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Mobillåssystem inom hemtjänst/hemsjukvård
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Stadsdelsnämnden Öster får uppdrag att redovisa ett slutligt förslag till att införa ett mobillåssystem med utförligare
analys än den nu redovisade.
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Ekonomistyrning,
Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Stadsdelsnämnden Öster

Mobillåssystem inom hemtjänst/hemsjukvård
Stadsdelsnämnden har den 19 december 2011 föreslagit att nämnden skall
anvisas 5,0 mnkr för att anskaffa ett så kallat mobillåssystem.
Kommunstyrelsens grundinställning är att medverka till att genomföra
investeringar som kan ge driftkostnadsbesparingar. I detta fall anger
stadsdelsnämnden att betydande besparingar kan göras med de nya låsen.
Nämnden bör gå vidare och redovisa en slutlig anslagsberäkning som skall
grundas på inkomna anbud eller motsvarande. Nämnden avgör hur detta skall gå
till. Nämnden skall redovisa en mer distinkt fördelning på vad som är
investeringsutgift respektive löpande driftkostnad än vad som framgår av den nu
lämnade framställningen.
Nämnden anger stora tidsvinster genom att den nuvarande nyckelhanteringen
inte längre behövs. I den kommande framställningen om investeringsanslag bör
detta analyseras mer utförligt. Minskade driftkostnader och effektiviseringar i
övrigt skall framgå av denna analys.
Stadsdelsnämnden Öster får detta uppdrag inom ramen för sitt ansvar för
övergripande frågor inom äldreomsorgen men givetvis med sedvanligt samarbete
med övriga stadsdelsförvaltningar. En förutsättning är att kapitalkostnaderna för
denna investering skall fördelas till alla tre stadsdelsnämnderna.
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Kommunstyrelsen

Investeringskostnad för mobillåssystem inom
hemtjänst/hemsjukvård i Borås Stad.
Stadsdelsförvaltningen Öster har tillsammans med övriga stadsdelarna
genomfört en utredning kring kostnaderna för ett så kallat mobillåssystem för
hemtjänst/hemsjukvård i Borås Stad.
Mobillås är ett system som ersätter nyckelhanteringen inom hemtjänst och
hemsjukvård. Nyckelhanteringen är i dagsläget en omfattande och tidsödande
hantering, inte minst nattetid, samt i samband med larm. Rent praktiskt så
innebär mobillås att personalen via sin mobil har tillgång till låskoder för
respektive brukare. Genom installation av ett speciellt lås hos varje brukare samt
en programvara via mobilen kan nyckelhanteringen ersättas. Mobillåssystemet
har sedan något år tillämpats inom dåvarande Brämhults hemtjänstområde med
gott resultat.
För Borås Stad skulle det innebära inköp av cirka 2.500 lås. Med tillkommande
montering samt programvara blir investeringskostnaden cirka 5.000 tkr år 1.
(Se tabell)
Kostnaderna för utbildningsinsatser vid ett införande av systemet beräknas till
cirka 100 tkr.
Stadsdel

Antal lås Lås kostnad
1500:-/st

Montering
275:- st

Programvara
22:-/lås/mån

Kostnad år 1

Kostnad år 2

Norr
Väster
Öster
Totalt Borås

1010
820
620
2450

278.000
225.000
170.000
673.000

267.000
216.000
164.000
647.000

2.060.000
1.671.000
1.264.000
4.995.000

267.000
216.000
164.000
647.000

1.515.000
1.230.000
930.000
3.675.000

Med ett mobillåssystem fullt utbyggt har verksamheten bedömt att tidsvinsten,
jämfört med att hantera nycklar, motsvarar cirka 18.000 timmar/år vilket
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Handläggare:
Göran Carlsson
033 – 35 88 75

motsvarar drygt 3,6 miljoner kronor. Andra vinster är en ökad säkerhet för
brukarna och en förbättrad arbetsmiljö för personalen.
Beslut
Stadsdelsnämnden Öster hemställer härmed om ett anslag motsvarande 5.000 tkr
till investeringskostnaden för införande av ett så kallat mobillåssystem inom
hemtjänst/hemsjukvård i Borås Stad under 2012.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Anna Christensen
ordförande
Rita Johansson
stadsdelschef
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Tekniska Elementarskolan - anslagsframställan för nytt
skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 458 000 kr för nytt skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
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Kommunfullmäktige

Tekniska Elementarskolan - anslagsframställan
för nytt skolbibliotek för Sven
Eriksonsgymnasiet.
Lokalförsörjningsnämnden fick av Kommunstyrelsen projekteringsuppdrag för
ombyggnad av skolbibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet 2011-09-19. I
investeringsbudgeten för 2012-14 finns 5 400 000 kr avsatt för detta projekt.
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag.
Verksamheten har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen projekterat
fram en anpassning av maskinhallen i Hus 3, Sven Eriksonsgymnasiet till nytt
bibliotek. Lokalen ska innehålla, förutom själva biblioteksdelen, datasal och
grupprum. Målet är att bygga ett modernt bibliotek rustat för att möta dagens
krav i gymnasial utbildning. Lokalen anpassas avseende tillgängligheten för
funktionshindrade.
Lokalförsörjningsförvaltningen har nu färdigställt förslag till ombyggnad och
infordrat anbud. Investeringsutgiften uppgår till 7 458 000 kr enligt inkomna
anbud. Fördyrande omständigheter är omfattande rivning av tidigare
laboratorieutrustning och installation av nytt ventilationssystem. I projektet har
en extra kostnad för åtgärder i befintligt bibliotek i Hus 5 tagits med. Dessa
arbeten innebär att en del av lokalen kommer att användas till matsal.
Ombyggnaden av Sven Eriksonsgymnasiets bibliotek samordnas med
investeringsprojektet nya lokaler för BoråsBorås TME AB där
investeringsutgiften enligt inkomna anbud uppgår till 6 189 000 kr. I
investeringsbudgeten för 2012-14 finns 7 500 000 kr för detta projekt.
Kapitalkostnaden för investeringen i biblioteket och BoråsBorås TME AB är
729 400 kr. Hyresintäkten från BoråsBorås TME AB är 727 000 kr. Övriga
tillkommande driftskostnader är 30 000 kr. Detta ger en total ökning av hyran
för Utbildningsnämnden på 32 400 kr.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 7 458 000 kr för nytt skolbibliotek för Sven
Eriksonsgymnasiet.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson

Christer Johansson

2012-01-09

2008/UN0085

Sirpa Heikkilä
033-35 77 75
Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden

Ombyggnad av bibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag
avseende ombyggnad av bibliotek för Sven Eriksonsgymnasiet.
För UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Tekniska Elementarskolan - anslagsframställan för ny
lokalisering för BoråsBoråsTME AB.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Lokalförsörjningsnämnden anvisas 6 189 000 kr för ny lokalisering för BoråsBorås TME AB.
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Ekonomistyrning,
Jonny Ekunger, tfn 033-35 71 29
Lokalförsörjningsnämnden

Tekniska Elementarskolan – anslagsframställan
för ny lokalisering för BoråsBorås TME AB
Lokalförsörjningsnämnden har den 14 november föreslagit att nämnden skall
anvisas 6 189 000 kr för ombyggnad av ny lokalisering för BoråsBorås TME AB.
I investeringsbudgeten för 2012-14 finns 7 500 000 kr avsatt för detta projekt.
Kommunstyrelsen har den 23 januari 2012 beslutat att anvisa
Lokalförsörjningsnämnden 6 189 000 kr för ombyggnad av ny lokalisering för
BoråsBorås TME AB.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef
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Sirpa Heikkilä
033-35 77 75
Kommunstyrelsen
Lokalförsörjningsnämnden

Ny lokalisering för BoråsBorås TME AB
Utbildningsnämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag
avseende ny lokalisering för BoråsBorås TME AB.
För UTBILDNINGSNÄMNDEN

Anna Svalander
Ordförande

Anders Waldau
Utbildningschef
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Taxa för mat inom omsorgen av äldre och personer med
funktionsnedsättning 2012
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning fastställs att gälla fr. o. m 2012-02-01.
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Ekonomistyrning,
Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Stadsdelsnämnden Norr
”
Väster
”
Öster
Sociala omsorgsnämnden

Taxa för mat inom omsorgen för äldre och
personer med funktionsnedsättning 2012
Kommunens taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med
funktionsnedsättning utgår från Konsumentverkets beräkningar av skäliga
levnadskostnader.
Utgångspunkten är åldersgruppen 75 år och äldre, eftersom flertalet av dem som
bor i särskilt boende eller har hemtjänst i ordinärt boende tillhör gruppen.
Beräkningssättet är det mest gynnsamma för brukarna, och livsmedelskostnaden
blir då 1 595 kr per månad. Matavgiften motsvaras av en självkostnad i vilken
också bl a kostnad för personal ingår.
När kommunen tillhandahåller alla måltider är matavgiften 3 315 kr per månad,
vilket är en ökning med 4,2 % jämfört med föregående år.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSSverksamheten ska motsvara livsmedelskostnaderna. Konsumentverkets
beräkningar för personer 31 – 60 år används som beräkningsgrund. För år 2012
är livsmedelskostnaden 1 885 kr per månad för gruppen vilket är en ökning med
4,7 %.
Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och Konsumentverkets
beräknade livsmedelkostnader tillgodoräknas brukaren genom att
förbehållsbeloppet höjs med mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som
brukare ska ha kvar när vårdavgiften har betalats.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

2012-01-23

2012/KS0102

Taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer
med funktionsnedsättning 2012
Reviderad av Kommunstyrelsen 2012-01-23
Gäller fr.o.m. 2012-02-01
1.

Omfattning

Denna taxa gäller för mat som kommunen tillhandahåller brukare på särskilt boende för äldre,
särskilt boende för psykiskt störda och bostad med särskild service enligt lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) eller i övrigt enligt biståndsbedömning. Brukare med
matdistribution omfattas också av taxan.
2.

Avgifter

A.

Särskilt boende enligt SoL och äldreomsorgens restauranger

För brukare, som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen abonnemang på
måltider. Följande avgifter gäller (kr/mån):
Alla måltider (inkl mellanmål)
Huvudmål, frukost, kvällsmål
Enbart huvudmål
Frukost och huvudmål
Kvällsmål och huvudmål

3 315
2 940
1 620
2 130
2 430

(3 180)1
(2 820)
(1 560)
(2 040)
(2 340)

Brukaren avgör själv om han/hon vill utnyttja abonnemanget. Där det finns restauranger är ett
alternativ att köpa måltider till de priser som respektive stadsdelsnämnd fastställer.
B.

Matdistribution

För brukare i ordinärt boende som beviljats bistånd till matdistribution gäller följande avgifter
(kr/dag):
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål

49,00
17,00
27,00

(47,00)
(16,00)
(26,00)

Avgifterna avser ett grundutbud. Kommunen kan efter överenskommelse och mot
tilläggsbetalning tillhandahålla tillägg till grundutbudet. Beställning görs genom ett abonnemang
där brukaren anger dagar för matdistribution.

1

Beloppen inom parentes är 2011 års avgift.
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Korttidsplatser och dagverksamhet enligt SoL

Vid korttidsplats, avlastningsplats, växelvård och dagverksamhet ingår kosten obligatoriskt i
verksamheten. Avgiften är 110 kr/dag (2011=106,00) och avser samma utbud som beskrivs
under punkt A.
D.

Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS

För livsmedelskostnad erläggs 1 885 kr per månad (2011=1 800). I de fall den dagliga
verksamheten är förlagd till speciella dagcenter, d.v.s. utanför bostaden, görs ett avdrag på
månadsavgiften med 500 kr (2011=480) eftersom de boende då betalar lunchen direkt till
dagcentret.
E.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider (kr/måltid):
Ålder
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål
3.

0-7 år
18 (17)
10 (9)
12 (12)
6 (6)

8-15 år
22 (21)
13 (12)
16 (15)
6 (6)

16 år och äldre
24 (23)
14 (13)
19 (18)
6 (6)

Avdrag från abonnemangspris vid bortavaro

Om brukare, som abonnerar på måltider, tas in på sjukhus eller motsvarande ska måltidsavgiften
minskas från första dagen som denne erlägger avgift för vistelsen på sjukhuset. Om brukare, som
abonnerar på måltider, tillfälligt vistas på korttidsplats ska matavgiften betalas till korttidsplatsen
och ingen ytterligare avgift för mat tas ut.
I övrigt vid kortare bortavaro och bortavaro vid enstaka tillfällen reduceras måltidsavgiften från
första dagen om frånvaron anmälts minst en dag i förväg. Har bortavaron inte anmälts i förväg
reduceras avgiften fr.o.m. den åttonde dagen.
Ovanstående gäller inte brukare som får kyld mat om denna redan har levererats.
Vid frånvaro från särskilt boende enligt SoL görs följande avdrag:
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

54,00
17,00
27,00
6,00

(52,00)
(16,00)
(26,00)
(6,00)

Vid frånvaro från bostad med särskild service enligt LSS görs följande avdrag:
Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål

24,00
14,00
19,00
6,00

(23,00)
(13,00)
(18,00)
(6,00)
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Om avdrag på månadsavgiften har gjorts för daglig verksamhet enligt LSS enligt punkt 2D, görs
inte ytterligare avdrag för lunch vid frånvaro på dag när brukaren skulle ha varit på dagcentret.
4.

