som klarar riktvärdet 50
dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå ska
ordnas, men placering regleras inte.
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I bullerutredningar finns även beräkningar för tillåten byggrätt utmed Hultagatan. Bullerutredningen har gjorts utifrån
att bostäderna byggs i form av en lamellbyggnad. Fasaden
mot norr har dygnsekvivalenta ljudnivåer som överstiger 55
dBA, men med genomgående lägenheter där minst hälften av
rummen har tillgång till den tysta, södra sidan kan avstegsprincipen i trafikbullerförordningen uppfyllas.
De maximala ljudnivåerna vid fasad för lamellhuset beräknas
till 76-79 dBA för den norra sidan och 49-73 dBA för
den södra sidan. Det är endast 1-2 lägenheter per våning
(beroende på planlösning) ytterst mot Trallingsgatan där
nivåerna överstiger 70 dBA. För övriga lägenheter bör det
vara möjligt att hälften av lägenhetens bostadsrum är vänta
mot en sida där maximala ljudnivån vid fasad inte överstiger
70 dBA mellan kl 22 och 06. För de 1-2 lägenheterna per
våning bedöms att en enklare inglasning av balkongerna gör
att riktvärdena klaras. Detaljerad utformning med tekniska
lösningar får säkerställas i samband med bygglov.
För lamellhuset bedöms samtliga lokala uteplatser (balkonger) klara riktvärdena för uteplats. Ingen kompletterande
gemensam uteplats behöver därför ordnas.
Bullerutredningen som är framtagen som underlag visar ett
möjligt förslag på utformning som klarar riktvärdena. Det
kan däremot finnas andra varianter av utformning, placering
och tekniska lösningar som också medför att riktvärdena
klaras. För att ha kvar en viss flexibilitet i detaljplanen men
ändå säkra att riktvärdena klaras regleras bullret genom en
generell planbestämmelse i plankartan:
”I bostad där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara vända
mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA
maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska ha tillgång till
uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal
ljudnivå inte överskrids.”

Området bedöms inte påverkas av vibrationer och den nya
bebyggelsen medför inga störningar för omgivningen.

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
Det finns normer för en rad ämnen. Till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera.
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier,
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar
halterna.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
I området Hulta finns flera bensinstationer vilka kan påverka
luftkvaliteten i sina respektive närområden. De nya bostäderna ligger dock ca 200 meter från närmaste bensinstation
och bedöms inte påverkas.

Höga hus

En flyghinderanalys har tagits fram av Luftfartsverket (201607-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar
inte utgör något hinder för närliggande flygplats och dess
trafik.

Inom planområdet kommer en matbutik placeras i nordvästra
hörnet. Livsmedelsbutiken kan avge buller från exempelvis
lossning/lastning samt fläktar och kylmaskiner. Slutsatsen i
bullerutredningen är att placeringen av matbutiken kan alstra
höga ljudnivåer vid varuleveranser. Vid behov kan varuleveranser begränsas till att ske dagtid (06-22).
Dialog har skett med Miljöförvaltningen och bedömningen
är att det verksamhetsbuller som livsmedelsbutiken och
övriga verksamheter inom planområdet kan alstra inte
bedöms utgöra sådan störning att ytterligare utredning
behövs. Livsmedelsbutiken är av mindre omfattning och
bedöms inte alstra så mycket transporter och varuleveranser
att de riskerar att utgöra en störning för de boende i närheten.
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9. Planbestämmelser
Område 1

Området med befintliga bostäder har bestämmelsen B1C. B1
betyder bostäder och det tillåts inom hela byggrätten. C står
för centrumanvändning och det tillåts också i hela byggrätten. Inom användningen tillåts även tekniska anläggningar
som exempelvis transformatorstationer. Centrumändamål
kan vara till exempel handel, kontor, samlingslokal m.m.
Utformning av byggnader inom området regleras genom
bestämmelser om höjd och maximal byyggnadsyta. För
området tillåts byggnader liknande de som finns idag, men
även tillskott såsom exempelvis sophus, andra komplementbyggnader eller mindre utbyggnader. Längst norrut mot
Hultagatan tillåts nya bostäder eller centrumändamål i tre
våningar.
Inom området tillåts också bostadskomplement i form av
parkeringsdäck. Där parkeringsdäcket ska ligga finns dock
bestämmelsen f 2 som innebär att parkeringsdäcket måste
byggas i sutteräng eller under mark. Högsta höjd för körbart
bjälklag regleras till +181,5 meter sett från stadens nollplan.
Om marken enbart bebyggs med parkeringsdäck får parkeringsdäckets översta plan ej överbyggas med tak och ett räcke
eller en mur får inte uppföras till en högre höjd än +182,7
meter över stadens nollplan. Parkeringsdäckets fasader får
inte vara slutna utan måste utformas med variation och minst
5% av fasaden mot Hultagatan måste vara genomsiktlig.
Det kan åstadkommas exempelvis genom helt öppna eller
uppglasade partier såsom ljusinsläpp, fönster eller dörrar.
Bestämmelserna kring parkeringsdäckets utformning är till
för att parkeringsdäcket inte ska upplevas otryggt. Det är
viktigt med en god gestaltning både avseende byggnadsform
och materialval. Uppglasningar i fasaden skapar möjlighet till
in/utblickar mellan gata respektive gård och parkeringsdäckets insida. Det är också positivt med flera in-/utgångar för att
skapa möjlighet att röra sig till och från sin parkeringsplats i
flera riktningar.
Mellan parkeringsdäcket och Hultagatan finns ett område
med korsmark som innebär att det inom området bara
får byggas mindre byggnadsdelar i form av till exempel
trapphus, balkonger och burspråk. Även mindre lokaler
för centrumanvändning tillåts. Syftet med området är att
möjligggöra smarta lösningar för exempelvis entréer och små
verksamheter ut mot Hultagatan. Det kan bidra till att skapa
variation i fasaden ut mot Hultagatan och därmed en mer
positiv upplevelse av gaturummet. I området med korsmark
finns också bestämmelsen n1 som innebär att det ska finnas
en enhetlig trädrad utmed Hultagatan. Det är således viktigt
att entréer, trapphus och liknande byggs så att de kan
samspela med träden. Bestämmelsen n1 beaktas i bygglovet
för parkeringsgaraget.

22

4

7

2
5
1

3
6

Område 2

För området där det nya, höga bostadshuset ska ligga finns
också bestämmelsen B1C vilket betyder bostäder, centrumändamål och tekniska anläggningar. Samtliga användningar
tillåts inom hela byggrätten. Byggnaden får ha en totalhöjd
på max +240 meter över stadens nollplan vilket innebär 16
våningar. Totalhöjden är dock satt för att tillåta något högre
våningshöjder som till exempel kan krävas för entréplan och
verksamhetslokaler. Området har även bestämmelsen f1 som
innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av genomsiktligt glas. Anledningen är att uppglasade entréer skapar
möjlighet till in/utsyn och kan förbättra överblickbarheten
och därmed tryggheten i området. Här finns även bestämmelsen f3 som innebär att det inte får finnas några uppstickande skyltar ovanför takfoten. Om byggnaden ska användas
som skyltläge bör skyltar istället placeras med omsorgsfull
gestaltning på fasaden.

Område 3

Området som är markerat med CSDB2 tillåter ändamålen
C - centrum, S - skola och D - vård. Beteckningen B2 betyder
att bostäder tillåts, men enbart på våning två. Inom hela
området tillåts även tekniska anläggningar. Området regleras
höjdmässigt och ytmässigt så att befintliga byggnader samt
eventuell mindre utbyggnation tillåts. Området regleras också
med en varsamhetsbestämmelse, k1, som innebär att eventuella om- och utbyggnader ska följa det befintliga utseendet
på fasader och fönsterpartier. Bestämmelsen innebär även att
den karaktäristiska takformen ska bevaras. Se foton på sida 7.

Område 4

Bestämmelsen HC står för handel och centrum. Inom
ändamålet tillåts även tekniska anläggningar. I område 4 ska
den nya livsmedelsbutiken inklusive dess parkering ligga.
Byggnaden får uppta som mest 1300 m2 av ytan och får ha en
maximal totalhöjd på 193 meter räknad från stadens nollplan.
Det innebär två våningar. Området har även bestämmelsen
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f1 som innebär att material i entréer i huvudsak ska vara av
genomsiktligt glas. Anledningen är precis som för höghuset
att öka möjligheten till in/utsyn samt att bryta av eventuella
slutna fasader med partier som släpper ut ljus m.m.
Bestämmelsen n1 innebär även i detta område att det ska
finnas en enhetlig trädrad utmed Hultagatan. Bestämmelsen
n 2 innebär att det ska finnas träd på parkeringsytan vid
livsmedelsbutiken. Båda bestämmelserna syftar till att
förstärka kopplingen mellan grönområdena Ekarängen och
Holmens Gård samt att skapa en trivsammare miljö mellan
de storskaliga byggnadskropparna. Bestämmelserna beaktas i
bygglovet för livsmedelsbutiken.

Område 5

Området planläggs som kvartersmark men begränsas med
bestämmelserna n3 och ej parkering. Det innebär att området
inte får användas som parkering utan ska göras om till ett
parkområde med träd, grönska och gångstråk. Området
syftar till att skapa en trivsam miljö mellan byggnaderna,
att förstärka grönstrukturen i området och att skapa en bra
övergång till det kommunägda parkområdet Ekarängen som
dessutom utökas något i detaljplanen, se område 6.

Område 6

Området planläggs som allmän plats, PARK, för att möjliggöra en utökad grön och trivsam miljö i anslutning till
byggnaderna. Området gynnar också kopplingen mellan de
kringliggande grönområdena Ekarängen och Holmens Lund,
både avseende gröna kvaliteter och gång- och cykelstråk.
Inom parkmarken tillåts tekniska anläggningar såsom
transformatorstationer.

Område 7

Området planläggs som allmän plats, GÅNG & CYKEL,
för att möjliggöra en gång- och cykelväg mellan Hultagatan
och Ekarängen och därmed fortsätta det stråk som leder
mellan Hulta, över Riksväg 40 mot Hässleholmen och Borås
centrum. Eftersom Hultavas 1 har sin utfart mot Månsingsgatan, och Månsingsgatan planläggs som kvartersmark tillåts
överfart för biltrafik mellan Hultavas 1 och Månsingsgatan.

in- och utfart för angränsande fastigheter genom bestämmelsen y samt för allmänna underjordiska ledningar genom
bestämmelsen u.
In- och utfart till planområdet får enbart ske där de två
befintliga gatorna Trallingsgatan och Månsingsgatan ligger.
De två kvarteren regleras därför med utfartsförbud mot
Hultagatan, vilket betecknas genom en linje med cirklar.
Utfartsförbud gäller även på en liten bit mellan Hultavas 1
och gång- och cykelvägen för att hindra att en utfart anläggs
alltför nära korsningen.

Störningsskydd

Eftersom området är utsatt av buller från riksväg 40 finns en
planbestämmelse om störningsskydd som ställer krav på att
de bostäder som inte klarar riktvärdet 55 dBA vid fasad ska
ha minst hälften av bostadsrummen vända mot en skyddad
fasadsida. Alla bostäder ska även ha tillgång till en uteplats
som klarar 50 dBA ekvivalent och 70 dBA maximal ljudnivå.
Läs mer under rubriken ”Buller och vibrationer” på s. 16.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målområden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda
resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan
uppfyllas. Hulta Torg ges möjlighet att utvecklas och fortsätta
vara en viktig mötesplats både för närområdet och övriga
Borås. Hulta Torg är dessutom väl försörjt med gång- och
cykelstråk samt kollektivtrafik vilket gynnar både de som bor
i området och de som vill besöka platsen.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är:
»»

Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelseformer för alla medborgare.

Där marken är markerad med prickar får byggnader inte
uppföras. Prickmarken hindrar dock inte att exempelvis
parkering i markplan eller staket ordnas.

»»

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

De båda gatorna i planområdet har tidigare varit allmän
platsmark i form av gata men görs i detaljplanen om till
kvartersmark respektive parkmark. Eftersom gatorna fungerar som viktiga gång- och cykelstråk görs ett stråk utmed
Trallingsgatan tillgängligt för allmän gång- och cykeltrafik
genom bestämmelsen x. Gatorna görs även tillgängliga för

Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i översiktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som
är särskilt relevanta för detaljplanen är:

Prickmark
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»»

Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
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»»

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

»»

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.

»»

Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk
för olyckor och brott.

»»

Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.

»»

Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter
som inte stör varandra.

»»

För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.

Miljömål

Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Ett av målen, och
det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd
miljö”. Miljömålet innebär enligt riksdagens definition att
”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 tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”
På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att
det ska vara nära till naturen.
I Borås finns också lokala miljömål och ett av de viktigaste
målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser.
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från
trafiken och en målsättning om att öka andelen förnybara
energikällor.
Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella,
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och
bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i
direkt anslutning till kollektivtrafik och det finns möjlighet
att ansluta byggnaderna till fjärrvärme.
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Bostadsbyggnadsprogram

I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform.
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara,
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer.
Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning
och att drygt 100 nya bostäder kan byggas i direkt närhet till
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli hyresrätter
med en variation i storlek från ettor till fyror.

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

Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Fastighetsplan

Inom planområdet finns tre fastighetsplaner: för kvarteret
Hultahus (fastställd den 26 januari 1968), för kvarteret Hultavall (fastställd den 30 april 1964) samt för Hultavas (fastställd
den 30 april 1964). De två förstnämnda fastighetsplanerna
upphävs i sin helhet genom den nya detaljplanen. Den tredje,
för Hultavas, upphävs enbart inom det område som omfattas
av detaljplanen för Hulta Torg. Se bestämmelse på plankarta.

Handläggning

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

Planavgift

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

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Bullerutredning (ÅF Consult, 2016-12-08).

»»

Flyghinderanalys (LFV, 2016-07-20).

»»

Trafikalstringsutredning (Sweco, 2016-11-17).

»»

Solstudie (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2016-09-19).

»»

Parkeringsutredning (Paulina Bredberg, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017-01-25).

»»

Geoteknisk markutredning (WSP, 2016-09-30).

Medverkande tjänstepersoner

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

Michaela Kleman		
plan- och bygglovchef		

DETALJPLAN

Paulina Bredberg
planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017

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.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ombyggnation av
Hulta Torg genom att tillåta byggnation av nya bostäder
och en ny livsmedelsbutik. Även en ny gång- och cykelväg,
byggnation av gemensamt parkeringsdäck och påbyggnad av
befintliga hus belägna på fastigheten Hultavall 1 möjliggörs.
Detaljplanen är upprättad på initiativ av AB Bostäder i Borås,
som är exploatör av området och nedan kallad exploatören.

2. Organisatoriska frågor
Det planlagda området omfattas av stadsplanerna P315
och P305, vars genomförandetid har gått ut. De delar av
stadsplanerna som omfattas av detaljplaneområdet upphävs
i samband med att detaljplanen vinner laga kraft. Detaljplaneområdet omfattas även av tre fastighetsplaner: 1583KBN74/1968 för kvarteret Hultahus och 1583K-BN370/1964
för kvarteret Hultavall, vilka upphävs i sin helhet, samt
1583K-BN372/1664 för kvarteret Hultavas, vilken upphävs i
den del som omfattas av det nya detaljplaneområdet till följd
av att detaljplanen vinner laga kraft.