Sondmat

För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands Regionfullmäktige beslutade
om 30 november 1999, 50 kr per dygn.
5.

Förbehållsbelopp

I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” finns regler om
förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det minsta belopp som brukaren ska ha kvar när
vårdavgiften har betalats, och använda till bl.a. betalning av mat.
Förbehållets minimibelopp täcker kostnaden för livsmedel när brukaren själv tillreder sin mat.
För brukare som betalar lagade måltider enligt denna taxa ska förbehållsbeloppet ökas med
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp enligt följande:
Måltid

Kr/mån

Huvudmål
Frukost
Kvällsmål
Mellanmål
Summa heldag

Kr/dag

630
330
480
160

(600)
(300)
(450)
(150)

21,00
11,00
16,00
5,00

(20,00)
(10,00)
(15,00)
(5,00)

1 600

(1 500)

53,00

(50,00)

Om måltidsavgiften minskas p.g.a. bortavaro enligt punkt 3 ska förbehållsbeloppet vara
oförändrat.
6.

Betalning av avgift

Avgiften betalas månadsvis månaden efter den månad som debiteringen avser.
7.

Övrigt

Besvär kan inte anföras över enskilda avgiftsbeslut enligt denna taxa. Däremot kan besvär anföras
över beslut om ökning av förbehållsbelopp som följer av avgiftsbeslut enligt denna taxa.
Respektive stadsdelsnämnd och Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning och tillämpning
av denna taxa.
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Förhyrning av lokaler för förskola , Uppegårdsgatan 2 i
Dalsjöfors.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att hyra lokaler för förskola vid Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors
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Kommunfullmäktige

Förhyrning av lokaler för förskola ,
Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors.
I budgeten för 2012 anges att Lokalförsörjningsnämnden arbetar med att hyra
nya förskolelokaler i bl.a. Dalsjöfors. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att
redovisa förslag om denna förhyrning till Kommunfullmäktige. Bakgrunden till
detta är att denna lokalanskaffning kan jämföras med ett investeringsbeslut och
därigenom blir en fråga att avgöras av Kommunfullmäktige.
Lokalförsörjningsnämnden redovisade den 25 januari ett förslag om förhyrning
av lokaler i det tidigare äldreboendet Dalsjögläntan, adress Uppegårdsgatan 2.
Därefter yttrade sig Stadsdelsnämnden Öster och framhöll att nämnden
förordade att det föreslagna tillagningsköket inte skulle ha så stor
produktionskapacitet (350 portioner) som Lokalförsörjningsnämnden föreslog.
Lokalförsörjningsnämnden har den 20 december redovisat ett nytt förslag där
kökskapaciteten minskats men där förslaget i övrigt är oförändrat.
Kommunstyrelsen tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens förslag mot bakgrund
av en bedömning att det är lämpligt att samla verksamheten i en anläggning och
kunna lägga ner tre mindre förskolor. Det skall dock framhållas att den större
anläggningen bör vara mer driftekonomisk för verksamheten. Stadsdelsnämnden
bör, efter att de nya lokalerna tagits i drift, redovisa hur nämnden tagit till vara
dessa möjligheter till bättre ekonomi.
Lokalförsörjningsnämnden redovisar i sin framställning att det nu finns påvisade
fuktproblem i de lokaler som skall byggas om men att det finns tekniska
förutsättningar att åtgärda dessa. Vidare framhåller nämnden att dessa problem
har medfört att nämnden förhandlat med fastighetsägaren om att ombyggandet
utförs så att det inte kommer att finnas några fuktproblem. Det är viktigt att det
kommande hyresavtalet utformas så att några kostnader inte faller på kommunen
om fuktproblemen inte skulle elimineras.
Kommunstyrelsen föreslår nu att Kommunfullmäktige beslutar att bemyndiga
Lokalförsörjningsnämnden att hyra de föreslagna lokalerna på i huvudsak de
villkor som framgår av nämndens skrivelser. Med stöd av detta bemyndigande
kan nämnden sedan besluta om det slutliga avtalet.
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Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Lokalförsörjningsnämnden bemyndigas att hyra lokaler för förskola vid Uppegårdsgatan 2 i
Dalsjöfors

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef
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Kommunstyrelsen

Fastighet Kråkhult 1:61, Uppegårdsgatan 2 Dalsjöfors.
- nytt hyresavtal p.g.a. att äldreboende byggs om till
förskolelokaler.
Dåvarande Dalsjöfors kommundelsnämnd har i en hemställan till
Lokalförsörjningsnämnden 2010-04-07 begärt att LFN tar fram nya permanenta
förskolelokaler som kan ersätta befintliga paviljonger. Dåvarande Dalsjöfors
kommundelsförvaltning har tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen
tagit fram ett förslag till ombyggnad av en tom fastighetsdel på äldreboendet
Dalsjögläntan att använda som förskola. De ombyggda lokalerna kan inrymma
en förskola med sex avdelningar. I och med detta kan provisoriska paviljonger på
Tummarp, Gamla Läkarbostaden samt en avdelning på Dalhem lämnas.
I samband med förslaget till ombyggnad av Dalsjögläntan har även ett
tillagningskök motsvarande 265 m2 med en kapacitet på 350 portioner kopplat
till förskolan projekterats. Med den kapaciteten är det tänkt att att avlasta
måltidsproduktionen på Dalsjöskolan med cirka 175 portioner. Köket på
Dalsjöskolan har, i samband med inspektioner, fått anmärkningar de senaste
åren bland annat vad gäller lagerutrymmen och frysförvaring.
Lokalförsörjningsnämnden har i skrivelse 2011-01-25 presenterat ett förslag till
hyresavtal för ombyggnad av Dalsjögläntan samt hyra för ett tillagningskök med
en kapacitet på 350 portioner. Den totala hyreskostnaden uppgår enligt
avtalsförslaget till 2.135.950:- kronor varav hyreskostnaden för tillagningsköket
uppgår till 537 000 kr/år. Hyran för de lokaler som kan lämnas uppgår till
1.351.000:- kronor. Ombyggnaden innebär därmed en ökad driftkostnad för
nämnden på cirka 785.000:- kronor.
Mot bakgrund av behovet av förskoleplatser och möjligheten att lämna
paviljonglösningar och provisoriska lokaler godkänner Stadsdelsnämnden den
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Dnr. 2011/SDNO0066.290

Handläggare:
Göran Carlsson
Tfn. 033-35 88 75

framtagna hyreskostnaden för en förskola med sex avdelningar inom
Dalsjögläntan.
Stadsdelsnämnden godkänner däremot inte Lokalförsörjningsnämndens förslag
till hyresavtal för ett tillagningskök med en kapacitet på 350 portioner.
Stadsdelsnämnden Öster bedömer att ett kök med en kapacitet motsvarande 160
portioner, som tillgodoser förskolans behov, kräver mindre lokalyta och något
enklare utrustning vilket borde ge en lägre hyreskostnad. Nämnden förutsätter
att Lokalförsörjningsnämnden snabbt kan projektera om tillagningsköket efter
det behov som förskolan har och presentera ett nytt hyresavtal.
Beslut
Stadsdelsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna Lokalförsörjningsnämndens
föreliggande hyresavtal för nya förskolelokaler för fastigheten Kråkhult 1:61,
Uppegårdsgatan 2 i Dalsjöfors samt att uppdra åt Lokalförsörjningsnämnden att
projektera ett kök med en kapacietet som tillgodoser förskolans behov.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Lars Dahlén
ordförande
Rita Johansson
stadsdelschef
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Särskilt boende för äldre
2011-12-31
Särskilt boende

Antal
platser

Agamemnon
Björkhaga
Bodagatan 30
Bodagatan 36C
Byttorpsklint
Dalsjövägen 25 B-E
Dalsjövägen 25F – hemtjänst
Distansgatan 7
Ekekullen
Fagersro – hemtjänst
Hestra Midgård
Hestra Ringväg – hemtjänst
Jössagatan 5
Kapplandsgatan 8
Klintesväng 10
Kvibergsgatan 21 – hemtjänst
Kypegläntan – hemtjänst
Källhaga
Sanderöd
Sjöboklint
Skogslid
Skogslid – hemtjänst
Skolgatan 44 – hemtjänst
Sturegatan 7 9 11 – hemtjänst
Söderkullagatan 64-66
Sörmarksgatan 201, 203, 205
Vesslan
Våglängdsgatan 153
Ängsjöparken
Totalt

Nyinflyttade
28

Omflyttade
1

KD
Lediga
Infl.klara

Br
9
6

Aktuell köej placerade
2011-12-31

Öster
Tr
1

70
17
33
1
86
40
30
80
27
20
23
9
1
72
16
2
24
20
37
60
26
34
3
2
21
24
17
120
20
936

Uppbokade Lediga lägenheter
lägenheter
InflyttEj inflyttningsklara ningsklara

4
1

2
1

2

2

1
2

4
1
1

4

4
2
2

8
2
2

2
1

2

1
2
2
1

1

2

2
Avvecklas

3
1

3
2

1

4
2
Avvecklas

2
3

1
2
1

2
1
1
1

4

1
4
1

Avvecklas
Avvecklas

1
1
2

1
1
1
1
14

28

1

1

1

1

18

19

36

Utflyttade

Ce
2
2

Norr
Sjö
3
2

Fr

Sa
4
2

Somatiskt

Demens

Andra skäl

Totalt

11

14

2+13

40

Väster
No
Gö
10
6

OBS! 13 Förenklade beslut .
Ann-Gerd Abrahamsson
Boendesamordnare

Totalt
antal
lediga
lägenheter
2

Avvecklas

Avlidna
34

Da
4

Inflyttade
under
månaden

Vi
3

Totalt
36
18
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Likviditetsrapport för Borås Stad 20112011-1212-31
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ärendet läggs till handlingarna.

2012-01-11

Ulf Olsson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-11

Annette Carlson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0008
049
Programområde: 1
Handläggare: Martin Jakobsson, tfn 033-357112
Datum/avdelningschef: 2012-01-10, Christer Johansson
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Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra
Det förefaller uppenbart att stadsdelsnämnden i sitt yttrande angivit för stort antal barn (160) som
kan få sin verksamhet i de nya lokalerna. Dock bör de fyra angivna anläggningarna kunna ersättas
av den nya.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppdrar åt Lokalförsörjningsnämnden att projektera nybyggnad av förskola på
Hestra i enlighet med nämndens framställning den 25 januari 2011.

2012-01-17

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0134 290
Programområde 2:
Handläggare: Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Datum/avdelningschef: 2012-01-11, Christer Johansson
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2011/KS0134

Ekonomistyrning,
Åke Thor, tfn 033-35 70 43
Lokalförsörjningsnämnden
Stadsdelsnämnden Väster

Projekteringsuppdrag för ny förskola på Hestra
I den investeringsplan, som ingår i budgeten för 2012, finns 26,6 mnkr avsatta
för en ny förskola med sex avdelningar på Hestra. Lokalförsörjningsnämnden
begärde redan i januari 2011 att få ett uppdrag att projektera en förskola i
enlighet med vad som nu finns i budgeten. På grund av att stadsdelsnämnden
utredde den framtida omfattningen av lokalerna för förskola behandlades aldrig
Lokalförsörjningsnämndens förslag.
Stadsdelsnämnden Väster har den 4 januari tillstyrkt förslaget och beskrivit bl.a.
driftkostnadskonsekvenserna.
Under hand har Lokalförsörjningsförvaltningen meddelat att även om förslaget
från Lokalförsörjningsnämnden är ett år gammalt gäller de uppgifter som finns i
skrivelsen fortfarande. Investeringsutgiften är densamma som i budgeten för
2012.
Kommunstyrelsen vill peka på att stadsdelsnämnden i sitt yttrande framhåller
vikten av att lokalerna är byggda så att de lätt kan ställas om till annan
verksamhet. Lokalförsörjningsnämnden bör i den slutliga anslagsframställningen
för detta projekt redovisa hur denna aspekt har beaktats då detta är det första
projekt som genomförs när denna princip finns formellt fastlagd.
Stadsdelsnämnden framhåller att den beräknade ökningen av lokalkostnaderna
kommer att kompenseras av minskade kostande för verksamheten då en stor
anläggning beräknas vara effektivare jämfört med flera små. Stadsdelsnämnden
bör, efter att de nya lokalerna tagits i drift, redovisa hur nämnden tagit till vara
dessa möjligheter till bättre ekonomi.
Kommunstyrelsen har den 23 januari uppdragit åt Lokalförsörjningsnämnden att
projektera nybyggnad av förskola på Hestra i enlighet med nämndens
framställning den 25 januari 2011.
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Ekonomistyrning,
Åke Thor, tfn 033-35 70 43
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Christer Johansson
Ekonomichef

2011/KS0134
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Kommunstyrelsen

Nybyggnad av förskola i Hestra, Norrby –
godkännande av projekt enl förslag från LFN
I Borås stads budget för 2012 är upptaget investering i ny förskola i Hestra.
Stadsdelsnämnden Väster beslutade den 23 augusti 2011 vid behandling av
förslag till Budget 2012:1 att ”fortsätta planeringen för etablering av
förskola i Hestra”.
Beslutet grundar sig på förvaltningens analys av platsbehovet och LFN:s
beslut om hemställan till kommunstyrelsen den 25:e januari 2011 ”under
förutsättning av Stadsdelsnämnden Väster godkänner projektet att
kommunstyrelsen beslutar att ge projekteringsuppdrag för nybyggnad av
förskola på Hestra Norrby, med 6 avdelningar”.
Arbetet med utformning av lokaler för skola och förskola har behandlats
av kommunstyrelsen den 28:e november 2011. Där framgår bl a att ”För
förskolan är enheter med 4 – 8 avdelningar mer kvalitets- och
kostnadseffektiva än förskolor med 1- 3 avdelningar. Därmed behöver
utvecklingen vara att små förskolor ersätts med förskolor med flera
avdelningar, där så är möjligt utifrån efterfrågan på förskoleplatser”. Vidare
angavs ett antal scenarier att beakta vid nybyggnation av förskolor. Bl a
anges att:
•
•
•

Paviljonger bör avvecklas
Överväga avveckla mindre förskolor med omfattande
renoveringsbehov och ej ändamålsenliga lokaler
Bygga in flexibilitet i lokalerna så att de lätt kan ställas om till annan
verksamhet.

Stadsdelsförvaltning Väster arbetar enligt dessa anvisningar vilka är
aktuella i föreliggande ärende om uppförande av förskola i Hestra.
Stadsdelsnämnden framhöll dessutom i sitt remissyttrande ”Arbetet med 115 årsperspektivet inom förskola/skola bör underlätta en smidigare
lokalanvändning. Nya förskolor kan med fördel utformas så att

ORDFÖRANDEBESLUT
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2012/SDNV0001

avdelningsbegreppet såsom avgränsning för verksamhetens bedrivande
tunnas ut. Men också så att barnen kan var kvar längre om demografin
tillfälligt gör det trångt i närliggande skolor eller tvärt om. Detta perspektiv
bör finnas med när LFF arbetar med lokalbeståndet.”
Föreliggande förslag innebär:
Avveckling av tre enheter:
Draken lägenhet ca 31 barn
Hallatorp paviljong ca 45 barn
Virvelvinden paviljong ca 60 barn
Totalt ca 136 barn
Nyetablering av Hestra med 160 platser.
En nettoökning med ca 24 platser.
Enl LFF:s skrivelse från den 25 januari 2011 kommer hyran år 1 uppgå till
1 907 400 kronor. Hyror från enheter som avvecklas uppgår till 1 681 096
kronor. Dvs en ökning med 226 304 kronor.
Genom samordning, färre adresser och den personaleffektivisering som det
innebär att arbeta med en hel förskoleenhet utan avdelningsindelning
finansieras den ökade hyreskostnaden.
I förvaltningens detaljbudget 2012 är dessa effekter beaktade.

STADSDELSNÄMNDEN VÄSTER

Lennart Andreasson
Ordförande
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Reviderade kommunbidrag 2012
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Nämndernas kommunbidrag för 2012 förändras enligt bilaga

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0875 048
Programområde: 1
Handläggare: Christer Johansson, tfn 033-35 70 40
Datum/avdelningschef: 2012-01-23, Christer Johansson
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2011/KS0875

Kommunfullmäktige

Reviderade kommunbidrag 2012
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Nämndernas kommunbidrag för 2012 förändras enigt nedan och fastställs till, tkr

Kommunfullmäktige
Revisorskollegiet
Kommunstyrelsen
- Stadskansliet
- kommungemensam verksamhet
Överförmyndarnämnden
Valnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
- fastighetsförvaltning
- övrigt
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Tekniska nämnden
- väghållning, parker m m
- persontransporter
Miljö- och konsumentnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden
- fritid och folkhälsa
- föreningsbidrag
Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Stadsdelsnämnden Norr
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

Sänkta
arbetsgivaravgifter
Lägre
K-bidrag
-

Ökat
K-bidrag
-

Nytt
K-bidrag
10 000
4 150

-200
-

-

63 300
103 900
4 850
300

-100
-150
-700

-

0
26 600
32 150
-700

-150
-50
-100

-

121 750
56 750
17 000

-150
-350
-1 400
-700
-1 850

1 400
700
1 850

128 800
39 000
125 300
457 900
210 150
604 350

-100
-2 900

4 900

49 700
827 500
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Stadsdelsnämnden Väster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet
Stadsdelsnämnden Öster
- kommungemensam verksamhet
- stadsdelsverksamhet

2011/KS0875

-100
-3 500

7 900

24 750
1 031 800

-100
-3 000

7 200

32 000
827 900

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Christer Johansson
Ekonomichef

ERSÄTTER tidigare SP1

SP1
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Svar på motion av Lennart Andreasson (V) ang med sikte på
stjärnorna
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att komplettera Riktlinjer för stadsmiljön vad gäller hur
belysning kan utformas för att undvika ljusförorening.
Motionen förklaras besvarad.

2012-01-10

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-01-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0661 317
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2012-01-17 / bh

Programområde: 2
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2009/KS0661 317

Monica Lindqvist
35 73 22
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson (V) ang
med sikte på stjärnorna
Lennart Andreasson (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 15
oktober 2009 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att kommunen utarbetar ett program med normer och regler
för utomhusbelysning och placering av ljusramper för reklamändamål.
Motionen har varit remitterad till samtliga nämnder och bolag utom
Revisorskollegiet, samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bilaga.
5 tillstyrker, 3 avstyrker, 1 (en) anser motionen besvarad och 18 instanser har ej
svarat eller har avstått från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden anser motionen besvarad eftersom det av
Samhällsbyggnadsnämnden redan 2011 fastslagits Riktlinjer för stadsmiljön.
Tekniska nämnden, Stadsdelsnämnd Öster och Borås Stads ungdomsråd
avstyrker motionen med hänvisning till att regler redan finns.
Kulturnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden,
Stadsdelsnämnd Norr, Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker. Miljö- och
konsumentnämnden ser positivt på en policy för utomhusbelysning och
ljusramper för reklamändamål, vilket kan vara ett stöd vid detaljplanering,
bygglovgivning och tillsyn vid klagomål på störning från belysning. Nämnden
tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett uppdrag att ta fram ett förslag.
Stadsdelsnämnd Väster anser att de finns behov av komplettering av de riktlinjer
för stadsmiljön som Samhällsbyggnadsnämnden antog 2011. Komplettering bör
ske med regler och information om hur belysning utformas för att undvika
ljusförorening.
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2009/KS0661 317

Monica Lindqvist
35 73 22
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att komplettera Riktlinjer för stadsmiljön vad gäller
hur belysning kan utformas för att undvika ljusförorening.
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-01-23
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2009/KS0661 317

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Nämndernas och bolagens yttranden i sammanfattning angående Motion med sikte på stjärnorna
Arbetslivsnämnden
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Anser motionen besvarad i och med att Samhällsbyggnadsnämnden den 9 juni
2011 fastslagit Riktlinjer för Stadsmiljön. Nämnden poängterar trygghetsaspekten
för de människor som vistas utomhus efter mörkrets intrång, men avråder från att
ta fram ytterligare dokument som hanterar samma fråga.
Kulturnämnden
Tillstyrker. Delar motionärens syn på den s k ljusföroreningens negativa
konsekvenser. Anser att belysningsprogram för Borås Stad ska utarbetas med sund
användning av ljus, samt innehålla förslag på ljussättning ur trygghetssynpunkt och
även på platser, objekt och miljöer som staden av estetiska skäl särskilt vill lyfta
fram.
Lokalförsörjningsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Miljö- och konsumentnämnden
Ser positivt på en policy för utomhusbelysning och ljusramper för reklamändamål.
Den kan vara ett stöd vid detaljplanering, bygglovprövning och tillsyn vid klagomål
på störningar från belysning. Tycker att Samhällsbyggnadsnämnden ska få ett
uppdrag att ta fram ett förslag. (Svaret tolkas som tillstyrkan.)
Revisorskollegiet
Har ej erhållit ärendet för yttrande.
Samhällsbyggnadsnämnden
Har ej avgivit yttrande.
Servicenämnden
Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker. Bra att ett program med normer för utomhusbelysning och placering
av ljusramper för reklamändamål tas fram.
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Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Stadsdelsnämnden Norr
Tillstyrker. Hänvisar till nya Plan- och bygglagen som gäller från 2011 i vilken bl a
framgår lovplikt vid hälso- och miljörisker som t ex bländningsrisker eller andra
störningar. Nämnden framhåller även Miljöbalkens krav på samråd, främst vid
större projekt. Samråd sker mellan Samhällsbyggnadsförvalning, fastighetsägare,
Miljöförvalning och i vissa fall Trafikverket. Nämnden anser det positivt med ett
program eller annat styrdokument för utomhusbelysning och ljusramper för
reklamändamål och menar att frågan om vilken typ av styrdokument som passar
bäst att ta fram bör diskuteras med Stadskansliet, Kvalitet och utveckling samt
Informaionsenheten.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget om att Borås Stad utformar regler och information om hur
man undviker ljusförorening. Påpekar att Samhällsbyggnadsnämnden 2011 antog
riktlinjer för stadsmiljön, i vilken ingår riktlinjer för stadens belysning samt stadens
skyltar, men att det finns behov av komplettering med regler och information om
hur belysning utformas för att undvika ljusförorening. Upplyser om att det i fall
där det kan vara störande krävs bygglov för reklamskyltning.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen avstyrks.
Stadsdelsnämnden Öster
Avstyrker motionen mot bakgrund att Samhällsbyggnadsnämnden i ett tidigare
beslut fastställt riktlinjer för stadens belysning och ljusmiljöer som
överensstämmer med motionärens förslag.
Reservation från minoritetsgruppen
Motionen tillstyrks.
Tekniska nämnden
Gatubelysning omfattas redan idag av ett regelverk och ytterligare regler erfordras
ej och avstyrker därför motionen.
Reservation från minoritetsgruppen
Riktlinjer kan behövas för LED-skyltar, ljusramper och effektbelysning varför
motionen tillstyrkes till denna del. Riktlinjer kan inrymmas i stadsmiljöprogrammet
och tillämpas vid bygglovgivning.
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Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Utbildningsnämnden
Avstår från yttrande.
BoråsBorås AB
Avstår från yttrande.
Borås Djurpark AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Elnät AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Energi och Miljö AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås kommuns Parkerings AB
Har ej avgivit yttrande.
Borås Lokaltrafik AB
Avstår från yttrande.
AB Bostäder
Avstår från yttrande.
Upplyser om att bolagets utomhusbelysning de senaste åren förnyats i flera
bostadsområden med inriktning på både bättre belysning ur trygghetssynpunkt och
på mer energieffektiv belysning.
Fristadbostäder AB
Har ej avgivit yttrande.
Industribyggnader i Borås AB
Har ej avgivit yttrande.
AB Sandhultsbostäder
Har ej avgivit yttrande.
AB Toarpshus
Har ej avgivit yttrande.
Viskaforshem AB
Har ej avgivit yttrande.
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Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Borås Stads Ungdomsråd
Avstyrker motionen, med hänvisning till Borås Stads riktlinjer för stadsmiljön som
antagits i juni 2011, vilken beskriver hur stadens ljussättning, golv eller
uteserveringar ska se ut. Ungdomsrådet ser det positivt att det finns riktlinjer för
effektiv användning av utomhusbelysning.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Har ej avgivit yttrande.
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att av miljö- och
säkerhetsskäl förändra infrastrukturen i centrala Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.