Tidplan

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Följande
tidplan är aktuell:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

4:e kvartalet 2016
1:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017
2:a kvartalet 2017

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

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum då
detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden
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får detaljplanen inte ändras eller upphävas om berörda
fastighetsägare motsätter sig det. Undantag från detta är
om nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunde
förutses vid planläggningen har uppkommit och om bestämmelser gällande fastighetsindelning eller bestämmelser om
rättighetsområden införs. Efter genomförandetiden fortsätter
detaljplanen gälla och ge byggrätt som tidigare men kan då
upphävas eller ändras utan att de rättigheter som uppkommit
med planen behöver beaktas.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats inom detaljplanen.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för samtliga byggnads- och anläggningsarbeten inom den mark som är detaljplanelagd som
kvartersmark. Exploatören har även ansvar för utbyggnad
av ny gång- och cykelbana inom detaljplanen. Efter godkänd
slutbesiktning överlämnas gång- och cykelbanan till Borås
Stad.
Eventuella tillstånd, utredningar samt utbyggnad av tekniska
anläggningar och ledningar som är nödvändiga för detaljplanens genomförande ansvarar exploatören för. Exploatören
har även ansvar för dagvatten fram till anslutningspunkt
och de anordningar som är nödvändiga för fördröjning av
dagvatten.
Borås Stad, genom Tekniska Förvaltningen, ansvarar för
ombyggnation av busshållplats belägen på Hultagatan samt
för iordningsställande av den mark som i detaljplanen är
utlagd som park.

Avtal

Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal tecknas
mellan kommunen och exploatören vad gäller reglering av
den mark som i detaljplanen ändras från allmän platsmark till
kvartersmark, respektive den mark där användningen ändras
från kvartersmark till allmän platsmark. I exploateringsavtalet ska även regleras kostnader för fastighetsbildning samt
kostnader för utbyggnad av allmän plats, vilket i detaljplanen
innebär utbyggnad av ny gång- och cykelbana samt park.
Avtalsservitut för att trygga allmänhetens tillgång till gångoch cykelväg på den kvartersmark som i planen är markerad
med x bör upprättas till förmån för fastigheten Borås Hulta
4:1, vilken ägs av Borås Stad.
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De avtal som kan behövas för att säkerställa rätten till
områden i detaljplanen markerade med u och y ansvarar
respektive ledningsägare och fastighetsägare för.

För de områden som är markerade med x inom detaljplanen
bör kommunen trygga allmänhetens tillgång till genom
upprättande av avtalsservitut med kommunens gatufastighet
Hulta 4:1 som härskande fastighet.

3. Fastighetsrättsliga frågor

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan även
säkerställas genom ledningsrätt.

och fastighetskonsekvenser
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskonsekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas.
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar sex fastigheter: Borås Hultavall 1,
Hultahus 4, Hultahus 5 och Hultavas 1, vilka ägs av AB
Bostäder i Borås, samt Hultavall 2 och Hulta 4:1, vilka ägs av
Borås Stad.

Fastighetsbildning och servitut

Delar av Hulta 4:1 som omfattas av detaljplanen och som i
tidigare plan utgjorde allmän plats ändras till kvartersmark.
Detta gäller Månsingsgatan, Trallingsgatan och busshållplatsen belägen på Hultagatan. Dessa områden bör därför genom
fastighetsreglering tillföras någon av de fastigheter inom
planområdet som idag ägs av exploatören.
Den del av Hultavas 1 och som i detaljplanen utgörs av kvartersmark bör genom fastighetsreglering övergå till Hultahus
4 eller annan fastighet om så är lämpligt. Den del av Hultavas
1 som utgörs av allmän plats för gång och cykel bör genom
fastighetsreglering övergå till kommunens fastighet Hulta 4:1.
Då Trallingsgatan och Månsingsgatan i detaljplanen utgörs
av kvartersmark anges att dessa ska vara tillgängliga för
allmän gång- och cykeltrafik samt för allmänna underjordiska ledningar i form av markreservat med bestämmelserna
x och u. Gatorna ska även vara tillgängliga för in- och utfart
för angränsande fastigheter, vilket regleras genom bestämmelsen y.
Planbestämmelser om markreservat för allmännyttiga
ändamål, exempelvis y, medför inte rätt att nyttja marken
för avsett ändamål. Den som är huvudman för anläggningen måste ta initiativ till att rättigheten att nyttja marken
säkerställs, i detta fall respektive fastighetsägare. Detta sker
förslagsvis genom tecknande av avtalsservitut där tjänande
fastighet är den fastighet som belastas av bestämmelsen y och
härskande fastighet är den fastighet som är i behov av in- och
utfart.
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Fastighetskonsekvenser

När detaljplanen har genomförts kommer följande fastigheter
ha genomgått föreslagna förändringar genom fastighetsreglering eller kan komma att belastas av servitut, alternativt
ledningsrätt:
Hultavall 1
- Byggrätten för parkering ökar till att tillåta parkering i flera
plan.
- Byggrätten för bostäder (B1) ökar.
- Ny byggrätt för centrum (C) tillskapas.
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u kan komma att
belasta fastigheten.
Hultahus 4
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u samt servitut för
allmän gång- och cykeltrafik inom område markerat med x
kan komma att belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för bostäder (B1) och centrum (C) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) minskar.
Hultahus 5
- Servitut, alternativt ledningsrätt, för underjordiska
ledningar inom område markerat med u kan komma att
belasta fastigheten.
- Ny byggrätt för centrum (C), skola (S), vård (D) och
bostäder (B2) tillskapas.
- Byggrätten för handel (H) tas bort.
- Varsamhetsbestämmelse (k1) införs i syfte att värna om
byggnadernas karaktärsbärande uttryck.
Hultavas 1
- Bör avstå den mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark i syfte att utgöra vändplats till förskola, till
Hultahus 5 som även ägs av exploatören.
- Avstår mark, ca 480 m2 , som i detaljplanen är utlagd som
allmän plats.
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4:5
HULTA
4:1

HULTAVAS
1
4:37

ca 480 m²

ca 95 m²
4:36
HULTAHUS
4

EKHOLMA
8

ca 1410 m²

ca 1960 m²
5

HULTAVALL
1

2

HULTA
4:1

Mark som AB Bostäder tar över från Borås Stad
- sammanlagt ca 3465 m2
HULTAHED
1

Mark som Borås Stad tar över från AB Bostäder

- sammanlagt
   ca 480 m²


Karta som visar de markbyten som ska genomföras med anledning av detaljplanen.
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Hulta 4:1
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvartersmark,
ca 3465 m2 , till de närliggande fastigheterna inom detaljplaneplanområdet.
Hultavall 2
- Bör genom fastighetsreglering övergå till Hulta 4:1.
Beroende av kommande fastighetsbildning kan fastigheterna
Hultavall 1, Hultahus 4 och Hultahus 5 komma att belastas av
servitut för att säkerställa angränsande fastigheters möjlighet
till in- och utfart samt allmänhetens tillgång till gång- och
cykelväg på den mark som i detaljplanen är utlagd som
kvartersmark med markreservaten y och x.

4. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt fjärrvärme

Planområdet är anslutet till det allmänna vatten- och
avloppsnätet. Den planerade exploateringen kräver särskilda
lösningar för vatten på grund av husens höjd.
Planområdet är försörjt av fjärrvärme och möjlighet att
ansluta de nya byggnaderna till befintliga ledningar finns.

Detaljplanen tillskapar nya och ökade byggrätter inom
exploatörens kvartersmark, vilket ökar en fastighets marknadsvärde.
Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och
bekostar.
Då ny allmän plats, park respektive gång och cykel, tillskapas
i detaljplanen uppkommer kostnader för skötsel av dessa ytor
för Borås Stad, Tekniska Förvaltningen. Även kostader för
iordningsställande av park åligger Tekniska förvaltningen,
likaså kostnader för ombyggnation av den busshållplats som
är belägen på Hultagatan. I övrigt förväntas inga kostnader
uppstå för kommunen till följd av planen.

Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte
tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer med
detaljplanen.
Stadsledningskansliet, Mark- och exploatering

Hanna Rickdorff Lahrin
Mark- och exploateringsingenjör

El, tele och fiber

Planområdet är anslutet till ledningar för el, tele och fiber.

5. Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser

Samtliga åtgärder inom den egna kvartersmarken bekostas av
exploatören, såsom exempelvis utbyggnad och förlängning
av Månsingsgatan. Eventuella utredningar och tillstånd
som är nödvändiga för detaljplanens genomförande samt
utbyggnader av tekniska anläggningar inom kvartersmark ska
exploatören ansvara för och bekosta. Då befintligt gång- och
cykelstråk inom detaljplaneområdet behöver flyttas måste en
ny gång- och cykelbana anläggas. Kostnaden för utbyggnad
av ny gång- och cykelbana åligger exploatören. Detta regleras
i exploateringsavtal.
Den fastighetsbildning som är nödvändig för planens genomförande bekostas av exploatören. De fastighetsbildningsåtgärder som kommunen anser nödvändiga för detaljplanens
genomförande finns beskrivna i avsnittet Fastighetsbildning
och servitut. Ingen ersättning för de markbyten som krävs
för detaljplanens genomförande kommer utgå.

DETALJPLAN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Hulta, Hultahus 4 m.fl., Hulta Torg, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2017.

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den
21 september 2016 har ägt rum under tiden 26 september
- 23 oktober 2016 och har annonserats i Borås Tidning 29
september 2016. Berörda markägare har underrättats med
brev inför samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen
varit anslagen i Stadshuset och på Mötesplats Hulta på Hulta
Torg. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.
14 remissinstanser har skickat in yttranden under samrådstiden. Inga sakägare har skickat in yttranden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan.

Ändringar i planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»»

Ett område med allmän plats, park, har lagts till i
planområdet. Ett område med kvartersmark regleras
med planbestämmelser så att det också ska utformas
som en park.

»»

Ett gång- och cykelstråk utmed Månsingsgatan planläggs som allmän plats, gång och cykel.

»»

Användningen E har tagits bort och istället ryms
tekniska anläggningar inom samtliga övriga användningar.

»»

En geoteknisk utredning är framtagen och planbeskrivningen är kompletterad med resonemang om områdets
geotekniska förhållanden.

»»

Trafikutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har uppdaterats med den nya informationen.

»»

Bullerutredningen har kompletterats och planbeskrivningen har uppdaterats med den nya informationen.
Plankartan har kompletterats med en bestämmelse
som innebär att det ska ordnas uteplats med max 50
dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå.
Planbeskrivningen har även uppdaterats med en text
avseende verksamhetsbuller.
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»»

Parkeringsutredningen är reviderad med nya siffror på
grund av den nya användningen park som tar befintliga
parkeringsplatser i anspråk samt utifrån Borås Stads nya
parkeringsregler.

»»

Bestämmelsen n1 om grönska har justerats så att den
innebär att en enhetlig trädrad utmed Hultagatan ska
finnas. Bestämmelsen n 2 innebär numer att det ska
finnas träd på parkeringsytan till livsmedelsbutiken.
Bestämmelser om grönska finns inte längre kvar
utmed Månsingsgatan på grund av platsbrist samt att
Månsingsgatan istället fokuserar på gång- och cykeltrafik.

»»

Kvartersmarken har utökats vid busshållplatsen utmed
Hultagatan.

»»

Bestämmelsen g har tagits bort.

»»

Planbestämmelsen avseende bostäder på Hultahus 5
har förändrats till B2 vilket innebär att bostäder endast
tillåts på våning två.

»»

Utformningsbestämmelsen f 2 har utökats så att den
innebär att det vid bostads-/centrumbyggnation måste
finnas entréer mot Hultagatan. För att möjliggöra
för dessa entréer och en mer variationsrik fasad mot
Hultagatan har ett område med korsmark lagts till
utmed Hultagatan som innebär att det enbart får byggas
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mindre byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger och
liknande inom området. Inom området tillåts även
mindre lokaler för centrumändamål.
»»

Bestämmelsen f3 har lagts till i byggrätten för höghuset.
Bestämmelsen innebär att skyltar inte får sticka upp
ovanför takfot.

»»

En varsamhetsbestämmelse, k1, har lagts till på befintliga torgbyggnader.

»»

Utfartsförbudet har utökats så att det gäller även i
korsningen Hultagatan/Trallingsgatan.

»»

Planbeskrivningen har kompletterats med fler illustrationer och volymstudier för att tydligare redovisa vilka
byggrätter som tillåts i detaljplanen.

»»

Planbeskrivningen har uppdaterats så att den stämmer
överens med nya och reviderade planbestämmelser.

»»

Genomförandebeskrivningen har uppdaterats så att den
stämmer överens med nya och reviderade planbestämmelser.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ser positivt på förslaget som innebär en
blandning av bostäder och verksamheter men ser en del
frågor kring trygghet, parkering och ytor för grönska.
De nya bostäderna, tillsammans med befintliga verksamheter
skapar ett stort parkeringsbehov. Den redovisade parkeringsanläggningen utmed Hultgatan upplevs inte som ett led i
att skapa den urbana attraktiva staden. Byggnadsvolymen
behöver brytas upp. Utformningen av anläggningen behöver
ses över även ur ett trygghetsperspektiv.
Området har en god anslutning till kollektivtrafik och
ett väl utbyggt nät av cykelbanor. För att bidra till ett mer
hållbart resande från Hulta bör planen omdisponeras för
att skapa tydligare gångstråk fram till busshållplatsen och
redovisa hur gång- och cykeltrafik kan premieras i området
med exempelvis cykelparkeringar i goda lägen. Genom att
utföra flera mobility management-åtgärder i området kan
parkeringsbehovet minska.

»»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt,

För att säkerställa de gröna stråken i nordsydlig riktning
som krävs för de övergripande gröna korridorerna genom
stadsdelen är det nödvändigt att skilja ytorna för n1-mark
som ska vara plantering för buskar och träd från markytorna som
ska vara hårdgjorda eller tillgängliga för in- och utfarter för
gående och cyklister.

»»

att skicka ut detaljplanen på granskning och,

Kommentar

Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

»»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-02-22 §75 att uppmana
Samhällsbyggnadsnämnden att i detaljplan studera möjligheten till omvandling av torget och ytterligare bostäder.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-22 §2015000074 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta detaljplan.
Plan- och bygglovchefen beslutade 2016-09-23 § Pl 2016000011 via delegation att sända detaljplanen på samråd.
Samrådet pågick under tiden den 26 september – den 23
oktober 2016. Inkomna synpunkter finns sammanställda i
denna samrådsredogörelse.

DETALJPLAN

På samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av
utformning. En planbestämmelse anger att det vid bostads-/
centrumbyggnation måste finnas entréer mot Hultagatan. I
området som är planlagt som korsmark finns också möjlighet att bygga utstickande byggnadsdelar såsom trapphus,
balkonger samt mindre verksamhetslokaler för att ytterligare
möjliggöra en varierad fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna
eller lokalerna är inget som planeras idag, men byggrätten
skapar möjlighet till ett mer urbant stråk i framtiden. Parkeringsgaraget har utformningsbestämmelser som anger att
fasaden inte får vara sluten, att det ska finnas variation och
att minst 5% av fasaden mot Hultagatan ska vara i genomsiktligt material. Detta för att skapa möjlighet till insyn och
utblickar. Detaljerad utformning ska studeras och säkerställas
i samband med bygglov.
Samhällsbyggnadsnämnden ser att det är positivt med tydliga
gångstråk till busshållplatsen. Det är dock inget som regleras
inom kvartersmark i detaljplanen. Planbeskrivningen har
kompletterats med en illustration som på ett tydligare sätt
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redovisar de viktiga stråken samt grönstrukturen i området
enligt grönområdesplanen. Frågan kring exakt utformning
bevakas sedan i bygglovet.
En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park,
samt som kvartersmark avsedd för park för att möjliggöra
ett tydligare grönt stråk och för att tillgodose allmänhetens
gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan och parkområdet Ekarängen på ett bättre sätt. Genom att skapa ett
attraktivt parkområde med utökade gröna kvaliteter och
möjlighet till vistelse i området skapas en positiv kontrast
till den storskaliga bebyggelsen runtomkring. Parkområdet
fungerar som ett positivt komplement till torgytorna intill
verksamhetsbyggnaderna och kan bidra till att fler vistas i
området som helhet.
Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik vilket
medger en viss reducering av parkeringsnormen. Området
har också god tillgänglighet med gång- och cykeltrafik vilket
ytterligare stärks genom den nya gång- och cykelvägen utmed
Månsingsgatan. Genom att planlägga en del av området som
park minskar möjligheten till parkeringsytor i markplan ytterligare. Cykelparkeringsplatser kommer att krävas i samband
med bygglov. Detaljplanen medger också en flexibel byggrätt
så att det vid behov kan byggas särskilda cykelgarage.
Bestämmelsen n1 har justerats så att den innebär att en
enhetlig trädrad ska finnas utmed Hultagatan. Bestämmelser
om grönska sammanfaller inte längre med ytor som också
ska fungera som gång- och cykelstråk och/eller utfarter.
Det är inte möjligt att plantera träd överallt p.g.a. ledningar
m.m., men planbestämmelserna pekar på en viljeinriktning
för att få till en grön struktur i området som helhet. Utmed
Månsingsgatan ligger fokus på gång- och cykelstråket medan
Trallingsgatan ska fungera som det gröna stråket med hjälp
av parkmarken samt träden som ska finnas utmed Hultagatan. Planbeskrivningen har kompletterats med text om att
träd och övrig grönska med fördel kan planteras i krukor för
att skapa en grön och trivsam miljö.