2012-01-10

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2012-01-10

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0442
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2011-01-12 / bh

Programområde: 2
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Kerstin Koivisto (Vägv) om att
av miljö- och säkerhetsskäl förändra
infrastrukturen i Borås
Kerstin Koivisto (Vägvalet) ingav den 8 mars 2010 bilagda motion i vilken föreslås dels:
Att infrastrukturproblemen i Borås utreds tillsammans med berörda statliga myndigheter för
att på ett långsiktigt sätt lösa miljöproblemen så att boråsarna får leva i en mer trygg och säker
stad, samt att utreda vilken klimatförbättring förbifarter kommer att ge centrala Borås
Att i avvaktan på Götalandsbanan förbättra Göteborgsbanan för pendeltågstrafik
Gatunämnden har yttrat sig över motionen.
Gatunämnden inleder sitt yttrande över motionen genom att välkomna angreppssättet med en översyn av det övergripande trafiknätet i kommunen. Nuvarande trafikmängder innebär redan idag problem såväl av miljö- och trafiksäkerhetsskäl som framhålls i motionen men den ger också upphov till framkomlighetsproblem för den trafik som ska in till Borås centrala delar. Nämnden pekar
på några korsningar med stora problem såsom Annelundsmotet och Brodalsmotet och menar att detta kan vara hämmande för stadens framtida utveckling.
Nämnden omtalar att den för närvarande gör en översyn av ”Trafiknätsanalysen
för Borås kommun” från 1999. Översynen kommer att sammanfatta bristerna
som finns i trafiknätet och ge förslag till lösningar. Nämnden anser att denna
översyn bör följas av en studie av mer övergripande art där stadens huvudnät
kopplat till det regionala och nationella vägnätet studeras.
Gatunämnden tillstyrker förslaget om en översyn av det övergripande trafiknätet
i kommunen.
Miljönämnden anser det viktigt att frågeställningarna om det framtida trafiknätet behandlas brett och framåtsyftande och tillstyrker att frågorna, i den mån så
inte redan är fallet, tas med i den kommunala planeringen.
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Nämnden bygger sitt ställningstagande på att trafikfrågorna inte kan ses för sig
utan är starkt kopplade till bl. a. miljöproblemen. Det kan exemplifieras med
nämndens åsikt att en sydlig förbifart med den betydligt längre körvägen behöver
kompenseras med att betydande miljövinster kan göras i centralorten. Det andra
exemplet är att en östlig förbifart kommer i konflikt med Kypeområdets rekreationsvärden. Båda alternativen måste medföra betydande avlastningseffekter i
centralorten för att miljömässigt kunna räknas hem.
När det gäller Götalandsbanan menar nämnden att Borås Stad redan är en av
aktörerna som verkar för att den skall komma till stånd så snart som möjligt och
dessutom är staden delägare i Västtrafik som delvis ansvarar för trafiken på Kust
till kustbanan.
Kommunstyrelsen anser att Kerstin Koivisto tar upp angelägna frågor som rör
miljö- och trafiksäkerheten speciellt i stadens centrala delar. Tanken i motionen
är att flytta biltrafiken ut ur staden. Detta medför som Miljönämnden mycket
riktigt påpekar en ökning av biltrafiken totalt sett och måste därför vägas mot de
påstådda miljövinsterna.
Kommunstyrelsen instämmer också i Miljönämndens yttrande att nya vägar runt
Borås måste ses i ett större sammanhang och därför ske i samband med att nuvarande översiktsplan från 2006 blir föremål för en aktualitetsförklaring, som enligt
lagstiftarens mening bör ske varje mandatperiod, eller att en helt ny översiktsplan
tas fram.
Om nya vägar skall byggas utanför staden så bör väljarna få möjlighet att ta ställning till hur den gemensamma marken skall användas. Nya större riksvägar innebär stora ingrepp i landskapet och stora barriärer, bullerintrång, påverkan på
kulturmiljö och friluftsliv. De innebär också nya risker för mark- och luftföroreningar.
På den positiva sidan av nya förbifarter kan nämnas ökad framkomlighet i centrala delar av staden med ökad trafiksäkerhet. Den stora samhällsekonomiska
vinsten i sådana projekt ligger framförallt på restidsvinster för bilismen samt
ökad reskomfort.
Kommunstyrelsen instämmer också i Miljönämndens yttrande vad gäller motionens tankar om Götalandsbanan.
Sammanfattningsvis instämmer Kommunstyrelsen i Miljönämndens yttrande
både vad gäller frågan om att planer på nya förbifarter runt Borås hänskjuts till
arbetet med översiktsplanen och vad gäller Götalandsbanan. Styrelsen vill också
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nämna att arbetet med att ta ett helhetsgrepp om den långsiktiga
trafikplaneringen i staden för framtiden har lagts in som ett uppdrag till
Kommunstyrelsen i budgeten för 2012.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

MOTION

2010-03-08

Till kommunfullmäktige i Borås Stad
Motion angående att av miliö- och säkerhetsskäl förändra idrastrukturen i centrala Borås dels
genom att sätta stopp for den tunga genomfartstrafiken genom att bygga förbifarter för R 40,
R 42 och R 27 och dels genom att förbättra Göteborpsbanan för pendeltågstrafik..
Partiet Vägvalet har som enda parti i flera år haft som förslag att flytta den massiva
genomfartstrafiken till en sydlig (R 40) respektive östlig (R 42) förbifart.
Det är fullständigt ohållbart ur miljö- och säkerhetssynpunkt att den tunga trafiken fortsatt får
genomkorsa centrala staden.
Vi anser också att en stor: miljövinst görs om pendeltågtrafik går mellan Borås och Göteborg.
Samhällen utmed banan ökar i befoikning och därför måste Göteborgsbanans standard höjas
betydligt, i avvaktan på Götalandsbanan som kan dröja många år.
Borås Energi och Miljö lanserar hårt visionen om en fossilbränslefii stad genom följande citat:
"Vi vill vara spjutspetsen för att forma framtiden", "Vår ambition är att Energikombinatet står
klart 2013. Det skulle vara det stora steget mot ett helt fossilbränslefiitt Borås. Vi vill att
kretsloppstankandet i en stad skall gå igenom allt, inget ska gå förlorat"(Arsredovisring 2008):
Men hur ska denna fina och stolta deklaration gå ihop med att den tunga genomfartstrafiken
släpper ut mycket stora emissioner och partiklar mitt i Borås? Finns det någon som tror att
dieseldriften är urfasad till 2013?
Vi i Vägvalet anser att det nu föreligger en historisk chans att långsiktigt lösa de
infrastruktur -problemen i Borås på ett hållbart sätt. Vi hänvisar i sak till vad
som anförs i följande dokument:
tidigare inlämnad Reservation enligt bilaga (2009-01-21).
&&
& yttrande till Vägverket enligt bilaga.(2009-10-08)
"Risk och Sårbarhetsanalys", och "Handlingsplan for förebyggande arbete med skydd
mot,olyckoroch extraordinära händelser". (Antagna av fullmäktige dec 2008).
Med hänvisning till ovanstående föreslår Vägvalet:
dels att i n f r e - problemen i Borås enligt ovan utreds tillsammans med berörda statliga
myndigheter för att på ett långsiktigt sätt lösa miljöproblemen så att boråsarna får leva i en
mera trygg och säker stad, samt att utreda vilken klimatförbättring förbifarter kommer att ge
för centrala Borås,
dels att i avvaktan på Götalandsbanan förbättra Göteborgsbana.för pendeltågtrafik..
Vägvalets fullmäktigegrupp gm

2 Bilagor.

RESERVATION
2009-01-2 1

"Staden och Järnvägen, en studie av Götalandsbanan genom Borås" Ärende nr
Vi delar "vikten av att snarast bygga ut den sedan länge omtalade Götalandsbanan". Det lokala
partiet VAGVALET reserverar sig dock mot framlagda studie hur Götalandsbanans sträckning
ska gå genom Borås.

I

Vårt förslag är att Götalandsbanan ska gå på motorvägens (R40) norra halva fiån Viarédsmotet
till öster om Kyllared. Södra halvan av motorvägen användes som lokalgata med dubbelriktad
trafik och därmed minskas barriäreffekten. Nuvarande göteborgbanan kan lätt lokaliseras i
samma sträckning. Stationsläget byggs genom att bredda motorvagen mellan Galjbacken och
Puisen ca 600 m. Därmed far man ett attraktivt stationsläge i nära anslutning till Resecentruin
och befintliga Borås Central. Genom ett stationslägei två plan sparas värdefulla markytor i
anslutning till spårområdet.
Genom att hålla en hastighet på ca 150 kmit genom Borås klarar man befintliga kurvor på
motorvägen. Kurvorna kan ocksa marginellt rätas ut. Lägre hastighet förbättrar också säkerheten.
Detta ska jamforas med studiens föreslagna hastighet på 160 W t genom centrala Bo&.
Vårt förslag innebär att motorvägen samlokaliseras med R 27 i en sydlig förbifart söder om
J3orås fran Viaredsmotet för att åter anslutas till R 40 vid eller bortom Kyllared. Denna lösning
innebär stora förilelkur sakerhet- miljö- och bullersynpunki. Aiia s k fzliga tramporter gSr då
söder om Borås och emissionerna Em den tunga trafiken mitt i Bo& minskar drastiskt och
därmed ges battre firutsättnllig till beslut om att Borås skall bli en fossilbränslefii stad.

Kostnaden för Götabandsbanans sträckning enligt forslaget är hela 2,3 miljard- (2 300
miljoner). Därtill förmodas svåra tekniska problem genom långa tunnellösningik och svåra
markforhållanden under Högskolan som består av mycket Womig sand.
Szkmmfattat h vårt förslag:
dels
dels
dels
dels
dels
-

bättre anpassat till befintlig och planerad infrastnddw.
tar bättre hänsyn till befintlig stadsmiljö.
ger bättre förutsattningar till utnyttjande av mark för stadens utvecklingsmöjligheter.
är tekniskt lättare att genomfora.
är en mera kostnadseffektiv lösning genom att utnyttja befintliga stnikturer.

Slutligen! Vi är starkt oroade över att Banverket av kostnadsskal i stället beslutar att lokaliserar
Götalandsbanan i en föreslagen alternativ sträckning söder om Borås. Då kommer stationsläget
långt fran centrum - ett dåligt alternativ för utveckling av Borås.
Sammantaget anser det lokala partiet VAGVALET att vi gjort det bästa vägvalet för Göialandsbanans sträckning genom Borås. Därtill far Götalandsbanans passagerare(och turister) se Borås
från en upphöjd position (t ex se Pinocchio) ä n att betrakta Borås i ett svart hål likt mullvadar.
VAGVALET har i flera år drivit fragan mot kommunen, Banverket och Vägverket men utan
någon respons. Varför utreds inte detta fördelaktiga alternativ?
Kerstin Koivisto, Vägvalet

YTTRANDE
2009-10-08
Till Vägverket
Yttrande angående arbetsplan av vag 27 Viared-Kråkered.
Av följande skäl yrkar jag att R 27 samlokaliseras som motorväg med R 40 i en sydlig förbifart
runt Borås stads centrala delar.
1 Just nu föreligger en historisk chans att flytta den massiva och ökande
genomfiuhtdiken på R 40 rakt genom Borås centrum.
2 Av miliöskäl, särskilt svaveldioxid och partiklar fiån tunga trafiken, men aven
koldioxid ökar i,Boråsenligt miljöutredare Johanna Gran (BT 4 maj)
3 Av säkerhetsskäl måste den tunga trafiken ledas i sydlig förbifart. R 40 är klassad som
Sveriges farligaste väg p g a aila sk farliga transporter fiån Göteborgs hamn
(Skandiiviens största).
Ingen myndighet har idag kontroll över dessa trmsporter rakt genom Borås stad!
Nyligen brann en lastbil vid Hultarnotet, nyligen välte en drogpåverkad chaufför sin
långtradare vid Nabbamotet och blockerade R 40 i 13 timmar,n y e körde en
långtradare av E 20 i AlingA. Ingen av dessa transporten hade farlig last!
Vad händer om en kemtransport går av R 40 på broarna genom Borås lastad med
bensin, gasol, svaveldioxid, klor, ammoniak etc?
Vägverket borde självklart utreda sk "Worst Case" av en kemolycka mitt i Borås innan
man avvisat en samlokalisering av R 27 och R 40.
4 Boenden i närii anslutning till motorvägen anser att bullemroblemen är olidliga fran
R 40. Detta framgår också extremt tydligt i den vackra parken Annelundskogen.
5
'

.

Det bör utredas om motorvägens norra fil kan ge plasts åt den angelägna höghastighetsbanan Götaiandsbanan och södra filen blir lokAlgata för att minska barriäreffekter.
Detta förutsätter att Vamerket och Banverket tillsammans gör en konsekvensanal~sinte
mihst av ekonomiska skal.
I

Undertecknad har i en mängd debattartiklar i Borås Tidning motiverat ovanstående. Som
bakg&dsmaterial bifogas nAgra.

Med v d i g halsning
ajörn wahljóf

tidigare Kommunalråd i Borås stad för de tekniska ornrildena
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Gatunämnden

Svar på motion om att av miljö- och säkerhetsskäl förändra
infrastrukturen i centrala Borås.
Från Vägvalet har inkommit motion om att förändra infrastrukturen i centrala
Borås dels genom att sätta stopp för den tunga genomfartstrafiken genom att
bygga förbifarter för Rv40, Rv42 och Rv27 dels genom att förbättra Göteborgsbanan för pendeltågtrafik.
Gatukontoret föreslår Gatunämnden att lämna följande yttrande:
Gatukontoret välkomnar en översyn av det övergripande trafiknätet i
kommunen.
De trafikmängder som de större riksvägarna uppvisar inom centrala Borås
innebär redan idag problem såväl av miljö- och säkerhetsskäl som framhålles i
motionen men ger även framkomlighetsproblem för den trafik som ska in till
Borås centrala delar.
Korsningspunkter såsom Annelundsmotet och Brodalsmotet är redan idag så
hårt belastade att ytterligare trafikökningar innebär stora problem vid nya
etableringar i centrumnära lägen vilket kommer att vara hämmande för stadens
framtida utveckling.
För närvarande pågår en översyn av ”Trafiknätsanalys Borås kommun” , ett
dokument som utarbetades 1999. Trafiknätsanalysen kommer att sammanfatta
de brister som finns i trafiknätet samt ge förslag till lösningar. Arbetet med
trafiknätsanalysen bör följas av en studie av mer övergripande art där stadens
huvudnät för trafik kopplat till det regionala och nationella vägnätet studeras. I
arbetet är Trafikverket en viktig part då de innehar väghållaransvaret för det
övergripande vägnätet.
Således tillstyrker Gatukontoret förslaget om en översyn av det övergripande
trafiknätet i kommunen.
GATUKONTORET I BORÅS

Gunnar Isackson
Alf Iwarson

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD) ang att Borås Stad
anlägger en ställplats för husbilar
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ställplats för husbilar i centrala Borås, om
möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov finns planlägga densamma.
Motionen förklaras därmed besvarad.

2012-01-10

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2012-01-10

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0748 315
Handläggare: Monica Lindqvist , tfn 73 22
Datum/avdelningschef: 2012-01-03 / bh

Programområde: 2
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Monica Lindqvist
35 73 22

Kommunfullmäktige

Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD) ang att
Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar
Karl-Gustav Drotz (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 21
oktober 2010 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Borås Stad anlägger en ställplats för husbilar.
Motionen har varit remitterad till samtliga kommunala nämnder och bolag.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil, ger en splittrad bild av synen på
anläggning av ställplats för husbilar. 13 instanser har inte avgivit svar eller har
avstått från att yttra sig, 9 instanser är positiva och 2 är negativa.
De 9 instanser som är positiva anger främst att det skulle gynna turister samt
vara en god service, men påpekar samtidigt de krav som en ställplats har vilket
måste utredas. Miljö- och konsumentnämnden pekar bl a på tillgång till gångoch cykelbanor samt kollektivtrafik. Samhällsbyggnadnämnden pekar bl a på
ytkraven, bygglovplikt och eventuellt krav på planläggning. Kvarteret Gjutaren
eller Verkmästaren kan vara lämpligt för tillfällig lösning. Tekniska nämnden
påpekar att vem som ska vara huvudman behöver utredas vidare. BoråsBorås AB
hoppas att Borås Stad ska be alla berörda förvaltningar at bidra med sina tjänster
in i ett nationellt projekt med att hitta 10 platser i ett pilotprojekt som
konceptualiserar ställplatser.
De 2 instanser som är negativa ser konflikter med andra mål och behov i stadens
centrum. Stadsdelsnämnd Norr avstyrker och anser att man istället bör utnyttja
befintliga campingplatser och att biltrafiken bör minska eller avskaffas i centrala
Borås. Borås kommuns Parkerings AB avstyrker och anser att det av kostnads,
drifts och utrymmesskäl inte bör förläggas ställplats i city. Bolaget har planer på
att bygga markpakeringsplats för behovet på Simonsland på den föreslagna
platsen på Verkmästaren.
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Monica Lindqvist
35 73 22
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna att anlägga ställplats för
husbilar i centrala Borås, om möjligt föreslå lämplig plats, samt om behov finns planlägga
densamma.
Motionen förklaras därmed besvarad.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

REMISSAMMANSTÄLLNING
2012-01-23

2010/KS0748

Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Nämndernas och bolagens yttranden i
sammanfattning kring motion om att Borås Stad
anlägger en ställplats för husbilar
Arbetslivsnämnden
Avstår från yttrande.
Fritids- och folkhälsonämnden
Tillstyrker förslaget. En centralt belägen ställplats har möjlighet att öka Borås
attraktionsvärde om platsen anläggs och underhålls så att säkerheten för gästerna
är hög.
Kulturnämnden
Tillstyrker. Lämplig plats bör utredas vidare. Bidrar till att underlätta för turister då
andelen besökande husbilar till Borås har ökat under senare år.
Lokalförsörjningsnämnden
Tillstyrker och ser positivt på förslaget. Fördelar med att erbjuda turistgruppen bra
förutsättningar att besöka staden. De föreslagna platserna ser nämnden som
möjliga, men handlingsalternativ bör utredas för att säkerställa att gruppens behov
tillgodoses.
Miljö- och konsumentnämnden
En ställplats bör lokaliseras relativt centralt med god tillgång till gång- och
cykelbanor samt kollektivtrafik. Möjligheter till lånecyklar eller cykeluthyrning bör
undersökas. Tydlig skyltning krävs för att guida besökarna till rätt plats. Bör finnas
eluttag samt möjlighet att fylla på färskvatten, tömma gråvatten och latrin samt
slänga sopor. (Svaret innebär att nämnden tillstyrker motionen.)
Samhällsbyggnadsnämnden
Har inget att erinra mot motionen. Nämnden påminner om krav på en ställplats
med bl a hårdgjord yta, tillfartsvägar på minst 4,5 meter bredd och fri höjd på
minst 4 meter, 50 kvadratmeter yta (9-10 meter lång och 5-6meter bred), standard
som campingplats, önskvärt med el och påfyllning av färskvatten och tömning av
gråvatten, samt tillgängligt från övergripande trafiknät men samtidigt inte
bullerutsatt. Nämnden bedömer att en ställplats för husbilar är bygglovpliktigt och
större ställplatser kan även behöva prövas med detaljplan. Föreslagna platserna
inom kv Gjutaren eller Verksmästaren kan vara lämpliga för tillfälliga lösningar i
väntan på besked om Götalandsbanans sträckning genom staden.
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Samhällsplanering
Monica Lindqvist, tfn 033-35 73 22

Servicenämnden
Avstår från yttrande.
Sociala omsorgsnämnden
Tillstyrker motionen. Det är lämpligt att se över ställplats för husbilar. Det är bra
att turistströmmen ökar till Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Norr
Avstyrker motionen. Man bör först undersöka möjligheten att utnyttja befintliga
campingplatser. Tror det finns synergieffekter med att omvandla eller utöka Borås
Camping (Saltemad) för att användas mer effektivt året runt. Fler än Borås Stad
kan bli intresserade om frågan diskuteras med existerande verksamheter runt
campingboende och parkeringar i Borås. Marken runt Gjutaren eller annan
centralbelägen plats är inte att föredra för den bör istället användas för andra
ändamål som skapar en positiv bild av Borås. Biltrafiken bör minska eller avskaffas
i centrala Borås och stadskärnan bör växa ihop med Norrby och Knalleland.
Frågan om ställplats för husbilar bör utredas i samband med Planprogrammet för
centrala Borås.
Protokollsanteckning
Alliansgruppen ser positivt på förslaget om en ställplats för husbilar, men ser för
tillfället att den föreslagna platsen ej är den mest lämpliga.
Stadsdelsnämnden Väster
Tillstyrker förslaget. Det är viktigt att Borås Stad har den service som en ställplats
för husbilar innebär. Viktigt att utreda placering. Kvarteret Gjutaren är inte något
bra alternativ. Placeringen bör vara i närheten av en plats som har någon form av
verksamhet under dagtid.
Ev reservation/protokollsanteckning/särskilt yttrande
Kerstin Hermansson (C), Gunvie Peeker (M), Joakim Malmberg (FP), Birgitta
Bergman (M) och Nancy Kindblad (M) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Parterna anser dock inte att det hör till en kommuns uppgift att anlägga en
ställplats för husbilar. Däremot ska kommunen vara behjälplig med att ta fram ett
område som lämpar sig för ändamålet. Motionen anses därmed besvarad.
Stadsdelsnämnden Öster
Tillstyrker motionen. Förslaget skulle på ett enkelt sätt öka turistströmmen.
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Tekniska nämnden
Frågan om en eventuell ställplats för husbilar bör utredas vidare med avseende bl a
på lokalisering, möjlighet att ansluta vatten och avlopp, omfattning, servicenivå
samt vem som ska vara huvudman för en sådan anläggning. (Svaret innebär att
nämnden tillstyrker motionen.)
Utbildningsnämnden
Avstår från yttrande.
BoråsBorås AB
Tillstryker. Det är viktigt att placering blir nära citykärnan och dess utbud av
restaurang- och kulturutbud.
Bolaget har träffat både Parkeringsbolaget och en nationell grupp med
representanter som arbetar med att konceptualisera ställplatser
(Husvagnsbranschens Riksförbund, Transportstyrelsen, Sveriges Camping- och
Stugföretagares Riksorganisation, Polismyndigheten, Caravan Club, tidningen
Husbil & Husvagn, samt KABE Husbilsklubb) och hoppas att Borås Stad kan be
alla berörda förvaltningar bidra med sina tjänster in i projektet att hitta 10
pilotplatser i landet för att nå målet med 100 ställplatser till 2015. Nämnden menar
då att det inte blir någon stor kostnad för staden.
Borås Djurpark AB
Har ej avgett svar.
Borås Elnät AB
Har ej avgett svar.
Borås Energi och Miljö AB
Har ej avgett svar.
Borås kommuns Parkerings AB
Avstyrker. Av kostnads, drifts och utrymmesskäl bör det inte förläggas ställplats i
city.
Det är av vikt att hitta mark som inte inkräktar på det vanliga parkeringsbehovet.
För föreslagen plats på Verkmästaren planerar Parkeringsbolaget att bygga en
markparkeringsplats för behovet i Simonsland. Centrala Borås har kontinuerligt
ökande parkeringsbehov och samtidigt krympande ytor för markparkeringsplatser.
En ställplats motsvarar fyra stycken vanliga parkeringsplatser till ytan. Ställplatser
kommer endast utnyttjas delar av året.
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Nämnden påminner om kostnader och krav på påfyllnings och
tömningsmöjligheter för färskvatten och avlopp, möjlighet att lämna sopor, toalett,
gärna el, betalstation, renhållning, daglig tillsyn och en tilltalande närmiljö.
Kostnaderna är underskattade. Stora investeringskostnader för saker som dragning
av vatten och avlopp samt elanslutning och driftskostnader står andra för än de
som man räknar med ska tillföras (till lokala företag) genom det som spenderas av
husbilsturisterna. Motionen nämner inget om vem som bör vara huvudman för
ställplatsen och ha det ekonomiska ansvaret eller hur ett underskott ska täckas.
Bolaget anser att detta i första hand är en turist- och campingfråga och inte en
parkeringsfråga. Skall det byggas en ställplats i Borås bör den byggas vid Borås
camping som har all den erfarenhet som behövs för driften av en sådan
anläggning. Cyklande husbilsåkare tar sig med lätthet till bl a centrum på 10
minuter.
Borås Lokaltrafik AB
Avstår från yttrande.
AB Bostäder
Avstår från yttrande. Bedömer att frågan ligger utanför bolagets
verksamhetsområde.
Fristadbostäder AB
Har ej avgett svar.
Industribyggnader i Borås AB
Har ej avgett svar.
AB Sandhultsbostäder
Har ej avgett svar.
AB Toarpshus
Har ej avgett svar.
Viskaforshem AB
Har ej avgett svar.
Revisorskollegiet
Ej tillfrågade vid remiss.
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Borås Stads Ungdomsråd
Tillstyrker motionen. Det är viktigt att turismen till Borås ökar. Rådet föreslår att
ställplatsen finns i anslutning till campingen.
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Har ej avgett svar.
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Yttrande över förslag till detaljplan för Nejlikan 3 m fl , P
07/10
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2011-12-21

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2011-12-29

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2010/KS0126
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2011-12-20 / bh