S2 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen anser att det är positivt att Hulta Torg rustas
upp och kompletteras med fler bostäder för att därigenom
förbättra områdets status. Planen behöver kompletteras för
att beskriva förutsättningarna för att åtgärda bullerstörningarna från riksväg 40.
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet
med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall
prövas av Länsstyrelsen.
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Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse kommer att skadas
påtagligt, att mellankommunal samordning blir olämplig,
att miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs, att strandskydd
upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) eller
att bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet eller till
risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Bullerutredningen behöver kompletteras så att den omfattar
hela planområdet. I nuläget är det inte möjligt för Länsstyrelsen att lämna synpunkter på om en eventuell bostadsbyggnation i den västra delen av planområdet kan uppföras så att
bullerbestämmelserna klaras.
För det planerade höghuset i planområdets östra del behöver
en specificering göras av byggrätten så att husets placering
säkerställs. I bullerutredningen utgår man från att byggnadskropparna placeras i en viss vinkel i förhållande till bullerkällan. På så sätt blir det möjligt att åstadkomma relativt
ljudskyddade fasadsidor. Om inte denna placering säkerställs
så kan konsekvensen bli att ”ljuddämpad sida” ersätts med
”tystare punkter” innanför inglasningar på balkonger, vilket
inte är acceptabelt. Enligt förordningen om trafikbuller så
är det ljudskyddade fasadsidor som ska åstadkommas, vilket
också planbestämmelsen anger.
Länsstyrelsen ifrågasätter om den översta våningen (våning
16) på det planerade punkthuset ska tillåtas då det inte är
möjligt att klara bullerförordningens bestämmelser här. Det
borde även vara möjligt att ställa krav på till exempel ljudabsorbenter vid balkongerna eller andra tekniska lösningar för
att åstadkomma en så god ljudmiljö som möjligt. Detta kan
också säkras med planbestämmelser.
Målet bör inte vara att enbart precis klara nivåerna som anges
i trafikbullerförordningen utan att åstadkomma en så bra
ljudmiljö som möjligt på den valda platsen. Detta i enlighet
med PBL 2:6a.
I planbeskrivningen står det att ”Om gemensam uteplats ska
uppföras, bör den placeras i direkt anslutning till bostäderna
mellan byggnaderna mot syd för att uppfylla ställda riktvärden utan kompletterande bullerskydd. Vissa lokala uteplatser
(balkonger) bedöms uppfylla ställda riktvärden.”
Om inte samtliga balkonger kommer att klara riktvärdet för
uteplats på 50 dBA ekvivalentnivå så behöver en alternativ
uteplats anordnas som klarar riktvärdet. Det behöver i så
fall avsättas plats för detta på plankartan och säkerställas
i planen, eventuellt med en planbestämmelse. I annat fall
kommer balkongerna vara den enda uteplatsen för de boende
och då ska de klara riktvärdet. Det är inte möjligt att bygga
balkonger och sedan mena att de inte ska räknas som uteplat-
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ser om det inte finns ett tydligt och tillgängligt alternativ.
Alternativt ställs krav på att balkongerna byggs på ett sätt så
att de klarar ljudnivåkraven.
Bullerutredningen behöver även kompletteras med eventuella
störningar från verksamheter i närheten, till exempel lastning
och lossning vid affärer, fläktljud etc. Dessa störande ljud har
enligt bullerutredningen inte tagits med och motivering till
det saknas.
Det är positivt att området förtätas med bostäder och att
kommunen vill skapa en tryggare miljö på Hulta Torg.
Inom planområdet finns befintliga träd som kan vara skyddsvärda. Det är positivt om de kan bevaras.
Länsstyrelsen instämmer i synpunkterna framförda av
Trafikverket angående behov av komplettering av trafikutredningen beträffande påverkan på Hultamotet och riksväg
40.
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar

Bullerutredningen har kompletterats så att även byggrätten
på Hultavall 1 utmed Hultagatan innefattas. Bullerutredningen visar att byggrätten på Hultavall 1 klarar riktvärdena
för ekvivalentnivå på fasader åt söder. Lägenheterna längst ut
mot ena kortsidan har däremot maxvärden som överskriver
riktvärdena. För att dessa lägenheter ska klara riktvärdena
krävs tekniska åtgärder såsom delvis inglasning av balkong
för att klara riktvärdena.
För höghuset görs bedömningen att det är fasaderna vid de
indragna balkongerna som ska klara riktvärdena. Det innebär
att det fortfarande är en lägenhet som utan tekniska åtgärder
inte bedöms uppfylla riktvärdena. Bullerutredningen visar
dock att riktvärdet klaras genom tekniska lösningar såsom
delvis inglasning i kombination med absorbenter i tak och på
vägg för dämpning av infallande ljud.
Planbeskrivningen har kompletterats med mer information
under avsnittet ”Buller och vibrationer”. I plankartan
regleras bullret genom den generella bestämmelsen ”I bostad
där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad överskrider
riktvärdet 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen vara
vända mot en fasadsida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå och
70 dBA maximal ljudnivå inte överskrids. Varje bostad ska
ha tillgång till uteplats där 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70
dBA maximal ljudnivå inte överskrids.”

DETALJPLAN

Detaljplanen reglerar inte buller med hjälp av placeringsbestämmelser eftersom det bör finnas en viss flexibilitet i
utformning, val av tekniska lösningar samt planlösningar för
byggnaderna. Genom bestämmelsen om ljudnivåer säkras
dock att förordningens riktvärden klaras när bygglov ges.
Befintliga träd kommer i viss mån att behöva tas ned för att
göra det möjligt att bygga parkeringsytor, nya torgytor m.m.
Växtligheten i området är dock viktig både för människor
och djur och därför finns planbestämmelser som innebär att
det ska planteras nya träd, bland annat i form av en enhetlig
trädrad utmed Hultagatan. I detaljplanen görs ett område
som i dagsläget är parkeringsplatser om till park med avsikt
att öka mängden grönska i området och stärka kopplingen
mellan Ekarängen och Holmens Lund.
Trafikutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets synpunkter. Se kommentar till Trafikverket.

S3 Trafikverket

Riksväg 40 är ett riksintresse. Vägen är en del av det
nationella stamvägnätet och har därför särskild nationell
betydelse. Den aktuella lokaliseringen ligger längs den del
av vägen som ingår i det av EU utpekade Trans-European
Transport Network och har särskild internationell betydelse.
Vägen är viktig för pendling samt långväga person- och
godstransporter. Riksväg 40 är också rekommenderad väg för
transporter av farligt gods.
Riksväg 40 är en allmän väg och Trafikverket är väghållare.
På aktuell vägsträcka är hastigheten 80 km/tim. År 2015
uppmättes ÅDT (årsdygnsmedeltrafik) till 27608 fordon
varav 10 % är tung trafik.
Det föreslagna området ligger inom ett område av riksintresse för framtida järnväg Götalandsbanan. Riksintresseområdet är det förstudieområde inom vilket undersökningar
och utredningar sker för var en höghastighetsbana mellan
Stockholm och Göteborg lämpligast placeras.
Trafikverket har tidigare lämnat synpunkter på bullerutredningen för aktuell detaljplan, se ärende TRV 2016/72172. I
korthet gäller det:
De angivna trafikmängderna för riksväg 40 i tabellen på sid
7 avser 2011. Trafikverket kan upplysa kommunen om att det
finns nyare mätvärden från 2015. Dock behöver skillnaden i
trafikflöden vara ganska stor för att det ska påverka nivån på
trafikbuller.
Man har undersökt förutsättningarna för avsteg enligt
trafikbullerförordning SFS 2015:216. Hälften av bostadsrum-
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men per lägenhet bedöms klara ställda krav för avsteg från
riktvärdet. Undantaget är den översta lägenheten mot norr i
båda husen där nivåerna beräknas till 1 dB över riktvärdet.
Trafikverket förutsätter att kommunen inte gör andra avsteg
från riktvärden för buller än de avsteg som kan göras i
enlighet med trafikbullerförordningen.
En flexibel plan är inte lämplig i detta bullerutsatta läge. För
att säkerställa markens lämplighet för bostadsbebyggelse
kommer detaljplanen behöva innehålla en eller flera planbestämmelser som reglerar buller.
Trafikverket noterar att bullerutredningen har kompletterats
med förtydligande gällande källan till ingångsvärdena för
trafik 2011. Trafikverket anser däremot att ingångsvärdena
för buller bör vara desamma som för trafikutredning för år
2015.
I bullerutredningen har enbart punkthuset utretts. Trafikverket anser att bullerutredningen ska kompletteras med att även
redovisa området väster om punkthuset. I förslaget medges
bland annat en ny byggrätt för bostadsändamål med totalhöjden 192 m som bör ingå i bullerutredningen.
Det är positivt att kommunen har ambitionen att fler människor ska åka kollektivt, gå eller cykla. Kommunen skriver
att de planerar för 2,5 cykelparkeringsplatser per bostad. Det
är viktigt att denna ambition finns med hela vägen fram till
byggskedet.
En trafikutredning har tagits fram för detaljplanen som visar
på hur tillskottet från planförslaget påverkar belastningssituationen vid Hultamotet och Brämhultsmotet. Trafikverket vill
informera om att åtgärdsvalsstudien för Noden Borås visar
att det finns en brist i Hultamotet i avfarten från riksväg 40
(ramp från väster) och att åtgärdsförslag ännu saknas.
Trafikutredning till detaljplanen visar också att det finns en
brist vilken beskrivs enligt följande:
Ett undantag är vänstersvängande trafik från väster mot
Åsvägen, där belastningen medför en lägre standardnivå, s k
godtagbar standard. Där är trafikbelastningen så stor att det
under högtrafik uppstår viss köbildning på avfartsrampen.
Detta gäller redan med dagens trafik, men kön sträcker sig
dock ännu aldrig ned till riksväg 40.
För att kunna bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40
önskar Trafikverket att trafikutredningen till nästa skede
kompletteras med följande:
En karta över nollalternativet som visar år 2040 exklusive
tillskottet från planförslaget. Underlaget behövs, förutom
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som grund att bedöma detaljplanens påverkan på riksväg 40,
även för att bedöma möjligheten till eventuella åtgärder.
Ett förtydligande om vilka trafikslag som tagits med i
trafikanalysen. Vid Hultamotet södra, avfart riksväg 40 från
vänster korsar en cykelbana vägen. Har denna korsande
GC-bana inkluderats i trafikanalysen? Det innebär en
komplicerad trafiksituation där GC-banan spelar in.
Planområdet ligger inom ett större område som för närvarande studeras för dragning av den planerade höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan. Utredningsmaterialet ska kunna
utgöra underlag för järnvägsplan.
Om Götalandsbanans sträckning kommer att gå genom
Hulta kommer det troligtvis ske under mark då Hulta
topografiskt ligger högt. Vi kan i nuläget inte bedöma om den
planerade järnvägen kan komma att påverka eller påverkas av
den nya bebyggelsen.
En flyghinderanalys har tagits fram av Luftfartsverket (201607-20) som visar att det nya bostadshuset med 16 våningar
inte utgör något hinder för närliggande flygplats och dess
trafik.

Kommentar

Bullerutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets och Länsstyrelsens synpunkter, se kommentar
till Länsstyrelsen.
Trafikutredningen har kompletterats i enlighet med
Trafikverkets synpunkter. Planbeskrivningen har även
kompletterats med förtydliganden under avsnittet ”Biltrafik
och bilparkering”. Trafikutredningen visar att tillskottet från
planförslaget inte är av avgörande betydelse för Hultamotet.
Avfartsrampen som enligt utredningen har en belastning som
under högtrafik innebär viss köbildning är 300 meter lång.
Det innebär att nästan 60 personbilar alternativt drygt 20
normallånga bussar (12 meter) kan stå i kö innan kön sträcker
sig ut på riksväg 40. Enligt kapacitetsanalysen är framkomligheten med dagens trafik som högst 0,7 i belastningsgrad
vilket innebär önskvärd standard.
Parallellt med framtagandet av denna detaljplan gör kommunen en trafikutredning för Hultamotet där samtliga kända
exploateringar inklusive en ännu ej platsspecificerad bostadsmängd räknas in. Kommunen är villig att samarbeta med
Trafikverket i frågan för att gemensamt titta på eventuellt
behov av åtgärder i ett längre perspektiv.
Kommunen vill dock förtydliga att i och med denna
detaljplan så föreslås inga åtgärder i Hultamotet. Kommunen
anser inte att ombyggnation av trafikplatsen blir nödvändig
till följd av de förhållandevis få nya byggrätter som föreslås
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i denna plan. Åtgärder för att öka kapaciteten i Hultamotet
kan komma att bli nödvändig på sikt, men först när trafikmängden i aktuellt trafikmot ökar till följd av ytterligare
exploatering. I sådant fall sker ombyggnation med stöd av
gällande planer eller genom upprättande av ny detaljplan, och
då i samråd med Trafikverket.
Kommunens bedömning är också att behovet av bostäder i
detta fall bör väga tyngre än att invänta pågående utredning
av Hultamotet. Bedömningen är att det är mycket positivt
att skapa möjlighet att bygga fler bostäder i ett läge där
bilinnehavet är förhållandevis lågt, där det finns mycket god
tillgänglighet med kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk
till Borås centrum och där det dessutom finns både kommersiella och kommunala verksamheter inom gångavstånd.
Samhällsbyggnadsnämnden tolkar Trafikverkets svar angående Götalandsbanan som att riksintresset inte är ett hinder
för detaljplanens fortsättning.

S4 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
beaktande av vad som framförs i nämndens yttrande.
Tekniska nämnden anser inte att kraven i gällande parkeringsnorm ska frångås med hänvisning till hur dagens
parkeringsbehov ser ut. Bedömning av parkeringsbehovet ska
grunda sig i gällande parkeringsnorm.
Den aktivitetsplats på Hultahus 5 som försvinner till förmån
för den nya förskolans gård och lekytor ska enligt Tekniska
nämndens uppfattning ersättas i närområdet.
Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat
förslag till detaljplan.

Kommentar

En ambition för Borås Stad är att fler människor ska välja
hållbara färdmedel. På Hulta finns goda möjligheter att
gynna och använda sig av kollektivtrafik, cykelanvändning
och gående. För att hushålla med marken bör det inte
planeras för och byggas fler bilparkeringsplatser än vad
som är nödvändigt. Idag är bilinnehavet i AB Bostäders
bostäder i området 70 %, vilket talar för att planerat antal
parkeringsplatser är rimlig. En aspekt som är viktig att
ta med i beräkningen är också vikten av att möjliggöra
trivsamma vistelsemiljöer i området. Parkeringsdäcket är
redan i nuvarande förslag storskaligt, och genom att bygga så
få parkeringsplatser som möjligt är det möjligt att begränsa
anläggningens storlek och höjd till den aktuella samt minska
antalet markparkeringar i området.
Parkeringsutredningen är emellertid uppdaterad efter de nya
parkeringsreglerna och förslaget stämmer numer överens
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med gällande regler. Avsteg är inte längre aktuellt i detaljplanen.
Parkeringsbehovet för livsmedelsbutiken uppfyller också
de gällande parkeringsreglerna. Övriga verksamheter i
planområdet är i huvudsak funktioner för närområdet vilket
innebär att de inte har ett lika stort parkeringsbehov. Parkeringsbehovet för anställda uppfylls genom AB Bostäders
parkeringsplatser på norra sidan av Hultagatan.
Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska
nämnden att anlägga en ny aktivitetsplats i befintligt parkområde Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell
detaljplan.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.
Miljöförvaltningen har varit med i tidigt skede under framtagandet av detaljplanen och bland annat granskat bullerutredningen, val av plats med avsikt på Grönområdesplanen under
arbetets gång. Allt för att följa miljökvalitetsnormer, miljömål
med mera. Miljöförvaltningen tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Noterat.

S6 Borås Elnät

Vi ser helst att det i planen läggs till att mindre teknikanläggningar kan tillåtas på prickad mark för till exempel
transformatorstationer.
För anslutning till elnätet kan långa leveranstider förekomma
beroende på vilken storlek på elservis som kommer att
behövas. Därför bör exploatören beställa elservis i god tid
innan planerad inkoppling.

Kommentar

Detaljplanen är flexibel i dess användning genom att tekniska
anläggningar tillåts inom alla användningar. Det är inte
lämpligt att tillåta tekniska anläggningar inom prickmarken
eftersom den är avsedd att vara för gata, siktlinjer utmed
gator och öppna torgmiljöer.
Övriga synpunkter noteras.

S7 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Hulta, Hultahus 4
med flera, Hulta Torg, Borås Stad.
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Kulturnämndens bedömning är att förslaget till detaljplan
inte tar tillräcklig hänsyn till det mänskliga perspektivet utan
bygger vidare på mindre lyckade aspekter av miljonprogrammets byggnadsideal. För att uppnå ambitionen om att skapa
en bättre utomhusmiljö och ökad trygghetskänsla bör planförslaget omarbetas så att mänskliga perspektiv och behov
blir rådande, med fokus på att trivsamma ytor för samvaro,
rörelsemöjligheter, grönstrukturer och estetiska kvaliteter blir
bättre tillgodosedda.

Kommentar

En del av Trallingsgatan planläggs som allmän plats, park,
för att möjliggöra ett tydligare grönt stråk och för att säkra
allmänhetens gång- och cykelmöjligheter mellan Hultagatan
och parkområdet Ekarängen på ett bättre sätt. Se vidare svar
till Kommunstyrelsen.
Mellan befintliga torgbyggnader, planerad livsmedelsbutik
och det nya bostadshuset regleras marken med prickmark för
att möjliggöra öppna ytor för exempelvis torgverksamhet.
I detaljplanen finns en planbestämmelse som reglerar att
entréer i det nya bostadshuset och livsmedelsbutiken ska vara
uppglasade. Parkeringsgaraget har utformningsbestämmelser
som anger att det ska finnas variation och att minst 5% av
fasaden mot Hultagatan ska vara i genomsiktligt material.
Detta för att skapa möjlighet till insyn och utblickar. På
samma plats som parkeringsgaraget tillåts skapas också
en byggrätt för bostäder i två-tre våningar beroende av
utformning. En planbestämmelse anger att bostäderna
måste ha entréer mot Hultagatan. I området som är planlagt
som korsmark finns också möjlighet att bygga utstickande
byggnadsdelar såsom trapphus, balkonger samt mindre
verksamhetslokaler för att ytterligare möjliggöra en varierad
fasad ut mot Hultagatan. Bostäderna eller lokalerna är inget
som planeras redan idag, men byggrätten skapar möjlighet till
ett mer urbant stråk i framtiden.

S8 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har inga direkta invändningar mot detaljplanen, men har några ”övrigt-punkter” för information:
1. Planerat höghus kommer att ha en del brandtekniska utmaningar med glastrapphuset. Det är troligtvis görbart, men
utmanande. Det är dessutom krav på räddningshiss för så
höga byggnader. Det är möjligt att allt detta är beaktat redan
(t ex med sprinkler i passagen och hiss i respektive byggnad),
men om det måste åtgärdas genom att förändra glastapphusets utformning kan det innebära att byggnadens gestaltning
påverkas, vilket troligen är av intresse för planavdelningen.
2. Planerat höghus kommer att ha krav enligt BBR på intern
brandvattenförsörjning (stigarledning med tryckstegringspump) som med största sannolikhet kommer att vara ansluten
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till vattennätet. Detta kommer troligtvis inte att bli ett
problem, då huset verkar förses med speciellt dimensionerad
vattenförsörjning, men det kan vara bra att känna till att
BBR ställer krav på ett flöde på minst 600 l/min på översta
våningen.
3. För information är det mindre troligt att befintliga punkthus byggs på med fler våningar, då detta skulle innebära stora
och troligtvis ekonomiskt orimliga ingrepp för att uppfylla
brandkrav i BBR (byggnader över 8 våningar).

Kommentar

1. Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på om stora
delar av trapphuset glasas upp för att gynna siktlinjer och
överblickbarheten i området. Detaljplanen reglerar dock
inte hur trapphuset ska utformas, mer än att entréer ska vara
uppglasade. Frågan hanteras vidare i bygglovet.
2. Synpunkten noteras.
3. I dagsläget finns inga specifika planer för att bygga på
befintliga bostadshus med fler våningar. Samhällsbyggnadsnämnden ser dock positivt på att skapa en flexibel detaljplan
som skapar byggrätter för fler bostäder i framtiden.

S9 Fritids- och folkhälsonämnden

Förvaltningen ser positivt på att man förtätar på Hulta då det
är nära kollektivtrafik och samhällsservice.
Trygghetsaspekten är viktig. I detaljplanen ingår flera insatser
i den riktningen såsom att flytta fritidsgårdens entré till
Trallingsgatan, öppna upp torgytan och att vända entréerna
mot gator och stråk. Allt bidrar till att en öka upplevelsen av
trygghet i området.
Förvaltningen vill passa på att lyfta att det är viktigt att
man, gärna i dialog med de boende, ersätter den borttagna
aktivitetsplatsen med något liknande.

Kommentar

Det är Borås Stad genom Fritids- och Folkhälsonämnden
samt Tekniska nämnden som ansvarar för aktivitetsplatsen
som tidigare fanns på Hultavas 5. Konstgräsplanen är redan
ersatt i anslutning till Ekarängskolan. Vid behov är det
möjligt för Fritids- och Folkhälsonämnden samt Tekniska
nämnden att anlägga en ny aktivitetsplats i befintligt parkområde Ekarängen. Det är dock inget som regleras i aktuell
detaljplan.

S10 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen men vill påpeka att ökad bebyggelse av bostäder
även innebär ett ökat behov av kommunal service, vilket bör
beaktas i kommande planändringar i detta område.
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Kommentar

Synpunkten noteras. Det är Kommunstyrelsen som ger
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram nya
detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad av skolor. Lokalförsörjningsnämnden kan uppmana Kommunstyrelsen att ge
Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag för att möjliggöra
utökning av kommunal service i området.

S11 Polismyndigheten

När det gäller utemiljö och öppna platser har trygghetsaspekten tagits med på ett bra sätt när det gäller planering av
belysning, planteringar, mörker etc så att tryggheten upplevs
som mycket hög.
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn
till detta för att undvika trafikfarliga platser etc.
Parkeringsplatser som planeras som ett parkeringsdäck bör
byggas på ett sätt att de lätt kan hållas under uppsikt. Inga
skymmande buskage eller träd som hindrar insyn och under
mörker bör platserna vara väl upplysta.

Kommentar

Parkeringsgaraget ska utformas så att minst 5 % av fasaden
mot Hultagatan är i genomsiktligt material. Detta för att
skapa möjlighet till insyn och utsikt.

S12 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

S13 Skanova

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del av
rubricerat ärende och vill meddela att det ej finns något att
invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S14 Västtrafik

Västtrafik ser positivt på att utvecklingen sker i nära anslutning till befintlig kollektivtrafik och har utöver det inga
synpunkter på planen.

Kommentar
Noteras.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

DETALJPLAN

Paulina Bredberg
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och
övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den som inte är nöjd.
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Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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BESLUT
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Cathrine Kristoffersson
Lokalsamordnare
2017-03-28

Skrivelse med begäran att Lokalförsörjningsförvaltningen ska tillgänglighetsanpassa
Tummarpskolan med hiss
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen tillgänglighetsanpassar
Tummarpskolan med en hiss.
2. Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande i sin helhet
Tummarpskolans entré och lokaler är idag inte tillgänglighetsanpassade för skolverksamhet. Skolans fastighet är från 1940-talet och i tre våningar. På det nedersta
våningsplanet ligger idrottshall och matsal, på de två andra våningsplanen ligger
undervisningsalar/hemklassrum. Fastigheten saknar hiss. Förvaltare för fastigheten
från Lokalförsörjningsförvaltningen har arbetat med att hitta lösningar för att
kunna tillgänglighetsanpassa skolans lokaler och kommit fram till att en hiss vid
kortsidan av skolans entré skulle vara en önskvärd lösning. Grundskolenämnden
begär att Lokalförsörjningsnämnden investerar och installerar en hiss för att göra
skolan tillgänglighetsanpassad. Eftersom detta rör sig om en hyresgästanpassning/verksamhetsanpassning så kommer kostnaden att resultera i ett hyrestillägg
för Grundskolenämnden. Med en planerad investering på cirka 1 100 tkr för Lokalförsörjningsnämnden och en förväntad teknisk livslängd på 25 år blir avskrivningen
44 tkr per år (1 100/25). Till detta tillkommer ränta, i nuläget 1,75% vilket år 1
motsvarar 19 tkr.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.
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BESLUT
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2017-03-28

Skrivelse med begäran att Lokalförsörjningsförvaltningen ska anpassa Kerstinskolans
lokalbehov med en modul
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
1. Tillstyrka förslaget att Lokalförsörjningsförvaltningen anpassar Kerstinskolans lokalbehov med en modul.
2. Översända upprättad skrivelse till Lokalförsörjningsnämnden.

Yttrande i sin helhet
Kerstingårdskolan har sin skolverksamhet integrerad i samma lokaler som förskoleverksamheten på Kerstinsgården i Dalsjöfors. Skolverksamheten har inför skolstart 2017/2018 behov av ytterligare ett klassrum. Delar av skolverksamheten sker i
dag i lokaler anpassade för förskoleverksamhet. Till hösten är det 25 stycken elever
i åk 1 som ska börja på Kerstingårdskolan. Grundskoleförvaltningen anser inte att
en lokal utformad som en förskoleavdelning är ändamålsenlig för god undervisning
enligt skolans styrdokument. Grundskoleförvaltningen anser att lokalen fungerar
att bedriva förskoleverksamhet och fritidsverksamhet i. En omorganisation är gjord
av Kerstinsgårdskolans och Kerstinsgården för att renodla verksamheterna, förskola och skola, våren 2015. Stadsdel Öster tog då ett beslut att ställa moduler på
Kerstinsgården för att ha skolverksamheten i ändamålsenliga lokaler. Grundskoleförvaltningen begär härmed om att hyra ytterligare en skolmodul för att kunna tillgodose lokalbehovet tillfälligt på Kerstinsgårdskolan. Behovet specificeras till ett
klassrum med tillhörande kapprum, grupprum och toalett.
Siffror tagna från LFF senaste modulupphandling och är en uppskattad siffra med
en hyreshöjning med ca 1600 kr/kvm plus etableringskostnad.

BESLUT

1(2)

2017-03-28

Detaljplanering av skolmodulernas placering och utformning ska ske tillsammans
med skolverksamheten.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.
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Dnr 2017/GRN0073 214

Svar på remiss: Detaljplan för Centrum,
Pallas – höghuset, Borås Stad
Dnr BN 2015-0656

Nämndens beslut

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen och översänder svaret till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Nämndens yttrande

Grundskolenämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på
detaljplanen för Centrum, Pallas 1 - höghuset.
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen för kvarteret Pallas - höghuset.
Nämnden har inget att erinra mot detaljplanen. Nämnden ser det som
positivt att Kvarteret Pallas utvecklas och förtätas med bostäder och
centrumverksamheter som skapar bättre förutsättningar för den befintliga
handelsgallerian och parkeringsanläggningen. Genom att kvarteret kommer
att få både fler lägenheter, verksamheter och mötesplatser skapas ett mer
livfullt och attraktivt område längs Viskan.
Behov av fler skolplatser i centrum
Grundskolenämnden påtalar vikten av att beakta tillgång till skolplatser i
centrum. Både Engelbrektskolan samt Daltorpskolan har ingen kapacitet att
ta emot fler elever i ett växande Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet
invånare i stadskärnan tredubblas fram till 2025, vilket skapar behov av fler
skolor i centrum.
Bakgrund
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade
höghuset i kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för befintlig
parkeringsramp. Detaljplanen ger möjlighet för att skapa cirka 100 stycken
nya lägenheter. Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med
en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan kvarteren i
rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från kvarteret. Som landmärke är
det viktigt att byggnaden utformas med hög arkitektonisk nivå.
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Facklig samverkan

Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.
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Detaljplan för del av Centrum
Pallas 1 m.fl. - Höghuset
Granskning

BN 2015-0650

Sammanfattning
Den nya detaljplanen skiljer sig från gällande detaljplan P1214
avseende bostadsändamål i höghuset. Planen ger även en
justerad byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt
möjlighet till anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter centrumverksamhet i höghuset till skillnad från den
här detaljplanen som även tillåter bostäder.
Gällande detaljplan syftar till att ge Borås ett landmärke med
hög arkitektonisk kvalitet vid infarten till Borås i en höjd av
20-34 våningar.
Enligt Borås Stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör för en
förtätning av kvarteret Pallas med bostäder.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016.

1. Inledning

2. Bebyggelse

Planens syfte

Bebyggelsestruktur

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i det planerade
höghuset i kvarteret Pallas samt att justera byggrätten för
beﬁntlig parkeringsramp.

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig kvartersbebyggelse
i två till fem våningar och är omnämnda i Borås Stads
kulturmiljöprogram. Användningen är bostäder, butiker och
kontor. Väster om Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som
byggdes 1971.

Det planerade höghuset ska ge Borås ett landmärke med
en höjd av 20-34 våningar. Det ska stå i skarven mellan
kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken, fristående från
kvarteret. Som landmärke är det viktigt att byggnaden
utformas med hög arkitektonisk nivå.

Planområde
Planområdet är beläget i västra delen av Borås centrum och
är en del av kvarteret Pallas sydvästra hörn. Det ansluter
till Hallbergsplatsen i väster och Strandpromenaden längs
Viskan i söder. Planområdets totala areal är ca 800 kvm och
omfattar kvartersmark och en mindre del av Hallbergsplatsen
som är allmän platsmark.
Fastigheterna i kvarteret Pallas är privatägda och ägs av olika
partnerskap mellan Cernera AB och Järngrinden AB.

Gällande detaljplan
Området omfattas av detaljplan P1214 som vann laga kraft
2015-04-15.

Kommunala beslut
Detaljplanen för Pallas P1214 vann laga kraft 2015-04-15
efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens beslut
innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i detaljplanen
eftersom det inte ansågs förenlig med gällande praxis för
traﬁkbuller. Beslutet togs i överenskommelse med kommunen
och har inneburit att övrig byggnation inom kvarteret Pallas
har kunnat påbörjas.
2015-05-25 yttrade sig Kommunstyrelsen angående
exploatörens begäran om planändring och uppmanade
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-0611 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen.