Programområde: 2
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Peter Skoglund
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över förslag till detaljplan för Nejlikan 3
m fl, P0710
Den 4 juli 2011 yttrade sig Kommunstyrelsen över samrådsförslaget till rubr. detaljplan
och meddelade att det framlagda förslaget inte tar avsteg i en stadsbildsanalys, vilket styrelsen ansåg vara olyckligt. I ett yttrande över ett planprogram för centrala Borås, som
handlade om höga hus meddelade Kommunstyrelsen att den var positiv till en
stadsbildsanalys och att den borde göras omgående med tanke på att det pågår flera detaljplanearbeten som innehåller höga hus. Stadsbildsanalysen borde mynna ut i en beskrivning av hur dessa olika förslag inverkar på Borås stadsmiljö och var ytterligare höga
hus kan vara lämpliga att placera. Styrelsen ansåg dessutom att det var lämpligt att
stadsbildsanalysen även klargjorde var det inte var lämpligt med höga hus. Samhällsbyggnadsnämnden har kommenterat styrelsens synpunkter med att en stadsbildsanalys
har gjorts av exploatören för det aktuella området. Men det var inte detta styrelsen avsåg
med krav på en stadsbildsanalys utan mer en övergripande studie som visar var i staden
höghus med fördel kan placeras och vilka områden som bör undvikas.
Kommunstyrelsen anser fortfarande att genomförandefrågorna rent generellt kommer in
allt för sent i planprocessen. Detta är synnerligen olyckligt då det kan fördröja processen
betydligt och t.o.m. innebära att den måste avbrytas då detaljplanen kan anses
ogenomförbar av ett eller annat skäl.
Kommunstyrelsen ser med tillfredsställelse att nuvarande parkering blir park och att
transformatorstationen flyttats längre norrut.
Kommunstyrelsen ser också med tillfredsställelse att planförslaget inte längre omfattar
kvarteret Kamelian.
Styrelsen ser också med tillfredsställelse att det allmännas utrymmen blivit större genom
att huset med 20 våningar placerats längre från kantstenen och att grönstråket utmed
Viskans östra strand gjorts bredare för att upplevas som ett trevligt promenadstråk med
tanke på den hårda exploateringen i kvarteret.
Däremot har Kommunstyrelsen inte för avsikt att sälja marken för uppställningsplats för
renhållningsfordon utmed Druveforsvägen, varför detaljplanen skall ändras i det
avseendet.
KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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P 07/10

Till remissinstanser
Detaljplan för Druvefors, NEJLIKAN 3 m fl, Borås Stad, upprättad
den 28 november 2011

Detaljplanen sänds för granskning. Planbeskrivningen med förminskade plankartor biläggs.
Stora plankartor kan översändas på begäran.
Planhandlingarna finns även tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad. Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 26 januari
2012 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se. Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens P-nummer (P07/10).
Vid förfrågningar ring Elisabet Fjellman tfn. 033-358498 eller kontakta via e-post
elisabet.fjellman@boras.se.

Borås den 15 december 2011

Samhällsbyggnadsnämnden

P07/10

Detaljplan för del av Druvefors
NEJLIKAN 3 m.fl.
Borås Stad
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande
av bostäder inom ett område intill Viskan i Druvefors.
Ett sammanhängande allmänt gångstråk ska skapas
utmed Viskans östra strand.
Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning med
ﬂer bostäder och gångstråk utmed Viskan. Förslaget
ger möjlighet att uppföra en stadsmässig bebyggelse
med utsikt mot Viskan. Utöver bostäder medges även
centrumändamål i bottenvåning.
Avsikten är att Hökerum Bygg AB ska uppföra
sammanlagt ca 110 lägenheter i ﬂerbostadshus. Ett 20
våningar högt punkthus placeras i fonden av Druveforsvägen sett från norr och skapar en visuell kontakt
mellan Druvefors och centrala Borås. En byggnad med
bostäder i 7 våningar placeras mellan det nya punkthuset och Kyrkogårdsgatan.
Det beﬁntliga gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en naturlig fortsättning på Borås centrum.
Parkering sker i huvudsak i garage under mark.
En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning att planens genomförande inte bedöms
medföra någon betydande miljöpåverkan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Druvefors,
NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad den 28 november 2011.

Ett 20 våningar högt punkthus placeras i fonden på
Druveforsvägen och skapar en visuell kontakt mellan
Druvefors och centrala Borås. Ett hus i 7 våningar
placeras mellan det nya punkthuset och korsningen
Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen. Det beﬁntliga
gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en
naturlig fortsättning på Borås centrum.

1. Inledning

Parkering sker i huvudsak i garage under mark.

1.1 Planens syfte

Viskan ingår som öppet vattenområde i planområdet.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom Nejlikan 3 intill Viskan. Ett
sammanhängande allmänt gångstråk skapas utmed
Viskans östra strand.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning med
ﬂer bostäder och gångstråk utmed Viskan. Förslaget
ger möjlighet att uppföra en stadsmässig bebyggelse
med utsikt mot Viskan. Ny bebyggelse kan till stor
del nyttja redan utbyggd infrastruktur och service.
Planområdet rymmer sammanlagt ca 110 lägenheter i
ﬂerbostadshus. Utöver bostäder medges även centrumändamål i bottenvåning. Utmed Viskans östra strand
kan ett allmänt gångstråk skapas genom att området
blir allmän plats, naturmark.

1.3 Handlingar

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

Planområdets läge i Borås (område markerat med lila).
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1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet är beläget söder om Borås centrum i
stadsdelen Druvefors Avståndet till Rådhuset i centrum är drygt 800 meter. Planområdet omfattar fastigheten Nejlikan 3 och del av Druvefors 1:1, även del
av Viskan ingår i detaljplanen. Planområdet avgränsas
i öster av Druveforsvägen, i väster av S:ta Birgittas
griftegård, i norr av Kyrkogårdsgatan och i söder av
Druveforsbron. Planområdet omfattar ca 1,2 ha.
1.4.2 Markägare

Markägoförhållanden framgår av den till planen hörande fastighetsförteckningen. Marken inom Nejlikan
3 är privatägd, i övrigt ägs marken av Borås Stad.

2. Tidigare ställningstaganden

cykelvägnätet ska byggas ut och andelen bullerstörda
bostäder från traﬁk ska minska. Dagvatten ska omhändertas lokalt alternativt fördröjas.
2.3 Översiktliga planer/Översiktsplan

Gällande översiktsplan antagen 2006 (ÖP06), anger
grunddragen för mark- och vattenanvändningen och
behandlar bebyggelseutvecklingen inom Borås Stad.
För det aktuella planområdet anges att området längs
Druveforsfallen in mot centrum bör förädlas och
utvecklas med bostäder och promenadstråk. Planförslaget följer översiktsplanens spelregler om hållbar
utveckling. Förtätning med bostäder i centrala lägen
på tidigare använd mark innebär ett eﬀektivt nyttjande
av staden och dess system, t ex kollektivtraﬁk, gatuoch ledningsnät, social och kommersiell service.
2.4 Grönområdesplan

2.1 Miljökvalitetsmål

Miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att skapa
en bättre miljö. Förslaget är utarbetat med hänsyn till
bl a följande mål; Begränsad klimatpåverkan (centralt
läge nära kollektivtraﬁk, låg energiförbrukning),
Giftfri miljö (marken kommer att saneras från föroreningar), Levande sjöar och vattendrag (dagvatten
hanteras för att minimera föroreningar till Viskan),
God bebyggd miljö (komplettering med ﬂer bostäder i
ett attraktivt läge nära centrum och Viskan, störningar
hanteras).
2.2 Miljömål för Borås

Miljömål för Borås antogs av kommunfullmäktige
2008. Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart
samhälle genom energiskt och långsiktigt miljöarbete.
Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen är 14 aktuella
för Borås. Utöver de nationella miljömålen ﬁnns även
ett kunskapsmål.
De lokala miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och bidra till en ekologisk, ekonomisk och
socialt hållbar utveckling. All samhällsplanering och
allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och vacker
miljö med kretsloppstänkande. Miljömålet God bebyggd miljö anger att den bebyggda miljön ska skapas
i harmoni med naturen och ge en god livsmiljö.
Miljömålet Energi och traﬁk anger att människors
påverkan på klimatet inte ska vara skadlig, att luften
ska vara så ren att den inte skadar människor, djur
eller växter, att bara naturlig försurning ska ske i mark
och vatten. I första hand ska ny bebyggelse anslutas
till fjärrvärme och ingen el eller olja ska användas
för uppvärmning. Ny bebyggelse ska placeras med
goda förutsättningar för kollektivtraﬁk. Gång- och

Grönområdesplanen, antagen av kommunfullmäktige
1995, anger att en upprustning bör ske av vegetationen utmed Viskan samt att ett genomgående
gång- och cykelstråk bör anläggas utmed stranden.
Detaljplanen innebär att en länk i gångstråket på
Viskans östra sida kan genomföras i enlighet med
Grönområdesplanen.
2.5 Nollvisionen/Trafiknätsanalys för Borås

Enligt traﬁknätsanalys för Borås, 1998, utgör riksväg 40 genomfart/infart och Druveforsvägen och
Kyrkogårdsgatan är länkar i huvudvägnätet. Längs
Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan löper gc-vägar
som utgör del i det övergripande cykelnätet. Vägnätet
för bil och busstraﬁk bedöms ha god till mindre god
framkomlighet medan kvaliteten på det övergripande
cykelnätet är låg.
2.6 Gång- och cykelplan för Borås

Gång- och cykelplan för centralorten, 1998, redovisar
en framtida utbyggnad av gång- och cykelbana längs
södra sidan av Kyrkogårdsgatan.
2.7 Gällande detaljplaner

Nejlikan 3 omfattas av detaljplan nr 323 från 1965
som anger handelsändamål för kvarteret. Viskan och
nuvarande parkering söder om Nejlikan omfattas av
detaljplan nr 278 från 1961, Viskan är specialområde
– vattenområde som inte får utfyllas eller överbyggas.
Beﬁntlig parkering är allmän plats – park. Norr om
planområdet gäller detaljplan nr 1100 (Kamelian 2 m
ﬂ), laga kraft 2008-02-13 med genomförandetid till
2018-02-13. Detaljplanen anger kvartersmark parkering med en byggrätt, 4,5 meters totalhöjd för parkeringen inom Kamelian 2. Korsningen Druveforsvägen,
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Kyrkogårdsgatan och Kellgrensgatan kan byggas om
till en cirkulationsplats för att öka framkomlighet och
traﬁksäkerhet.

ytterligare exploatering. En tätare bostadsbebyggelse
bidrar till ett eﬀektivare utnyttjande av t ex kollektivtraﬁk och fjärrvärme.

S:ta Birgittas griftegård är planlagd som område för
begravningsändamål enligt gällande detaljplan nr 101
från 1936. Viskans västra strandremsa är allmän plats
– park eller plantering. Druveforsbron är redovisad
som del av vattenområde tillgänglig för allmän gatutraﬁk och Druveforsvägen utgör allmän plats – gata i
gällande detaljplan nr 244 och 225.

Enligt Handlingsplan för bostadsbyggande 2010
– 2013 ingår Kvarteret Nejlikan med 60 bostäder i
ﬂerbostadshus utbyggt år 2013. Upplåtelseformen är
bostadsrätt.
2.11 Stadsbyggnadsprogram

I ”Staden vid Viskan”, stadsbyggnadsprogram för
Borås, som utgör ett underlag till översiktsplanen,
behandlar området söder om riksväg 40, kvarteret
Kamelian m ﬂ. ”Framförallt söder om motorvägen
ﬁnns mark som kan användas för en blandning av
bostäder och verksamheter i bra lägen. Det kan bli
ett spännande område där vattenkontakten och
industrihistorien skapar en attraktiv bostadsmiljö nära
stadskärnan. Vegetationen längs ån kan glesas ur för
att öka känslan av trygghet i miljön. Broar kan förena
miljöerna på olika sidor av Viskan.”
2.12 Uppdrag

Byggnadsnämnden gav 2010-10-19 §309 Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Nejlikan 3 m ﬂ. Planändringen har initierats
av Hökerum Bygg AB.
2.13 Planprogram

Planarbetet har inte föregåtts av planprogram.
Gällande detaljplaner i närområdet.
2.14 Behovsbedömning
2.8 Kulturmiljöprogram för Borås

Norr om planområdet ﬁnns fd Åkelunds Bomullsspinneri (inrymmer Textilmuseet) som ingår i Värdefulla
kulturmiljöer i Borås, 2001. Området utgör ett
fd industriområde vid Viskan av högt teknik- och
arkitekturhistoriskt värde. Det ﬁnns ﬂera industribyggnader i närområdet som ger en god bild av textilindustrins expansion och utveckling från 1880-talet till
1960-talet. Karaktäristiskt för området är främst gula
tegel- eller putsfasader i tidstypiska byggnadsstilar.
2.9 Naturvårdsprogram

En behovsbedömning har gjorts i enlighet med
plan- och bygglagen, miljöbalken och förordning om
miljökonsekvensbeskrivningar. Slutsatsen är att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras. Samråd har skett med länsstyrelsen.
Länsstyrelsen instämmer i svar 2011-04-07 att planens
genomförande inte bedöms medföra någon betydande
miljöpåverkan. Planens konsekvenser beskrivs i avsnitt
6. Konsekvenser.
Fd Åkelunds Bomullsspinneri (Textilmuseet) ger karaktär
till närområdet.