Ny bebyggelse
Gällande detaljplan P1214 möjliggör ett höghus i anslutning
till Hallbergsplatsen. Byggrätten möjliggör centrumändamål
och parkeringsramp.
För kvarteret pågår en stor ombyggnad som bland annat
innebär nya fasader, påbyggnad med bostäder och ett höghus
som blir 20-34 våningar. Kvartershusets källarvåning och
markvåning kommer fortsatt innehålla galleria. Över det
ﬁnns fyra parkeringsvåningar. Den pågående påbyggnaden
omfattar två bostadsvåningar med en öppen gård med
möjligheter att ha planteringar.
Den nya detaljplanen skiljer sig endast från gällande detaljplan P1214 avseende bostadsändamål i höghuset och justerad
byggrätt för den beﬁntliga parkeringsrampen samt möjlighet
till tekniska anläggningar under mark. Gällande detaljplan
tillåter endast centrumverksamhet i höghuset till skillnad
från den här detaljplanen som även tillåter bostäder. I denna
planen tillåts även den beﬁntliga parkeringssnurran att vara
kvar. I föregående detaljplan skulle åtkomsten till parkringsvåningarna lösas med en annan typ av ramper.

Stadsbild och gestaltning
Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och
rutnätsstaden. Till de starka formerna tillkommer ett högt
hus vid Viskan, i skarven mellan Stadsparken och rutnätsstaden. På långt håll samspelar formerna och en slank proﬁ l
då den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder en
planbestämmelse att huset inte får vara lägre än 20 våningar
för att uppnå en slank vertikal volym. Landmärken är viktiga
för orienteringen i en stad och bidrar till en intressant skyline.
Staden kommer att förändras med det höga huset i kv Pallas
som kommer att ge staden en ny målpunkt. Borås har en stor
variation av uttryck i arkitektur och platser. Sammanhållande
är den rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och
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Gestaltningsförslag. Kvarteret Pallas sett från Sandwalls plats.

Stadsparken och Viskan.
DETALJPLAN
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Kvartershuset

S

Höghuset

Viskan
Orangeriet

Orienteringskarta.

Vy från Teaterbron.
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Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande
i hela centrala staden är en hög arkitektonisk kvalitet en
förutsättning.
Pallashuset kommer att markera entrén till Stadsparken från
Hallbergsplatsen. Läget i innerstaden markerar också den
västra infarten till centrum. Borås kan komma att få ytterligare ett landmärke vid södra infarten från Annelundsmotet
i form av Vitsippanprojektet. Tillsammans med kv Nejlikan
på Druvefors blir det tre solitärer med olika höjd och olika
uttryck.
En positiv effekt med att förtäta är, förutom de samhällsekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att
folk bidrar till med rörelse och liv i staden, vilket bidrar till
att öka stadens attraktivitet. Människors största intresse är att
se andra människor och att skapa olika slags mötesplatser är
viktigt.

Höghuset ny målbild i staden.

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en översiktlig undersökning om vindförhållandena
runt kv Pallas (Klimator, 2014-06-27). Den är tillämpbar
även för den här detaljplanen. Rapporten beskriver hur man
kan klara åtgärder mot alltför stor vindpåverkan på liggande
förslag på egna fastigheten med eventuella kompletteringar
av planteringar på allmän platsmark.
Vy från Smedsgatan.

Historik och kulturmiljöer
Kv. Pallas skapades av två kvarter och en bit av Holmsgatan
år 1969. Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes i betong
med synlig ballast av vit sten och stod klar 1971. Syftet
var att bygga ett varuhus med parkeringsanläggning för
Domus. Varuhuset fanns i entréplan och källarvåning, som
nåddes med Borås första rulltrappa. Parkeringshuset består
av tre våningar och ett däck utan tak på fjärde våningen.
Mot söder och Viskan byggdes en parkeringsramp i spiral.
Sex meter höga, genombrutna betongelement hängdes
utanpå de norra och södra fasaderna framför de tre nedersta
parkeringsvåningarna. De spetsmönstrade betongelementen
ersattes senare av brutalistiska snedställda betongelement
som plockats bort i pågående ombyggnation. Efter ombyggnationen kommer det ﬁnnas ﬂer butiker, café samt kontor
mot Hallbergsplatsen.

Kvarteret från Stadsparken. Utan den beﬁntliga p-snurran.

Bostäder
I den redan planerade exploateringen som sker med stöd
av detaljplan P1214 så tillkommer 40 lägenheter ovanpå
kvartershuset. Genom den nya detaljplanen kommer även
höghuset kunna användas för bostäder. Där ﬁnns det möjlighet att skapa ca 100 stycken nya lägenheter.

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden.
DETALJPLAN
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Arbetsplatser
Planerad exploatering och förtätning av kvarteret som sker
med stöd av gällande detaljplan P1214 kommer innebära
en upprustning av beﬁntliga lokaler samt möjliggöra nya
handelslokaler, kontor och hotell. Genom detta skapas nya
arbetstillfällen i centrum.

Offentlig och kommersiell service

Hallbergsplatsen från söder under ombyggnationen.

Genom gällande detaljplan P1214 stärks utbudet av kommersiell service i centrum. Inom en kilometer från planområdet
ﬁnns offentlig service i form av fem förskolor och ﬂera
skolor. Det ﬁnns ett behov av ﬂer förskolor i centrum, och
kommunen bedriver ett aktivt arbete för att få fram ﬂer.
Genom denna detaljplan kan ytterligare ca 100 nya lägenheter
skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell och offentlig service i centrum.

Barnperspektivet
Lekplatser ﬁnns nära bostäderna i kv Pallas. Stadsparken
ﬁnns direkt utanför planområdet och Annelundsparken
450 meter åt öster. Entrén till bostäderna i höghuset ligger i
direkt anslutning till stråket utmed Viskan. Gatorna i centrala
staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor ﬁnns på promenad- eller cykelavstånd.
Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus under ombyggnationen.

Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med
möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och fritidsanläggningar som bad och idrottsplatser. Ett stort utbud
av kollektivtraﬁk bidrar till att skapa en rörelsefrihet för
unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur,
löpslingor och fotbollsplaner.
Att det planeras ﬂer bostäder i centrum medför att det ﬁnns
ﬂer människor i rörelse ﬂer timmar på dygnet både i parken
och på gator och torg. Boende i höghuset med utsikt över
parken och verksamheter i bottenvåning med butiker bidrar
till trygghet.

Stadsparken, rekreation.

Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats,
antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan sex i
kvartershuset.

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning leder inte till
hinder eller begränsningar för personer med funktionsnedsättning.

Hallbergsplatsen innan ombyggnationen.
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CENTRALSTATIONEN

RESECENTRUM

40 0 M

BRODALSMOTET

ANNELUNDSMOTET
Traﬁkkarta

3. Gator och trafik

bussar

lastbilar, angöring

bilar

planområde

Gatunät
Planområdet ligger centralt innanför cityringen med ca 400
meter till Resecentrum. Det är väl försörjt med lokalbussar
på Lilla Brogatan och ett stort utbud av regional buss- och
tågtraﬁk vid Resecentrum. Det innebär att man kan förvänta
sig en låg andel bilresor. Läget i staden ger också kort
körsträcka till påfart på riksväg 40. Planen bidrar därför
positivt till Borås stads mål om en bilfri stadskärna där
kollektiva transportsystem dominerar.
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en traﬁkutredning (Sweco, 2013-11-15). Den baserades på att det skulle vara möjligt att använda höghuset för
bostäder och är därför tillämpbar även för denna detaljplan.
Den tillkommande biltraﬁkalstringen från planen beräknades bli cirka 1 100 bilförﬂyttningar/vardagsdygn. Av dessa
beräknas 500 alstras av bostäderna och resterande 600 till
ungefär lika delar av kontor och hotell.
Med utgångspunkt från den förväntade traﬁktillväxten och
inklusive den ökade alstringen från Pallas har en kapacitetsbedömning gjorts för korsningarna Lilla Brogatan – Sven
Erikssonsgatan och Varbergsvägen – Lilla Brogatan – rampanslutning med riksväg 40. Den ytterligare traﬁkbelastningen

DETALJPLAN

Pågående planarbeten

från planen beräknas bli förhållandevis liten och kapaciteten
bedöms vara tillräcklig i båda korsningarna för de framtida
traﬁkmängderna. Ett problem har varit Varbergsvägens norra
tillfart där de framtida traﬁkmängderna riskerar att ge köer
som växer förbi Brodalsgatan och därmed riskera att skapa en
blockeringssituation. Bussar leds nu om via rondellen på Lilla
Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten
blivit bättre.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt i området. Hallbergsplatsen har ca 30 platser för cyklar. I övrigt saknas markerade
platser för cykelparkering i anslutning till området. Den
planerade exploateringen innebär att behovet av cykelparkeringar kommer att öka för såväl besökare som de som bor
och arbetar inom kvarteret. Fler platser bör sökas närmare
Strandpromenaden och närliggande torgytor. För att göra
cykelåkande attraktivt samt av säkerhetsskäl behöver ﬂer
cykelparkeringar anordnas. För boende och arbetande bör
låsbara cykelrum inom kvarteret ordnas.
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Kollektivtrafik

Avfall

Området är väl försörjt med kollektivtraﬁk. Hållplatser ﬁnns
utmed Lilla Brogatan som idag traﬁkeras av fem stadslinjer
och en lokallinje, totalt 30 turer i båda riktningarna varje
timma under högtraﬁkperiod på vardagar. Avståndet till
Resecentrum (tåg och vissa regionala busslinjer) och Södra
Torget (övriga stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca
400 respektive 200 meter.

Byggnaderna och lägenheterna ska utformas med utrymmen inomhus för källsortering av avfall. Gemensamma
avfallsutrymmen för boende respektive verksamhetsutövare
anordnas på lämplig plats i enlighet med Renhållningsordning för Borås Stad. Hämtningsfordon ska kunna angöra
intill avfallsutrymmen på ett traﬁksäkert sätt. Nivåskillnader
bör undvikas. Närmaste återvinningsstation ﬁnns idag vid
Krokhallstorget ca 250 meter nordväst om planområdet.

Biltrafik och bilparkering
Parkeringshuset i kvarteret Pallas kommer att kunna erbjuda
413 parkeringsplatser. Behovet av parkeringsplatser för hela
kvarteret har studerats i en särskild parkeringsutredning
(Koucky 2016-03-21). Enligt den gällande parkeringsnormen
beräknas parkeringsbehovet uppgå till 429 platser. På grund
av kvarterets stora tillgång till parkering och det centrala
läget med god tillgång till service och kollektivtraﬁk har
Kommunfullmäktige beslutat om ett avsteg från parkeringsnormen angående Kv. Pallas.

5. Mark
Natur och vegetation
Marken inom planområdet är bebyggd eller hårdgjord. I
naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, Borås
miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde III
(I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men utgör
ändå viktiga biotoper.

Borås Stad har tagit fram en ny parkeringsnorm med större
ﬂexibilitet och större möjligheter till hållbara transporter.
Jämfört med den före detta parkeringsnormen innebär den
en minskning av antalet parkeringsplatser för Pallas med 320
platser.

Lek och rekreation

Tillgången till markparkeringsplatser är begränsad och
beﬁntliga platser är avsedda för angöring och kortare ärenden. Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv
Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken.

Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur Stadsparken kan bli tryggare att vistas i. Genom att lägga ett högt
hus med bostäder och verksamheter som befolkar park- och
stadsrum med gående och cyklister ges en större trygghet
under större del av dygnet. Med det nya caféet och möteslokaler, Orangeriet, med utomhusscen framför Teaterbron rör
sig också ﬂer i parken.

Angöring och utfarter
Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt
varumottag sker från Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans
norra sida ﬁnns ﬁckor som utgör lastzon klockan 06-11, övrig
tid tillåts korttidsparkering.

4. Teknisk försörjning
Vatten, avlopp och dagvatten
Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala vattenoch spillvattennätet. Dagvattennät ﬁnns också utbyggt till
området.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den höga
byggnaden krävs en lokal tryckstegring.

El, tele och fiber
Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till området. Det är exploatörens ansvar att samråda med
respektive lednings- och nätägare kring villkoren för anslutning.
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Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås äldsta
kulturpark och började anläggas år 1897. Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla rekreationsområden.

I södra delen av parken ﬁnns Stadsparksbadet som är en
viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en välbesökt
äventyrslekplats norr om badhuset. Det ﬁnns också en
äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven Ericssongatan.

Geoteknik och Radon
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en geoteknisk utredning av den del av planområdet
som innehåller nybyggnation (WSP, 2011-09-30, med
komplettering 2013-10-15). Den är tillämpbar även för denna
detaljplan.
Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket låg
fasthet ska det nya bostadshusets stomme och väggar
grundläggas med pålar till fasta bottenlager. Schaktarbeten
ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid
byggandet av källare kommer pumpning att ske.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Förorenad mark
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
gjordes en markundersökning av den del av planområdet
där höghuset planeras (WSP 2011-08-30). Den är tillämpbar
även för denna detaljplan. Undersökningen påvisar halter av
organiska ämnen över nivån för känslig markanvändning
(KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för
nuvarande användning eller föreslagen exploatering.
Schaktningen är redan genomförd enligt utredningen från
den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar, lukt
eller innehåll av byggrester har påträffats.

6. Vatten
Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbyggnadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan, tar fasta på.
Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan. Stråken
utmed Viskan behöver plaster och torg som inbjuder till
möten mellan människor.
Promenaden längs Viskan är idag både gång- och cykelväg. I
gällande detaljplan P1214 ingår att bredda Strandpromenaden
och få plats med uteservering genom att träden tas ner,
samt att gräsremsan och gång- och cykelstråket får samma
stenbeläggning lik den på Sandwalls plats för att möta upp
till en högre standard.

Strandpromenaden vid Pallas innan ombyggnationen.

Viskan har mellan Öresjö till Jössabron klassiﬁceringen
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största skälet till klassningen otillfredsställande
ekologisk status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år 2021
för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status.
Tidfristen beror på att det bedöms vara tekniskt omöjligt att
uppnå normen år 2015. Planen innebär inga förändringar av
förhållanden i Viskan som försämrar möjligheten att uppnå
god ekologisk status år 2021 eller att bibehålla god kemisk
ytvatten status år 2015.
Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva innan ombyggnationen.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med hänvisning till att området är redan ianspråktaget och
bebyggt.

Översvämningsrisk
I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
studerades översvämningsrisken för området. HDI konsulter
utförde 2010 på uppdrag av Borås Stad en detaljerad
översvämningskartering för delar av Viskan, Lillån och
Viaredssjön. I en rapport daterad 2013-10-10 har DHI gjort

Översvämningskartering som visar var det ﬁnns översvämningsrisk.
DETALJPLAN
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en justering av beräkningen av ﬂödena och maxnivåerna i
Viskan eftersom nya rapporter visar att vatten kommer att
stiga mer än tidigare beräkningsmodeller visat.
Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter
på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en
översvämning lindras med översvämningståliga konstruktioner och möjlighet att ta sig till och från byggnader. Bebyggelse och mark ska utformas så att översvämmande vatten
upp till +133 (Borås lokala höjdsystem från 1973) inte skadar
byggnader och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar
utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet
inte skadas, till exempel el och hissar.

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.
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
och omgivningsbuller bedöms inte komma att överskridas på
grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.

7. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller
andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar bedöms
inte som nödvändiga.

Buller
En traﬁkbullerutredning har utförts av ACAD (2015-10-08)
samt en reviderad rapport (2017-01-30) för de planerade
bostäderna i höghuset. Beräkningarna visar att ekvivalent
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 55 dB(A) vid
delar av det planerade husets fasader. Som högst uppgår ekvivalent ljudnivå till 60 dB(A) vid fasad mot väster. Värdena
avser frifältsvärden vid slät fasad utan avskärmning från
balkongplattor och skärmar. Eftersom ekvivalent ljudnivå
ej överskrider 60 dB(A) vid någon fasad är det möjligt att
bygga smålägenheter på högst 35 m2 . Smålägenheterna klarar
riksdagens riktvärden oavsett var de placeras i byggnaden,
utan bullernedsättande åtgärder.
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För redovisning av bullervärden över byggnaden se
bullerutredningen (ACAD, 2017-01-30). Bullerutredningen
redovisar även hur bullret löses för varje lägenhetstyp med
planlösningar. Planlösningar och bullervärden illustreras på
bilden på sida 15.
Lägenheterna med fasad mot norr (gröna lägenheten på
sida 15) är minst bullerutsatta de har bullervärden mellan
45 och 50 dB(A) . På den sidan av huset, samt alla de andra
lägenheterna på de lägre våningsplanen, uppfylls riktvärdet
enligt bullerförordningen utan att extra åtgärder krävs för
dessa bostäder.
I lägenheterna mot Strandpromenaden och Stadsparken (de
gula lägenheterna) är bullervärdena upp till 55 dB(A). Här
krävs det ljudabsorbenter i balkongerna för att komma ner till
värden som uppfyller förordningen. Balkongerna förses med
ljudabsorbenter i taket och tätt räcke. Det bedöms ge 3-5 dB
dämpning av ljudnivån vid fasaden.
Den delen av huset som är mest bullerutsatt har fasader mot
Lilla Brogatan och Hallbergsplatsen (orangea lägenheter på
sida 15). För att klara riktlinjerna för buller behöver dessa
lägenheter både dämning i balkongen samt att balkongen
förses med balkongskärmar. Skärmens storlek motsvarar att
75 % av ytan ovanför räcket. Borås Stad anser att detta är en
godtagbar lösning då samtliga balkonger kommer att glasas in
för att öka komforten för de boende.
Länsstyrelsens tolkning av bullerreglerna är att glasskärmar
framför fasad inte får användas för att dämpa buller, men att
5 % av lägenheterna kan tillåtas överskrida bullerriktlinjerna.
Kommunen har därför valt att arbeta vidare med att tillåta
5 procents avsteg för lägenheterna markerade med orange
i bilden på sida 15. För att klara detta ska de lägenheterna
göras om till smålägenheter på max 35 m2 eller andra ytor
som t.ex. förråd eller centrumverksamhet.
I plankartan regleras detta med bestämmelser om störningsskydd som lyder: Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55
dB(A) ska minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalet ljudnivå på
högst 55 dB(A) samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A).
För små lägenheter med en boarea på max 35 m2 gäller krav att minst
hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en ljuddämpad sida om
ekvivalent ljudnivå vid bostadens fasad är mer är 60dB(A). Fasad mot
ljuddämpad sida ska ha en ekvivalent ljudnivå på högst 55 dB(A) samt
maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dB(A).

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Upp till 50 dB(A)
Upp till 55 dB(A)
Upp till 60 dB(A)

Planlösningar och buller.

Om bostaden har en eller ﬂera uteplatser ska ljudnivån vid minst en
uteplats vara högst 50 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 70 dB(A) maximal ljudnivå. 5% av lägenheterna får ha en ljudnivå upp till 60 dB(A).
Övriga lägenheter med bullervärden upp till 60 dB(A) ekvivalent
ljudnivå ska vara smålägenheter med en boarea på max 35m2.

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

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning
med miljökvalitetsnormer för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som

DETALJPLAN

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar
bedöms inte komma att överskridas på grund av den verksamhet som medges i detaljplanen.
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Flyghinderanalys

Entrévåningen på det höga huset ska karaktäriseras med
hög takhöjd. Det ﬁnns bestämmelser som säger att minsta
rumshöjd ska vara 4,0 m i våning ett i markplan.

I samband med planprocessen för gällande detaljplan P1214
genomfördes en ﬂyghinderanalys utan erinran.
I samrådet skickades ﬂyghinderanalysen till bland annat
Försvarsmakten och närliggande ﬂygplatser för synpunkter.

8. Planbestämmelser

Den delen av det höga huset som har bestämmelserna f3
och x ska vara öppet i markplan och bebyggt ovanför. Det
får ﬁnnas pelare i hörnen för grundläggning (f3) men från
marken och 4,5 m meter upp ska marken vara tillgänglig för
allmänheten (x).

Kvartersmark område 1

Kvartersmark område 2

Beteckningen C1B1PE gäller för det höga huset (område 1
på bilden). C1 betyder centrumanvändning och tillåts i hela
byggrätten. Centrumändamål kan vara t.ex. handel, kontor,
hotell mm. B1 betyder bostäder som tillåts i hela byggrätten
utom i markplan. Bostäder tillåts inte i markplan för att
markplanet ska vara till för butiker. P betyder att parkering
får ﬁnnas i form av ramp. E betyder att tekniska anläggningar får ﬁnnas, t.ex. en transformatorstation.

Beteckningen C2B2PE gäller för den beﬁntliga parkeringssnurran och delar av byggrätten för det låga huset samt
balkonger för höghuset ovanför den låga byggnadsdelen
(område 2 på bilden). Det som skiljer användningsbestämmelserna från det höga huset (område 1) är att i område 2
tillåts centrum och bostäder upp till +141 över grundkartans
nollplan. Höjden +141 motsvarar två våningar från marken
räknat. Över de två våningar får det ﬁnnas balkonger.

Det ﬁnns en bestämmelse där det står att +205 är den lägsta
totalhöjden och att +238 är den högsta totalhöjd i meter över
grundkartans nollplan. Dessa bestämmelser gör att byggrätten för höghuset motsvarar minst 20 och max 34 våningar.
Den lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge
landmärket en hög och slank proﬁ l. Detta gäller för område 1
och delar av område 2 där det får ﬁnnas balkonger.

Höjden på två våningar är samma i den omgivande planen. I
omgivande planer ﬁnns det även bestämmelser som reglerar
parkeringslösningar som inte länge är aktuella. Dessa
bestämmelser bedöms inte vara i konﬂ ikt med det som
föreslås i aktuell plan. I detta område ﬁnns även en nockhöjd
reglerat för att begränsa höjden. Nockhöjd har använts för att
vara mer ﬂexibel än en totalhöjd.

Byggnadsdelar får inte sticka upp ovanför totalhöjden i det
höga huset, förutom anordning för vindskydd eller master
och antenner. Antenner och master behövs för att markera
ﬂyghinder och till exempel för åskledare.

Parkeringsrampen har en nockhöjd på +150 meter över
grundkartans nollplan, vilket motsvarar dagens parkeringsramp som är 5 våningar hög.

LÅGDEL

2
1
3
VISKAN
HALLBERGSPLATSEN
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Bestämmelsen om att bostäder inte tillåts i markplan är
samma som i område 1. Det är även bestämmelserna om att
P parkering endast får ﬁnnas i form ramp och att tekniska
anläggningar får ﬁnnas.

Område 2 och 3
Det ﬁnns en bestämmelse markerat med ett e som ger byggrätt för balkonger ovanför allmän platsmark samt ovanför
den lågdelen av byggprojektet. Syftet med bestämmelsen
är att ge byggrätt för balkonger men att begränsa antalet
kvadratmeter som får bli balkong för att behålla byggnadens
smala siluett. De 90 kvadratmetrarna balkong som får ﬁnnas
ska fördelas över båda områdena med ett litet e. Det får
alltså inte vara 90 m2 per område med e, utan max 90 m2 per
våningsplan. På Illustrationen är det ritat med 6 balkonger
där 3 är ca 10 m2 och 3 som är 3 ca 15 m2 .

9. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanearbete. Följande strategier berör exploateringen i kv Pallas:
»

Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

»

Vi utformar socialt hållbara bostäder över generationsoch kulturgränser med en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

»

Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro,
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan
får en framträdande plats och ger möjlighet till både
aktiviteter och sinnesro.

»

Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

»

Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter
och upplevelser så att staden lever under dygnets ﬂesta
timmar.

»

Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska
lösningar.

Allmän platsmark område 3
Del 3 på bilden nedan är allmän platsmark, vilket i detta
fall innebär strandpromenad eller torg. Beteckningen på
plankartan är Lokalgata (CB). Bokstäverna inom parentesen
står för centrumändamål och bostäder och är till för att
tillåta dessa användningar ovanför allmän plats. Marken ska
vara tillgänglig för allmänheten i markplan och över marken
får balkonger till hotell och bostäder ﬁnnas. Balkongerna får
sticka ut 2 meter från fasad förutsatt att de är 4,5 meter upp
från marken. Fundament och andra tekniska anläggningar
till centrum och bostäder får ﬁnnas under marken. Detta
kan t.ex. vara en fettavskiljare till eventuell restaurang eller
anordningar som behövs för grundläggning. Bestämmelsen
möjliggör att kvarterets funktioner kan rymmas under mark
och att marken kan tillhöra kommunens fastighet i markplan
samtidigt som balkongerna ovanför tillhör fastigheten till
kvarteret Pallas.

Hela planen
På grund av de geologiska förutsättningarna krävs att bebyggelsen pålas för att garantera att marken blir stabil. För detta
ﬁnns en bestämmelse om att marken ska pålas.
Byggnad ska utföras vattentät upp till +133 m över
grundkartans nollplan. Höjden motsvarar dagens marknivå.
Denna bestämmelse är satt för att undvika skador vid höga
vattenﬂöden i framtiden.
In- och utfart till planområdet får enbart ske ut mot Hallbergsplatsen. Planområdet regleras därför med utfartsförbud
mot Strandpromenaden.

Störningsskydd
I planen är det nödvändigt att reglera buller för att garantera
att en god ljudmiljö uppnås. Förklaring till bullersituationen
och bestämmelserna som är satta i plankartan ﬁnns på
sidorna 14 och 15.

DETALJPLAN

Det planerade exploateringen som möjliggörs genom detaljplan P1214 bidrar därmed till att förverkliga Vision 2025.
Att tillåta bostäder i höghuset är särskilt viktigt för att bidra
till ﬂer invånare i stadskärnan, och en blandning av olika
verksamheter och bostäder i stadskärnan.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Det aktuella
området ingår i stadskärnan och redovisas som bostadsbebyggelse.

Miljömål
Av de nationella miljömålen har begränsad klimatpåverkan,
frisk luft och god bebyggd miljö relevans för planen. En
tätare bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger
även förutsättningar för resurssnåla transporter. Detta i
sin tur kan minska användningen av fossila bränslen och
minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller god
bebyggd miljö är traﬁkbuller och körsträcka med bil viktiga
indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är en minskning av
biltraﬁk viktig för att nå målet. En av framgångsfaktorerna
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för att begränsa biltraﬁken är att åstadkomma en ökad
användning av kollektivtraﬁk. Det förutsätter en god tillgång
till kollektivtraﬁk vilket planområdet har.
I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att ett
prioriterat område är hållbar samhällsplanering. Borås Stad
ska ha attraktiva, levande centrummiljöer där människor vill
vistas och bo samt platser där det är enkelt att mötas på ett
tryggt och miljömässigt hållbart sätt.

Eftersom planen är en utökning av markanvändningen i
beﬁntlig byggrätt bedöms den inte vara av betydande intresse
för allmänheten. Inte heller bedöms detaljplanen medföra
betydande miljöpåverkan.

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

Planunderlag
Stadsbyggnadsprogram

I samband med den gällande detaljplanen(P1214) togs
följande utredningar fram:

Stadsbyggnadsprogrammet för Borås, Staden vid Viskan,
godkändes av kommunfullmäktige i augusti 2002. Bostäder
ska byggas i attraktiva lägen vid Viskan och stråken utmed
Viskan behöver platser och torg som inbjuder till möten
mellan människor.

»

Bullerutredning (ACAD, 2015-10-08).

»

Geoteknisk undersökning (WSP, 2013-10-15).

Grönområdesplan

»

PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, (WSP,
2011-08-30).

»

Traﬁkutredning (SWECO, 2013-11-14).

10. Konsekvenser

»

Flyghinderanalys (LFV, 2013-02-05).

Behovsbedömning

»

PM översvämningsrisk (DHI, 2013-10-10).

»

Solstudie (Alessandro Ripellino Arkitekter, 2014-04-10).

»

Vindstudie (Klimator, 2014-06-19).

Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås Stads
Grönområdesplan, antagen 2014.

Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för
luftkvalitet eller buller negativt. Området är utsatt för höga
bullernivåer och det följs upp med planbestämmelser. En
förutsättning för boendes hälsa och säkerhet är att traﬁkbullerstörningar och riskbild hanteras enligt planens bestämmelser samt att bullerfrågorna följs upp i bygglov.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.

För den aktuella detaljplanen har bullerutredningen kompletterats parkeringen har utretts vidare:
»

Bullerutredning (ACAD, 2017-01-30).

»

Parkeringsutredning (Koucky & partners 2016-03-21).

Naturvärden
Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten inverkan på
livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter i området. Området innehåller idag inga utpekade hotade arter eller utpekad
värdefull natur.

Medverkande tjänstemän/samverkan

11. Administrativa frågor

Plan- och bygglovavdelningen

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

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

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef

Kristina Axelsson
planarkitekt
Jonatan Westlin
planarkitekt

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med standardförfarande. Utökat förfarande är inte
aktuellt för att detaljplanen är förenlig med översiktsplanen,
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2017.

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

2.1.

Tidplaner

Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter
som uppkommit genom planen behöver beaktas (exempelvis
förlorad byggrätt).
2.3.

Ansvarsfördelning

Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder
inom kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap.

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande och
följande tidplan gäller:
Samråd

3 kvartalet 2016

Granskning

1 kvartalet 2017

Antagande

2 kvartalet 2017

Laga kraft

3 kvartalet 2017

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet eller att den
överklagas.
Detaljplanen antas av Byggnadsnämnden i Borås Stad.
2.2.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen
vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Före genomförandetidens utgång kan kommunen endast
ändra en detaljplan om ingen fastighetsägare som berörs
motsätter sig det
Ändringen får dock genomföras om det behövs på grund av
nya förhållanden av stor allmän vikt som inte kunnat förutses
vid planläggningen eller om det behöver införas bestämmelser om fastighetsindelning i detaljplanen

Exploateringen av kvarteret Pallas kommer medföra
omfattande förändringar och upprustning av allmän plats i
anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen kommer utgöra en
yta med blandad traﬁk, angörning och transporter både till
kvarteret Pallas och Prometeus. Korsande stråk av biltraﬁk,
fotgängare och cyklister kommer kräva att området behöver
omdisponeras. Strandpromenaden kommer behöva byggas
om för att anpassas till exploateringen samt till Södra Strandgatan och till Sandvalls plats.
Genomförandetiden för gällande detaljplan, P1214 (laga
kraft 2015-04-15) har inte gått ut. Ett exploateringsavtal
ﬁnns upprättat som bl.a. regler genomförandet av utbyggnad
och upprustning av allmän plats på Hallbergsplats och
Strandpromenaden. Den nu aktuella detaljplanen skiljer sig
från gällande plan främst genom att den, förutom centrumändamål, även tillåter bostäder i höghusdelen. Detaljplanen
bedöms därför inte påkalla något behov av att reglera kostnader för ombyggnationen av allmän plats.
I anslutning till planområdet ﬁnns ledningar som kan komma
att påverkas av den planerade byggnationen. I det fall att
ledningarna inte kan ﬁnnas kvar eller på annat sätt riskerar
att påverkas, är det respektive fastighetsägare, som avser att
genomföra byggnationen, som ansvar för att träffa överenskommelser med respektive ledningsägare.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
Se fastighetsförteckningen.
3.2.