Viskan ﬁnns inte upptagen i ”Skyddsvärd natur i
Borås, 2001”.
2.10 Bostadsförsörjningsprogram

Kommunfullmäktige antog ett Bostadsbyggnadsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande 16 april
2009. Målet är att Borås ska växa. Möjlighet till
nybyggnation av bostäder ska ges i alla större tätorter
eller där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för
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3. Avvägning enligt miljöbalken och
plan- och bygglagen
Ny bebyggelse inom området bedöms överensstämma
med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden i 3:e
kapitlet. Riksväg 40 som är belägen norr om planområdet är riksintresse för kommunikationer. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset negativt
då traﬁkökningen på Rv 40 till följd av planen blir
marginell. Detaljplanen bedöms inte bidra till att
miljökvalitetsnormer enligt 5:e kapitlet miljöbalken
överskrids.
Förordnande om strandskydd enligt miljöbalken för
Viskan är 100 meter, både på land och i vattenområdet. Strandskyddet är upphävt för kvartersmark i
gällande detaljplaner. När en detaljplan upphävs eller
ändras återinträder strandskyddet dock automatiskt.
Avsikten är att upphäva strandskyddet inom föreslagen
kvartersmark.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel. Detaljplanen
innebär en komplettering med ﬂer bostäder centralt i
Borås. Fler bostäder centralt är angeläget för utvecklingen av staden. Platsen bedöms vara lämplig för
ändamålen. En förutsättning för boendes hälsa är att
traﬁkbullerstörningar hanteras enligt detaljplanens
bestämmelser.

Viskan passerar under Wijndrufsbron och vidare genom
planområdet.
Under asfalten/det organiska ytjordskiktet (mulljord)
utgörs jordlagren överst av ett lager fyllnadsmassor.
Fyllnadsmassorna är av varierande karaktär och består
av tegel, grus, sand, glas och kol. Fyllningens mäktighet varierar mellan ca 2 och 2,5 m.
I områdets norra delar underlagras fyllnadsmassorna
av gyttja varvat med silt och sand ner till ca 4,5-6 m.
I en punkt centralt i området påträﬀades relativt fast
siltig lera under fyllnadsmassorna. Gyttjan/silten/sanden och leran underlagras av ett ca 3-4 m mäktigt
lager fast lagrad friktionsjord på berg.
Djup till fast botten uppmättes inom området till mellan ca 7,5 och 10,5 m. Väster om ån uppmättes djup
till fast botten till mellan ca 9 och 12,5 m.
4.1.3 Geohydrologi

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

Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda eller
bebyggda ytor. Inom Nejlikan 3 ﬁnns en smal remsa
närmast Viskan som är bevuxen med gräs, sly och
lövträd. I strandkanten ﬁnns en zon med vass.
I området söder om kv Nejlikan ﬁnns större lövträd
i gränsen mot Druveforsvägen. Området mellan parkeringen och Viskan består av en gräsyta och närmast
Viskan växer större lövträd och sly.
Markytans nivåer sluttar svagt ner mot Viskan och
varierar inom planområdet mellan ca +131 och +135.
Lutningen på slänterna ner mot Viskan är måttlig
och varierar mellan ca 1:2 och 1:3. Höjdskillnaderna
mellan släntkrön och släntfot är dock större centralt
utmed Viskans västra strandkant.
4.1.2 Jordlager

I områdets västra del rinner Viskan i nord-sydlig
riktning . Enligt uppgift från Tekniska förvaltningen,
Borås Stad, har lägsta lågvatten i Viskan uppmätts till
+130,83. Högsta högvatten är uppmätt till +131,6 och
medelvatten till +131,0. Vattenytans nivåer regleras
med hjälp av ett så kallat skibord precis söder om Kv
Nejlikan, varför nivåerna är relativt säkra.
Vattenyta i provtagningshålen har noterats på nivåer
varierande mellan ca 0,5 och 2,5 m djup under
markytan. Jordlagren inom planområdet utgörs till
stor del av permeabla jordarter, alternativt skikt med
permeabla jordarter som står i direktkontakt med
Viskan. Grundvattennivån inom området bedöms
därför korrelera med vattennivåerna i Viskan.
4.1.3 Erosion, stabilitet och sättningar

Inga tecken på erosion noterades vid platsbesök.
Slänterna ner mot vattnet var i huvudsak jämna och
gräs- och trädbevuxna.
Områdets totalstabilitet bedöms inom hela området
vara tillfredställande för beﬁntliga förhållanden.

En geoteknisk utredning har utförts av Norconsult, se
bilaga till detaljplanen.

GRANSKNING

7

Stabiliteten inklusive last från gångvägen utmed Viskan bedöms vara tillfredställande, förutsatt att marken
inom ett avstånd om 3 meter från släntkrön lämnas
obelastad. Last från byggnader och uppfyllnader inom
kvartersmark ska tas om hand medelst pålgrundläggning och lastkompensation.
En kontroll av lokalstabiliteten närmast Viskan bör
utföras i samband med detaljprojektering av gångvägens nivåer och exakta läge.
Allt organiskt material är sättningsbenäget och bör, i
anslutning till planerade byggnader, schaktas ur innan
byggnation. Detta bör studeras vidare vid detaljprojektering av byggnaderna. En viss sammanpressning
av de organiska jordlagren kan dock antas ha skett, på
grund av beﬁntliga fyllnadsmassor som överlagrar de
organiska lagren.
4.1.3 Grundläggning

Större och mer sättningskänsliga byggnader bör
preliminärt grundläggas på stödpålar till berg. Detta
gäller framför allt byggnader som planeras uppföras
inom område med organiskt material. Lätta och
sättningståliga byggnader, t ex förråd, kan preliminärt
grundläggas direkt på platta på mark inom område
med friktionsjord.
Ledningar bör förses med ﬂexibla anslutningar för att
förhindra brott om marken kring byggnaderna sätter
sig.

4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Kända fornlämningar saknas inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse

Kvarteret Nejlikan har ingått i det område som
Druvefors Väveri AB bedrivit verksamhet i. I kvarteret uppfördes en kontors- och lagerbyggnad 1906.
Druvefors Väveri lade ner sin verksamhet 1956.
Rowells postorder (senare H&M Rowells AB) tog över
och uppförde en ny byggnad 1959. En tillbyggnad
uppfördes 1967. Den ursprungliga byggnaden revs
och ersattes med en ny 1973. Företaget ﬂyttade 1989,
byggnaden har därefter använts som kontor och lager.
Bostäder saknas inom planområdet idag, men området
omges av nya och äldre bostadshus. I kvarteret Kamelian ﬁnns sammanlagt ca 120 lägenheter uppförda
i slutet av 2000-talet. Utmed Druveforsvägen, Kellgrensgatan och söderut vid Viskans västra sida ﬁnns
ytterligare ﬂerbostadshus.
4.2.2 Ny bebyggelse

Ett förslag till utformning av ny bebyggelse har tagits
fram av Sjögren Arkitekter AB på uppdrag av Hökerum Bygg AB. Förslaget består av två etapper och
rymmer ca 110 lägenheter i ﬂerbostadshus. Möjlighet
ﬁnns att inrymma centrumfunktioner, t ex butik eller

Uppfyllnader i anslutning till pålgrundlagda byggnader inom område med kohesionsjord/organiskt
material bör utföras med lastkompensation. Risk för
uppﬂytning ska beaktas vid dimensionering.
Inför byggnation rekommenderas detaljerade geotekniska undersökningar i planerade huslägen för slutlig
dimensionering av grundläggning och exakt bedömning av det organiska lagrets utbredning.
Vid byggande ska beaktas att jordlagren är silthaltiga
och därmed ﬂytbenägna och tjälfarliga.
Vid anläggande av ett separat parkeringsgarage
under mark ska dimensionering ske med avseende
på uppﬂytning. Garaget bör dimensioneras för en
upplyftande kraft från en grundvattenyta belägen på
nivå +132,6 (HHW +131,6), för att ha marginal till
eventuella framtida höjningar av vattenstånden.

Bostadshus på Kellgrensgatan i 7 våningar med fasader av
rött tegel.
Utmed östra sidan av Druveforsvägen ligger bostadshus i
fem våningar med butiker i bottenvåning.

Schakt för parkeringsgarage bör preliminärt utföras
inom spont.
4.1.3 Radon

En radon- och gammastrålningsmätning bör i byggskedet utföras i nivå med terassbotten.
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Utdrag ur parallellt uppdrag av Frenning & Sjögren Arkitekter AB för Hökerum Bygg AB 2010. Bilden illustrerar
tanken med ett högt punkthus i Druvefors som kan ses i fonden av Druveforsvägen sett från centrum.
kontor i bottenvåning. Förslaget innebär att beﬁntlig
byggnad inom Nejlikan 3 rivs. En ny gångväg utmed
Viskan bildar tillsammans med beﬁntliga gångstråk en
strandpromenad längs med Viskans östra strand.
Ett 20 våningar högt punkthus med karaktärsfull
gestaltning placeras i fonden av Druveforsvägen
och skapar en visuell kontakt mellan Druvefors och
centrala Borås. Punkthuset gör Druvefors synligt även
från andra delar av staden, inte minst från riksväg 40.
Ett u-format hus i 7 våningar placeras mot korsningen
Kyrkogårdsgatan och Druveforsvägen. Det beﬁntliga
gaturummet förstärks och Druveforsvägen blir en
naturlig fortsättning på Borås centrum.

Punkthuset innehåller fyra lägenheter per plan i
storlekarna 2-4 rok. Alla lägenheter har fönster i två
vädersträck och tillgång till en stor balkong. Balkongernas utformning och placering ger, förutom en
rymlig och solig uteplats för de boende, en tyst sida till
minst två rum i varje lägenhet samt en spännande och
karaktärsfull fasad.
Vissa av balkongerna kommer av ljudskäl att vara
delvis inglasade redan från början medan man i andra
fall kommer att kunna välja till detta i ett senare skede.
De största lägenheterna har tillgång till ytterligare en
balkong med utsikt över Viskan.

Situationsplan (Sjögren Arkitekter AB) .
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belysning behöver en sammanhållen och genomtänkt
gestaltning. Kontakten med Viskan är en kvalitet som
tas tillvara.
Det högre huset med 20 våningar kommer att kunna
ses från olika delar av staden. Det blir ett landmärke
för Druvefors, både dag- och nattetid.
För att inte skymma utsikten för de boende i husen
på östra sidan av Druveforsvägen, ligger punkthuset
endast ett par meter längre söderut än den beﬁntliga
byggnaden. Genom denna placering undviker man
också att skugga omgivande bebyggelse alltför mycket.
För att hålla samman gaturummet är punkthuset
placerat parallellt med Druveforsvägen och bebyggelsen på gatans östra sidan.
Sjuvåningskvarteret förhåller sig i både bredd och
höjd till fd Åkelunds Bomullsspinneri. Det u-formade
kvarteret vrider upp sin östra ﬂygel så att det, likt
punkthuset, följer gatan och bildar ett fondmotiv på
Druveforsvägen. Genom denna vinkling får kvarteret
också en ljus och luftig innergård.
Vy från Druveforsvägen från norr (Sjögren Arkitekter AB).
Sjuvåningshuset består av två enheter, där respektive
enhet består av tre lägenheter, 2-4 rok, kring ett
trapphus. Planlösningen bygger på att alla lägenheter
har vardagsrum, ett stort sovrum och balkong med
vädringsmöjlighet mot den tysta gården. På så sätt
får man fönster åt två håll, balkonger i bra lägen och
klarar ljudkraven. Även här är balkongerna rymliga
och möjliga att glasa in.

Parkeringen för de nya bostäderna placeras i huvudsak
i garage under sjuvåningshuset och gården. Denna
Exempel på fasad med skärmteglel i Kv. Skärgårdsbåten,
Stockholm (Sjögren Arkitekter AB) .

4.2.3 Stadsbild och gestaltning

Planområdet ligger alldeles i utkanten av Borås
centrum, men trots det centrala läget ﬁnns ett mentalt
och visuellt avstånd som skapas av riksväg 40.
Den föreslagna bebyggelsens placering och utformning
ger området en egen karaktär samtidigt som den
minskar riksväg 40:s barriäreﬀekt och knyter området
närmre centrum.
Utgångspunkten är att den nya bebyggelsen ska
utformas så att den uppfattas som estetiskt tilltalande.
Byggnader med arkitektonisk och konstnärlig kvalitet
ger stadsmiljön karaktär och trygghet. Ett modernt,
nutida formspråk, anpassat till miljön ska vara utgångspunkten för gestaltningen.
Infarter eller entréer till bebyggelsen ska ägnas särskild
omsorg. Utformningen av marken mellan byggnader,
gårdsytor och anslutningen till gatumark, växter och

10

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

parkeringslösning ger möjlighet till en något upphöjd,
privat gård med uteplatser och andra gemensamma
ytor för de boende. Från gården når man även byggnadernas huvudentréer.
I formspråk och material tar byggnaderna upp delar
av den intilliggande bebyggelsens karaktärsdrag och
omformulerar dessa till ett formspråk som speglar vår
tid.
Sjuvåningskvarterets fasad mot gatan har gult skärmtegel som utgör en modern tolkning av de gamla
industribyggnadernas tegel. Gårdssidan utgörs av
en putsad fasad i vit kulör. Sockeln består av ljusgrå
granit. Textilmuseets kantiga och klossiga taklandskap
återkommer i sjuvåningshuset genom att delar av
byggnadsvolymen skärs bort och lämnar plats åt
takterrasser.
Punkthusets fasad mot gatan och Viskan är klädda
med svart skärmtegel som ger byggnaden en slank,
stark siluett även på håll. Fasader mot norr och söder
består av vita sandwichelement vars skarvar döljs av
balkongerna. Sockelvåningen är av mörkgrå ﬂammad
granit. Punkthuset har ett sadeltak liknande ﬂera av de
intilliggande husen. Balkongräcken är i glas.