DETALJPLAN

Fastighetsbildning
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Detaljplaneområdet inrymmer både en 3D-fastighet samt
ﬂera 3D-utrymmen. Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planområdet att anpassa fastighetsindelningen till
byggnadens olika funktioner och användning.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Innerstaden 1:1 som det utökade 3D-utrymmet (LOKALGATA
CB) innebär.
5.2.
3

Ekonomiska konsekvenser för ägarna av Pallas 1 och

Planförslaget innebär att 3D-utrymmet som urholkar
Innerstaden 1:1 (LOKALGATA (CB)) utökas jämfört med
gällande detaljplan. Det tillkommande 3D-utrymmet kan
överföras från Innerstaden 1:1 till Pallas 3 och Pallas 1
genom fastighetsreglering.

»

Kostnader för upprättande av detaljplanen.

»

Kostnader för byggnation.

3.3.

»

Kostnader för anslutningsavgifter (VA, el tele mm).

»

Kostnader till följd av de överenskommelser som man
behöver träffa med Borås Energi och Miljö AB, Borås
Elnät AB samt övriga vars anläggningar eller rättigheter
berörs av planerad byggnation.

»

Kostnader som följer av bygglovshanteringen.

»

Kostnader för ev. förvärv av tillkommande 3D-utrymme.

Servitut och ledningsrätt

Detaljplanen medger att transformatorstation kan inrymmas inom planområdet. För att den möjligheten ska kunna
utnyttjas bör Borås Elnät AB träffa avtal med berörda
fastighetsägare. Avtalen kan lämpligen fullföljas genom att de
säkerställs med servitut eller ledningsrätt.

4.

Tekniska frågor

4.1.

Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Kvarteret Pallas är ansluten till det kommunala vatten- och
spillvattennätet.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för höghusdelen
krävs en lokal tryckstegring.
Borås Energi- och Miljö AB ansvarar för att träffa överenskommelser med de fastighetsägare inom planområdet som
berörs av tryckstegringsanläggningen.
4.2.

El och tele

Ledningar för tele och bredband ﬁnns utbyggda i anslutning
till kvarteret.
4.3.

Traﬁk

Detaljplanen bedöms inte föranleda behov av åtgärder på
traﬁknätet utanför planområdet.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.
5.3.

Ledningsägare
Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya
och beﬁntliga ledningar och anläggningar inom kvartersmark
med ledningsrätt alternativt servitut.
Kostnader för ﬂytt av ledningar, investeringar i nya anslutningspunkter samt anläggningar som transformatorstationer,
tryckstegring etc. kan aktualiseras i samband med exploatering. Ledningsägarnas möjlighet att täcka sina kostnader
avgörs dels genom förhandlingar med respektive fastighetsägare samt genom anslutningsavgifter.
5.4.

5.

Ekonomiska frågor

5.1.

Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Detaljplanen ansluter till allmän plats där frågor kring
ﬁnansiering av ombyggnad av Hallbergsplatsen och Strandpromenaden har reglerats i ett exploateringsavtal.
Detaljplanen bedöms därför inte medföra några ytterligare
kostnader för kommunen.
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Ekonomiska konsekvenser för övriga

Ledningsåtgärder

Utbyggnad av anläggningar för vatten, avlopp, spillvatten, el,
tele, värme m.m. bekostas av respektive ledningsägare som
har att ﬁnansiera utbyggnaden genom anslutningsavgifter
och/eller genom avtal.
Stadsledningskansliet

Johannes Olsson
Mark och exploateringsingenjör

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. - Höghuset, Borås Stad, upprättad den 22 september 2016.

Sammanfattning
Samråd enligt nya lagen PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 5 juli 2016 har ägt rum under tiden 25 juli – 9
september 2016 och har annonserats i Borås Tidning dag
månad år. Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
16 remissinstanser och 1 sakägare har skickat in yttranden
under samrådstiden.
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

1. Yttranden från remisspart.
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Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär några små ändringar jämfört
med samrådshandlingen:
»

På plankartan har en justering av bullerbestämmelsen
gjorts enligt Länsstyrelsens önskemål.

»

Bestämmelsen om balkongerna har justerats.

»

Utfartsförbud har lagts till ut mot Strandpromenaden.

Kommunstyrelsen yttrade sig 2015-05-25 §257 angående
exploatörens begäran om planändring och uppmanade
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra
detaljplanen för att möjliggöra bostäder.

»

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt
att skicka detaljplanen för granskning.

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2015-06-11 §183 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
2016-07-05 § Pl 2016-000007 beslutade planchefen via
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick
under tiden den 25 juli – den 9 september. Inkomna
synpunkter ﬁnns sammanställda i en samrådsredogörelse.

»

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas
innebära en betydande miljöpåverkan.

1. Yttranden från remisspart.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:

Handläggning

S1 Kommunstyrelsen

Detaljplanen för Pallas (1590K-P1214) vann laga kraft
2015-04-15 efter Länsstyrelsens överprövande. Länsstyrelsens
beslut innebar att höghusets bostadsändamål togs bort i
detaljplanen eftersom det inte ansågs förenlig med gällande
praxis för traﬁkbuller.

Kommunstyrelsen anser att bottenvåningens fasader mot
Strandpromenaden och Hallbergsplatsen bör utformas som
attraktiva publika utrymmen med stora fönsterpartier och
välkomnande entréer. Plankartan bör kompletteras med
utfartsförbud för att säkerställa att Strandpromenaden förblir
bilfri och ett attraktivt ﬂanörstråk.
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Det avsteg från parkeringsnormen som Kommunfullmäktige
godkände i den tidigare detaljplanen räcker för att täcka
parkeringsbehovet. Det ﬁnns inga stora fastighetsrättsliga
eller genomförandefrågor som planen leder till. Samhällsbyggnadsnämnden kan därmed anta den reviderade
detaljplanen. I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra
mot förslaget.

Kommentar
För att säkerställa anslutning till beﬁntlig ramp, har infarten
till parkeringsgaraget låsts till södra delen av byggnaden.
Detta skedde i samband med bygglovet. Därmed ﬁnns det
dessvärre begränsat utrymme för publika utrymmen i delar
av bottenvåningen. I övriga delen av Pallasbyggnaden ut mot
Strandpromenaden kommer publika utrymmen och stora
fönsterpartier att tillskapas. Plankartan kompletteras med
utfartsförbud ut mot Strandpromenaden.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa / säkerhet med avseende på förorenad mark
behöver redovisas på ett tydligare sätt i enlighet med vad
som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas
av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser, utifrån nu kända
förhållanden, med hänsyn till övriga prövningsgrunder
(riksintresse, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer
och strandskydd) att planen kan accepteras. Samtidigt vill
Länsstyrelsen understryka vikten av att Borås Stad arbetar
aktivt vidare med en politiskt förankrad och långsiktig
strategi för att lösa traﬁksituationen i Borås med omnejd
utan en ökad belastning av biltraﬁk på väg 40. Detta är en
nödvändig förutsättning för ett fortsatt byggande i Borås
centrala delar. Föreslagen planbestämmelse gällande buller,
ﬁnner Länsstyrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning
(2015:216) om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen önskar, samstämt med Traﬁkverket, dock förtydliganden
av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så
att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer
att klaras.
Hälsa och säkerhet/Förorenad mark
Den markundersökning som hör till planen visar på halter av
organiska ämnen som ligger över nivån för känslig markanvändning. Ändå bedöms dessa halter inte utgöra någon risk.
Med hänsyn till bostäder som framtida markanvändning,
delar Länsstyrelsen inte kommunens bedömning att risk kan
uteslutas. Kommunen behöver därför beskriva hur hantering
av denna risk skall ske i fortsatt arbete.
Traﬁk
Traﬁkverket har lämnat ett yttrande till Länsstyrelsen, daterat
2016-09-08, där man framför synpunkter gällande planens
lämplighet med hänsyn till traﬁkﬂöden, framkomlighet samt
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buller med hänvisning till yttranden över den tidigare planen
som ger byggrätt för ett höghus med ändamålet centrumverksamhet (Borås Stads planbeteckning P1214). Traﬁksituationen i Borås har bl a beskrivits inom det pågående arbetet
med en åtgärdsvalstudie för Noden Borås, i vilken det med
största tydlighet framgår att det krävs en långsiktig strategi
för att lösa traﬁksituationen i Borås Stad med omnejd utan
en ökad belastning av biltraﬁk på väg 40. Länsstyrelsen
vill härmed understryka att detta kommer till stånd och
förankras i politiska beslut som grund för att möjliggöra ett
fortsatt byggande i centrala delar av Borås Stad. I den nu
aktuella planen, ﬁnner Länsstyrelsen att skillnaden mellan
traﬁk till följd av beﬁntlig byggrätt för centrumverksamhet
och en byggrätt som även inkluderar bostäder inte kan vara
så avgörande att det föranleder en annan bedömning än i det
förra planärendet. Länsstyrelsen konstaterar också att det
geograﬁska läget med bostadsetablering i direkt närhet till
centrum och resecentrum innebär stora fördelar. Det innebär
att Länsstyrelsens slutliga bedömning är att den nu aktuella
detaljplanen får accepteras med hänsyn till riksintresse för
kommunikation.
Buller
Föreslagen planbestämmelse gällande buller ﬁnner Länsstyrelsen tillräcklig utifrån lydelsen i Förordning (2015:216)
om traﬁkbuller vid bostadsbyggnader. Länsstyrelsen
önskar, samstämt med Traﬁkverket, dock förtydliganden
av beräkningsunderlaget gällande ev. framtida tågbuller, så
att det klart framgår att angiven planbestämmelse kommer
att klaras. För att öka tydligheten, bör styckeindelningen i
planbestämmelsen ändras så att det blir tydligt att meningen
om uteplatser gäller alla lägenheter och inte enbart smålägenheterna i enlighet med nedanstående:
”Om ekvivalent nivå vid bostadens fasad övergår 55 dBA ska
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot ljuddämpad
sida. Fasad mot ljuddämpad sida ska ha en ekvivalentljudnivå
på högst 55 dBA samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70
dBA. För små lägenheter med en boarea på max 35m2 gäller
krav att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot
en ljuddämpad sida om ekvivalent ljudnivå vid bostadens
fasad är mer är 60dBA. Fasad mot ljudnivå på högst 55 dBA
samt maximal ljudnivå nattetid på högst 70 dBA. ljuddämpad
sida ska ha en ekvivalent
Nytt stycke: Om bostaden har en eller ﬂera uteplatser ska
ljudnivån vid minst en uteplats vara högst 50 dBA ekvivalent
ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. 5 % av lägenheterna
får ha en ljudnivå upp till 60 dBA. Övriga lägenheter med
bullervärden upp till 60 dBA ska vara smålägenheter med en
boarea på max 35m2 .
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Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt,
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Borås Stad håller med Traﬁkverket om att det krävs en
övergripande utredning kring traﬁksituationen i Borås.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.

Kommentar
Schaktning av planområdet är redan gjord enligt utredningen
från den nu gällande planen. Inga tecken på färgförändringar,
lukt eller innehåll av byggrester har påträffats. Ett tydliggörande av detta och beﬁntlig utredning läggs till i planbeskrivningen.

S5 Miljö- och konsumentnämnden

Borås stad anser att traﬁkunderlaget till bullerutredningen
är korrekt. Borås Stad arbetar aktivt för att inte Traﬁkverkets
vägar ska belastas ytterligare. Traﬁkstudien Noden Borås
drivs av Traﬁkverket och Borås stad och är ett verktyg för att
hantera övergripande traﬁkfrågor i Borås tillsammans.

S7 Borås Elnät

Yttrandet om styckeindelningen i planbestämmelsen kring
buller tillgodoses.

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker detaljplanen.

S6 Borås Energi och Miljö
Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på detaljplanen.

Borås elnät har ingen erinran.

S8 Stadsdel norr
Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen. Nämnden
ser det som positivt att Kvarteret Pallas utvecklas och
förtätas med bostäder och centrumverksamheter som skapar
bättre förutsättningar för den beﬁntliga handelsgallerian och
parkeringsanläggningen.

S3 Trafikverket
Då traﬁksituationen i Borås studeras i åtgärdsvalsstudie för
Noden Borås kommer Borås Stad och Traﬁkverket behöva
arbeta vidare med frågan oavsett denna detaljplan, bostäder
eller inte. Däremot är det en ny detaljplan. Denna ska utgå
från Traﬁkverkets basprognoser och traﬁkuppräkningstal för
väg och beräknas för år 2040 och ej år 2030, för både väg och
järnväg.

Stadsdelsnämnden Norr påtalar vikten av att satsa på en
fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.

Kommentar
Synpunkt mottagen. Borås stad arbetar aktivt för att lokalisera möjliga platser för nya förskolor i centrum.

S9 Kulturnämnden
Under arbetet har det varit en diskussion om antal tåg som
bullerberäkningen ska utgå ifrån. I detaljplanen ser vi inte att
Götalandsbanan är inräknad. Detta är svårt då det idag inte
går att säga i vilken sträckning banan kommer att dras. Det
som kan sägas med säkerhet är att höghuset kommer att vara
bullerutsatt. Det är Borås stads ansvar att hantera bullerfrågorna vid ny exploatering samt avgöra vad som är god
bebyggd miljö. Det är Länsstyrelsens roll att granska detta.
Traﬁkverket önskar ta del av fortsatt arbete.

Kommentar
Borås stad har under planarbetet arbetat tillsammans med
en erfaren traﬁkkonsult som levererat underlag till traﬁkberäkningarna som också använts för bullerutredningen. Borås
Stad bedömer att ytterligare traﬁkutredningar inte behövs
som underlag för den uppdaterade bullerutredningen.
Bullerkonsulten har även kontaktat Traﬁkverket för underlag
och siffror. Angående buller från Götalandsbanan så har
bullerkonsulten använt miljökonsekvensbeskrivningen för
Götalandsbanan som underlag till den uppdaterade utredningen.
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Kulturnämnden föreslår att detaljplanen tillstyrks. Förslaget
främjar variation mellan bostäder och verksamhet i centrum,
vilket är positivt för staden. Det är även positivt att den
beﬁntliga parkeringsrampen får vara kvar.

S10 Räddningstjänsten
Planen medger minst 20 och max 34 våningar, tidigare plan
medgav max 33 våningar. Det bör säkerställas att grundarbetet dimensioneras för 34 våningar och eventuella sättningar,
ras/skred osv. orsakat av Viskan.
Byggnaden ska förses med sprinklersystem och interna
trycksatta stigarledningar (system som gör att räddningstjänsten kan koppla sina slangar direkt i huset). Dessa ska kunna
användas samtidigt samt ha säker tillgång till vatten (reservsystem). Det är oklart om det innebär att byggnaden behöver
förses med vatten från två olika serviser (då räddningstjänsten antagligen inte kan utgöra den ”andra källan” som på
Nejlikan, på grund av höjdskillnaden) men det bör redas ut
så att matningen till ordinarie och reservpump är säkerställd.
Det bör säkerställas tidigt att dessa frågor är synkade mellan
BEM och exploatören/byggherren
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I planbeskrivningen beskrivs hur det kan bli upp emot 100
nya lägenheter samt hur enkelt det är att ta sig till närmsta
lekplats i Stadsparken. Detta kan innebära en stor ökning av
antalet barn som ska röra sig i området och/eller ta sig till
lekplatsen. Med tanke på detta bör eventuellt räckena runt
Viskan ses över så att de ﬁnns i tillräcklig omfattning och
utformning.

S16 Västtrafik
Västtraﬁk ser positivt på en förtätning i centrala Borås och
anser att planen ger goda förutsättningar för att använda sig
av kollektivtraﬁken. Annars inga synpunkter på planen.

2. Yttranden från sakägare

Kommentar

S17 Prometeus 3

För bebyggelsen ﬁnns geotekniska utredningar gjorda.
Grundarbetet är dimensionerat för 34 våningar och har tagit
hänsyn till att Viskan ﬁnns i närheten.

Då den föreslagna detaljplaneändringen avser tillskapande av
upp till 100 nya lägenheter ser vi att parkeringsbehovet för
kvarteret kommer att öka men att ingen utökning av antalet
parkeringsplatser är planerad. Detta oroar oss eftersom
vår fastighet endast har fem stycken egna parkeringsplatser
och hotellverksamheten är beroende av att deras gäster har
möjlighet att nyttja parkeringsgaraget i karteret Pallas.

Hur sprinklersystem och interna trycksatta stigarledningar
anordnas går inte att reglera med planbestämmelser. Vi
förutsätter att dessa frågor kommer att synkas mellan Borås
Energi och Miljö, bygglovavdelningen och byggherren i
bygglovet.
Synpunkten kring översyn av räcken längs Viskan vidarebefordras till Tekniska förvaltningen.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till detaljplanen och tillstyrker densamma.

Vi opponerar oss därför emot den föreslagna detaljplaneändringen på grund av att vi inte kan se att hänsyn har tagits
till närområdets parkeringsbehov där vår fastighet ingår. Vi
vill se garantier på att hotellets gäster även fortsättningsvis
kommer ges möjlighet att parkera i garaget i kv. Pallas samt
att den kapacitet som ﬁnns där räcker till för att tillgodose
vårt parkeringsbehov.

Kommentar
Ett högt hus kan ge ökad trygghet eller otrygghet beroende
på hur det planeras. Med rätt planering och verksamheter
i Pallashusets gatuplan samt i höghusets bottenvåning, har
man goda möjligheter att bidra till att öka upplevelsen av
trygghet i området.

Redan i samrådet för den nu gällande detaljplanen ansågs
frågan om parkeringar för bostäder och verksamheter vara
löst. Exploatören har sedan dess förändrat sitt förslag så att
parkeringsbehovet blir mindre än det som redan är godkänt i
gällande plan.

S12 HSO i Borås

I parkeringsutredningen kommer Koucky fram till att
parkeringsbehovet för hela kvarteret Pallas blir 429 platser.
Utifrån tidigare beslut om avsteg visar beräkningen att
parkeringen går att lösa. Enligt den antagna detaljplanen
för kvarteret Pallas ﬁnns beräknat parkeringsbehov om 477
parkeringsplatser. Detta är utifrån ett scenario om maximalt
behov, fördelat på hotell, bostäder, handel och kontor.
Begäran om avsteg från parkeringsnormen till beﬁntligt antal
platser, dvs. 413 platser, beslutades av kommunfullmäktige
2014-10-21. Avsteget grundas i planens centrala läge med
närhet till handel och service, samt god försörjning med
kollektivtraﬁk, vilket gör att planen förväntas ge upphov till
en låg andel bilresor.

HSO förutsätter att man tillgodoser behovet av handikappsparkeringar och att regler som gäller tillgänglighet följs.

S13 Polismyndigheten
Polismyndigheten har inga synpunkter på traﬁken. När det
gäller utemiljö bör det planeras med tanke på belysning,
plantering, mörker m.m. så att tryggheten upplevs som hög.
Detta är bra beskrivet i den gällande detaljplanen där ﬂer
kommer att röra sig i stadsparken och inom kvarteret vilket
ger en större upplevelse av trygghet ﬂer tider på dygnet och
året. Detaljplanen är också tydlig angående parkering och
behovet av cykelparkering. I övrigt har polismyndigheten
inget att erinra mot förslaget.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra.

Hotellgästers möjlighet att parkera i Pallas parkeringshus är
en fråga mellan hotellverksamheten och fastighetsägaren till
parkeringarna och således ingenting som rör Borås Stads
planarbete.

S15 Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen har inga synpunkter.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman
plan- och bygglovchef
DETALJPLAN

Kristina Axelsson
planarkitekt
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inﬂytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för beﬁntlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår ﬂera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter

26

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget ﬁnns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto ﬂer förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning ﬁnns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Grundskoleförvaltningen
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Kulturnämnden

Remissvar Kultur- och Biblioteksprogram
2017-2018
Kulturnämndens diarienummer: 2016/KN0262

Nämndens beslut

Grundskoleförvaltningen tillstyrker remissen: Kultur- och Biblioteksprogram för
Borås Stad 2016 -2017 med det förslag på tillägg som anges i nämndens yttrande.

Nämndens yttrande i sammanfattning

Ett brett och tillgängligt kulturutbud som värnar om demokratiska värden är av stor
vikt. Att den bidrar till barn och ungas bildning, utveckling och eget skapande likaså.
Fokus på lärande, läsfrämjande, mångspråkigt och digitalt bibliotek som fungerar som
demokratisk mötesplats anser nämnden är av stor betydelse.
Kunskap om källkritik blir allt viktigare i vårt digitala samhälle. Bibliotekens roll i
detta är mycket viktigt. Nämnden vill att programmet förtydligar detta i samband med
bibliotekets erbjudande av kunskap i den demokratiska processen.

Nämndens yttrande i sin helhet

Förslag till det nya programmet bygger i stora delar på det tidigare, som togs fram i
dialog med kulturföreningar, föreningsråd, Borås Stads ungdomsråd, politiker från
Kulturnämnd och Stadsdelsnämnder, elever från grundskolor samt allmänhet vilket
innebar en bred förankring. Uppdateringen i det nya har utarbetats med hänsyn tagen
till de synpunkter som Kulturnämnden lyft vid en workshop under hösten 2016. Till
det nya Kulturprogrammet ansluts nu gällande Biblioteksprogram.
Ett brett och tillgängligt kulturutbud som värnar om demokratiska värden är av stor
vikt. Att den bidrar till barn och ungas bildning, utveckling och eget skapande likaså.
Fokus på lärande, läsfrämjande, mångspråkigt och digitalt bibliotek som fungerar som
demokratisk mötesplats anser nämnden är av stor betydelse.
Kunskap om källkritik blir allt viktigare i vårt digitala samhälle. Bibliotekens roll i
detta är mycket viktigt. Nämnden föreslår att detta förtydligas i samband med bibliotekets erbjudande av kunskap i den demokratiska processen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv

Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås.
Belyses kort.
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Borås 2025 Socialt perspektiv

Ärendet bedöms innebära positiva sociala konsekvenser för Borås.
Kultur är en viktig faktor för att öka social integration och gemenskap.
Biblioteken skapar möjligheter till delaktighet och sociala mötesplatser.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2017-03-21.

GRUNDSKOLENÄMNDEN
Per Carlsson (S)
Ordförande

Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Strategi
• Program
Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Kultur- och
Biblioteksprogram
för Borås Stad

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
För revidering ansvarar: Kulturnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kulturnämnden
Dokumentet gäller för: XX
Dokumentet gäller till och med: 2018
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Kultur- och
Biblioteksprogram för
Borås Stad
Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med
yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
Kultur- och biblioteksprogrammet i Borås utgår från och samspelar med de statliga
kulturpolitiska målen, Västra Götalands regionala kulturplan, Kulturplan för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbund samt Borås Stads Vision 2025. Bibliotekslagen är styrande.

Målgrupper
Borås Stads kulturverksamheter är till för alla medborgare i Borås Stad samt för stadens
besökare. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och särskilt angelägen att nå.

Fokusområden
Kulturen i Borås präglas av en basverksamhet som ger goda förutsättningar för boråsarens
önskan och vilja till bildning. Kulturen i Borås erbjuder god tillgång till kultur. Verksamheterna
värnar det demokratiska samhället och lyfter kulturarvens betydelse.
Biblioteken i Borås är demokratiska mötesplatser som, tillgängliga för alla, erbjuder
information, kunskap och upplevelser. Biblioteken ska särskilt främja lärande och inspirera
till läsning. Se Borås Stads program- och handlingsplan för bibliotek.
Kulturens naturliga närvaro i skolan bidrar till den unga människans utveckling och
bildning.
Kulturskolan ansvarar för att alla barn får uppleva och själva skapa kultur på sin fritid
samt på skoltid i samverkan med det offentliga skolväsendet.
De Kulturhistoriska Museerna – Borås Museum och Textilmuseet – är platser för kunskap,
fördjupning och samtal om stadens kulturhistoriska arv som är relevanta för dagens
människor. Stadens kulturarv är känt och identitetsskapande.
Kulturen i Borås är uppmärksammad regionalt och nationellt genom de profilskapande
verksamheter som främst Konstmuseet, Textilmuseet och Stadsteatern står för.
Verksamheternas konstnärliga inriktning och utveckling ligger i framkant nationellt.

Borås Stad | kultur- och biblioteksprogram
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Förutsättningar/metoder
Kulturlivet i Borås kännetecknas av hög delaktighet hos och med medborgarna. Detta
förutsätter demokratiska mötesplatser liksom att kultur är tillgängligt i hela staden genom
ett varierat utbud och med fasta kulturarenor för såväl eget utövande som för konsumtion
av professionell kultur.
Ett interkulturellt förhållningssätt främjar möten mellan människor och bidrar till en
god integration i staden.
Kulturens roll i skolan innebär att alla barn får kunskap om och insikt i kulturverksamheter
samt ges möjlighet att pröva olika konst- och kulturuttryck.
Det fria kulturlivet stimuleras och samverkan uppmuntras.

Samhällsplanering
Kultur är grundläggande i människors välfärd. Därför ska kulturen ha status som ett
horisontellt perspektiv i all kommunal verksamhet och vara närvarande i alla kommunala
beredningar och därigenom en självklar del i samhällsplaneringen. Stadens övergripande
samhällsplanering bygger på dialog med medborgarna där kulturen bidrar genom att
lyfta fram och stärka mjuka värden och kreativa lösningar. Samarbeten och samverkan
inom kommunen, med civilsamhället och olika idéburna organisationer innebär att
kulturen både stärks samt bidrar till det hållbara samhällets utveckling. Samverkan inom
delregionen och samarbete med regionen innebär en strategisk utveckling av kulturlivet
för boråsaren.
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riktlinjer – rekommenderade sätt
att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
policy

Fastställt av: Kommunfullmäktige
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2 Biblioteksprogram

Biblioteksprogram
I Borås ska alla ha fri tillgång till folkbibliotek som främjar intresse för läsning och
litteratur, ger kvalificerad informationsförmedling, upplevelser, och presenterar nya
medier och ny teknik. Det ger förutsättningar för att utöva demokratiska rättigheter
och utvecklas som människa.
Folkbiblioteken ska via gemensamma funktioner säkerställa kvalitet och likvärdighet
och ett gemensamt medieutbud.
Den demokratiska mötesplatsen
Folkbiblioteken är såväl fysiska som virtuella mötesplatser, de ska vara tillgängliga
för alla och ha generösa öppettider. Biblioteket ska också ha uppsökande verksamhet. Biblioteken ska erbjuda information och kunskap genom olika medier så att alla
kommuninvånare kan delta i den demokratiska processen.
Biblioteken ska delta i samhällsutvecklingen och inspirera till möten och debatt. Biblioteken ska utveckla en demokratisk mötesplats i samverkan med andra.
Det lärande biblioteket
Bildningsstaden Borås ska ha folk- och skolbibliotek som inspirerar till lärande,
främjar sökandet efter kunskap och är ett stöd på alla utbildningsnivåer.
Borås Stad ska ligga i framkant med att stödja det livslånga lärandet. Utveckla det i
samklang med tiden, via såväl det fysiska som det digitala biblioteket. Se till omvärlden, ta in ny teknik, bidra till att människor utvecklas och till det hållbara samhället.
Det läsfrämjande biblioteket
Biblioteken ska inspirera till läsning och till möten med litteratur. Litteraturutbudet
ska vara aktuellt, varierat och till för alla.
Biblioteken ska genom ett läsfrämjande arbete stödja språkutveckling för alla.
Det mångspråkiga biblioteket
Biblioteken ska ha ett brett utbud av medier, tjänster och aktiviteter för personer
med annat modersmål än svenska. Medieutbud och information ska uppdateras i
takt med demografiska förändringar. Biblioteken ska stödja integration, men också
visa på lokala kulturella resurser. Att Borås är ett finskt förvaltningsområde ska vara
tydligt i bibliotekens verksamhet.
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Det digitala biblioteket
Det digitala materialet är lika självklart som det tryckta. Digitala medier och digital
distribution ger människor som inte kan ta sig till bibliotek, eller behöver anpassade
medier, ett brett utbud av kunskap, information och upplevelser. Teknik som inte
alla har tillgång till ska finnas på biblioteken.
Biblioteket som kulturarena
Biblioteken ska vara platser för kultur och kulturella upplevelser. Efter sina förutsättningar ska varje bibliotek skapa möten och kulturaktiviteter i samverkan med
andra aktörer. Biblioteken ska också ge plats för kommuninvånarnas eget skapande.
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Anmälningsärenden

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden och lägger dessa till
handlingarna.
a) Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola, gymnasium och
vuxenutbildning, Dnr 2017/GRN0004 610
b) Anmälan om elevs skolsituation vid Sandhultskolan i Borås kommun
Dnr 41-2017:1311, Dnr 2017/GRN0042 606

c) Anmälan om en elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Särlaskolan Dnr 41-2017:282
Dnr 2017/GRN0045 606

d) Anmälan till BEO om kränkande behandling vid Hestra Midgårdsskolan
Dnr 41-2017:1241, Dnr 201/GRN0046 606

e) Beslut från Kommunfullmäktige 2017-01-26; Förslag till Borås Stads Drogpolitiska
program Dnr 2017/GRN0057 760
f) Fritids- och folkhälsonämndens beslut från 2017-02-20 § 29 avseende
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) - Framtid
Tillsammans, Dnr 2017/GRN0059 808
g) Kommunstyrelsens beslut 2017-01-30 § 33 Säker och Trygg kommun, Dnr
2017/GRN0064 001
h) Anmälan om brister i verksamheten vid Sandhultskolan i Borås Kommun Dnr 412017:1227, Dnr 2017/GRN0065 606
i) Svar från DO: Tillsyn avseende Borås kommuns utrednings- och åtgärdsskyldighet,
Sjöboskolan Dnr GRA 2016/21, Dnr 2017/GRN0066 606
j) Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om elevs rätt till utbildning vid Dalsjöskolan
i Borås, Dnr 41-2016:11457, Dnr 2017/GRN0008 606
k) Beslut från Komunfullmäktige: Svar på motion av Björn Qvarnström (SD) och
Patric Silfverklinga (SD); Mobil- och surfplatteförbud i grundskolan
l) Beslut från Kommunfullmäktige: Svar på motion av Leif Häggblom (SD): Inför
korta lektionspauser

m) Protokollsutdrag ALN 2017-02-20, § 22 avseende Inriktningsbeslut om
ekonomiskt bidrag till Västra Götalands idrottsförbund/SISU samt IF Elfsborg,
Dnr 2017/GRN0059 808
n) Anmälan om skolsituation för elev vid Viskaforsskolan Dnr 41-2017:333
Dnr 2017/GRN0022 606
o) Begäran om komplettering; Skolinspektionsanmälan avseende beslut om elevens
rätt till utbildning vid Dalsjöskolan; Dnr 411-2016:7300 Dnr 2017/GRN0075 606
p) Skrivelse angående fritidshemmen på Myråsskolan, Dnr 2017/GRN0076 609
q) Skrivelse till Grundskolenämnden från Äspereds Föräldraförening, Dnr
2017/GRN0077 609

Delegationsbeslut
Beslut

Grundskolenämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och
lägger dessa till handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
a) Grundskola
Anmälningar kränkande behandling mars 2017
Dnr 2016/GRN0038
Överklagande av skolplaceringsbeslut Dnr 2017/GRN0072
b) Personal
Övriga delegationsbeslut
c) Avslagsbeslut skolskjuts februari 2017 Dnr 2017/GRN0053