Referensbild av balkonger (Bostäder, Nüziders, Österrike
– Baumschlager Eberle).

Vy från Viskan (Sjögren Arkitekter AB) .
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Vy från Druveforsvägen in på gården mellan husen (Sjögren Arkitekter AB) .
4.2.4 Solstudie

4.2.6 Kommersiell service

En solstudie har tagits fram av Sjögren arkitekter.
Solstudien redovisar skuggning från ny bebyggelse den
20 mars (vårdagjämning), 20 april, 20 maj och 21 juni
(sommarsolstånd), 20 juli och 23 september (höstdagjämning). Bilderna redovisas på följande sidor.

En stor livsmedelsbutik ﬁnns ca 500 meter söder om
planområdet. Viss kommersiell service, bl a restaurang,
servicebutik och frisör ﬁnns intill planområdet, på
Druveforsvägens östra sida.

Solstudien visar att det i huvudsak är det höga punkthusets skugga som innebär en förändring jämfört med
beﬁntliga förhållanden. Bostäder i omgivande hus
bedöms även i fortsättningen ha goda solförhållanden.

Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå
god tillgänglighet från gata och parkering till entréer
och platser för utevistelse.

4.2.7 Tillgänglighet

4.2.4 Arbetsplatser

Beﬁntlig byggnad inom Nejlikan 3 innehåller bl a
kontorslokaler. Byggnaden kommer att rivas. Bottenvåning i nya bostadshus kan komma att innehålla
lokaler för verksamheter. I närområdet ﬁnns arbetsplatser, bl a ett screentryckeri, bilförsäljning, diverse
kommersiell service samt verksamheter i Textilmuseet.

Druvefors centrum med småbutiker och busshållsplats.

4.2.5 Offentlig service

Närmsta förskola ﬁnns på Kellgrensgatan, ca 500 meters gångavstånd. Det ﬁnns även ytterligare förskolor
i kommundelen Göta. Grundskolor i kommundelen
är Götaskolan F-3, Daltorpsskolan 4-9, Kristinebergsskolan F-6.

12

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Vår- och höstdagjämning 20 mars, 23 september, kl 09, 12, 15 och 18.

20 april, kl 09, 12, 15 och 18.

20 maj, kl 09, 12, 15 och 18.
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Sommarsolstånd 21 juni, kl 09, 12, 15 och 18.

20 juli, kl 09, 12, 15 och 18.

20 augusti, kl 09, 12, 15 och 18.
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4.3 Friytor

vägen. Huvudinfarten blir från Kyrkogårdsgatan som
traﬁkeras av färre fordon per dygn.

4.3.1 Park

Beﬁntlig parkering i planområdets södra del ska
omvandlas till anlagd park. Parkens utformning är
inte bestämd i detalj, men gångstråket ska förlängas
söderut för att få ett sammanhängande gångstråk
mellan Kyrkogårdsgatan och Alvestagatan.
4.3.2 Lek och rekreation

Bostäderna får tillgång till friytor inom kvartersmark
för utevistelse och närlek samt närhet till den nya
parken. Ett mindre grönområde ﬁnns även vid
Kellgrensgatan, ca 200 meter från planområdet.
4.3.3 Naturmiljö

Område mellan den nya bebyggelsen och Viskan
utgör allmän plats natur i planen och ett gångstråk ska
anläggas.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet nås från Kyrkogårdsgatan och Druvefors-

Utrymme ﬁnns reserverat i gällande detaljplan för
Kamelian m ﬂ för en cirkulationsplats i korsningen
Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen-Kellgrensgatan.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

På östra sidan av Druveforsvägen ﬁnns en gång- och
cykelväg som ingår i huvudstråket för gång- och
cykeltraﬁk som leder mot centrum respektive söderut.
Närmsta skolor, Daltorpsskolan och Kristinebergsskolan, nås via huvudstråket för gång- och cykel.
Druveforsvägen behöver korsas då stråket går på östra
sidan av gatan.
4.4.3 Kollektivtrafik

Druveforsvägen traﬁkeras av stadsbussar. Närmsta
busshållplats ”Druvefors” ligger strax söder om punkthuset. Hållplatsen på gatans västra sida behöver ﬂyttas
något söderut pga angöring för sopbil mm. Avståndet
till busstorget Södra Torget är ca 600 meter och till
resecentrum ca en kilometer.

Via gång- och cykelvägar nås stora delar av Borås. (Utdrag ur Borås cykelkarta, 2010).
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Redovisning av parkering för ny bebyggelse samt parkeringsmöjligheter för beﬁntlig bebyggelse.
4.4.4 Parkering

Parkering för boende och besökande till bostäder mm
inom planområdet ska anordnas inom kvartersmark.
Parkeringsbehovet beräknas enligt Parkeringsnorm för
Borås från 1998. Det är rimligt att utgå från att området ingår i ”Borås centrumområde”, även om gränsen
går på norra sidan av motorvägen, med hänsyn till
närheten till centrum och områdets stadsmässiga
karaktär. P-norm för bostäder i ﬂerbostadshus är 8
platser per 1000 m2 bruttoarea.
Illustrerat förslag innehåller 111 lägenheter, varav 74
i punkthuset, och omfattar totalt ca 11 600 kvm bruttoarea exklusive källargarage. Med normen 8 platser
per 1000 kvm blir behovet 93 platser för bostäderna.
Parkering ordnas med 43 platser i ett gemensamt
källargarage under sjuvåningshuset och gården. Infart
sker från Kyrkogårdsgatan. Vid infarten anordnas 7
parkeringsplatser på marken, dessa föreslås utföras
med armerat gräs. Söder om punkhuset ﬁnns en
mindre markparkering med 4 platser som angörs från
Druveforsvägen. Resterande parkeringsbehov löses
på angränsande fastighet Kamelian 2 där det ﬁnns
byggrätt för ett parkeringsdäck i gällande detaljplan.
Textilmuseet har en sammanlagd bruttoarea på ca
12 000 kvm, vilket beräknat på kontor ger ett parkeringsbehov på 108 platser. Parkeringsillustrationen
redovisar parkeringsplatser för både Nejlikan och
Textilmuseet.
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Illustrerat förslag innehåller endast bostäder, inga
lokaler även om detaljplanen medger centrumanvändning i bottenvåning. Parkeringsbehovet för handel
beräknas till 21 parkeringsplatser per 1000 kvm BTA,
för kontor är behovet 9 parkeringsplatser per 1000
kvm BTA. Om t ex 40 % av bottenvåningens yta
skulle användas för handel istället för bostadsändamål
ökar parkeringsbehovet med 5 platser.
4.4.5 Angöring/utfarter

Infart till parkeringsgarage sker från Kyrkogårdsgatan,
mitt emot infarten till Kamelian. Utfartsförbud är
infört på plankartan för att begränsa in- och utfarter
från Druveforsvägen med hänsyn till traﬁksäkerhet.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Ny bebyggelse kan anslutas till kommunala vattenoch spillvattenledningar. Ledningar ﬁnns utbyggda i
Druveforsvägen och fram till upprättad förbindelsepunkt för Kamelian 3.
För att få tillfredställande tryckförhållanden för
dricksvatten i byggnaden på över 11 våningar kan en
lokal tryckstegringspump i fastigheten behöva installeras och bekostas av fastighetsägaren.
Det höga punkthuset får en sprinkleranslutning.
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4.5.2 Brandvatten

Avstånd till närmsta brandpost är ca 50 m, brandposten är ansluten till en ledning med dimension 200
mm. Brandposten ger ett ﬂöde på 1700 l/min. Ett
sprinklertest ska utföras.

torpsgatan. Utrymme för sophantering ska rymmas
inom respektive byggnad. Vid hämtning kan sopbilen
stanna på särskila angöringsﬁckor intill Kyrkogårdsgatan respektive Druveforsvägen.
4.6 Vattenområden

4.5.3 Dag- och dräneringsvatten

En dagvattenutredning har utförts av Mark och
Landskap, se bilaga. Eftersom dagvattenﬂödet från planområdet minskar vid genomförandet av planen krävs
inga åtgärder av typen fördröjning eller inﬁltration för
att uppnå det önskade nollalternativet, som innebär
att nya dagvattenﬂöden inte får överstiga beﬁntliga vid
ett 10-årsregn med 10 minuters varaktighet.
Dagvattenföroreningar från området kommer att
minska eftersom parkering sker i garage och den huvudsakliga avrinningen består av vatten från grönytor,
gångvägar och tak. Det förutsätter att takmaterial av
koppar, zink etc undviks så att takmaterialet ej genererar föroreningar.
Pumpning av dräneringsvatten kommer att bli nödvändigt. Dagvatten från byggnaderna behöver ledas
ut till Viskan genom en ledning under gångvägen i
naturmarken.
4.5.2 Värme

Fjärrvärme ﬁnns utbyggd, ledningar går i Druveforsvägen och anslutning är möjlig.
4.5.3 El

En byggrätt för uppförande av en ny transformatorstation säkerställs inom planområdet. Detaljplanen ställer
särskilda krav på byggnadens utformning med hänsyn
till att den ligger i ett exponerat läge nära gatan.
4.5.4 Tele, bredband

Ny bebyggelse kan anslutas till tele och bredband.
4.5.5 Avfall

Närmsta återvinningsstation för insamling och
sortering av förpackningar och tidningar ﬁnns vid
Alvetstagatan respektive Stora Tvärgränd, vid DalBullerskärm utmed Riksväg 40.

Ån Viskan rinner genom Borås och passerar genom
planområdets västra del. Viskan betecknas som vattenområde i detaljplanen.
4.7 Störningar
4.7.1 Trafikbuller

Planområdet är påverkat av traﬁkbuller från motorvägen (riksväg 40) och omgivande gator, ekvivalent
ljudnivå vid fasad mot gata överskrider 55 dBA.
En bullerskärm ﬁnns uppförd utmed motorvägens
södra sida, från Druveforsvägen och västerut fram
till beﬁntlig byggnad. Planområdet är beläget relativt
centralt i Borås och bebyggelsens karaktär är stadsmässig. Detaljplanen innebär en komplettering med tät
bostadsbebyggelse i en beﬁntlig stadsdel och utmed ett
stråk med god kollektivtraﬁk. Motiv ﬁnns därför att
frångå riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå vid fasad och
vidta kompensationsåtgärder.
Enligt Borås Stads riktlinjer för traﬁkbuller, antagna av
kommunfullmäktige 2009-12-17, gäller att lägenheter
med ekvivalenta ljudnivåer mellan 55 – 60 dBA på
traﬁksidan ska ha minst hälften av bostadsrummen
mot ljuddämpad sida (50 dBA ekvivalent nivå frifältsvärde). Vidare anges att uteplats med ljudklass B (50
dBA ekv, 65 dBA max) ska ﬁnnas tillgänglig.
Lägenheter med nivåer 60-65 dBA på traﬁksidan ska
ha minst hälften av bostadsrummen mot tyst sida
(45 dBA ekvivalent nivå frifältsvärde). Uteplats med
ljudklass A (45 dBA ekv, 60 dBA max) ska ﬁnnas
tillgänglig.
Planbestämmelser säkerställer nivåer i enlighet med
Borås Stads riktlinjer.
En traﬁkbullerutredning har utförts (Soundcon
2011-10-18, rev 2011-11-10). Beräkningarna visar
att riktvärdet 55 dBA ekvivalent nivå överskrids vid
fasaderna mot Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan.
Inga ekvivalenta nivåer vid fasad överstiger 65 dBA.
För att erhålla tyst eller ljuddämpad sida för hälften
av bostadsrummen i de lägenheter som har nivåer
överstigande riktvärdet 55 dBA i punkthuset, föreslås
skärmar vid balkonger. Balkonger mot norr samt balkong mot söder närmast Druveforsvägen får skärmar
som görs täta och går ända upp till balkongtak. Även
balkongräcken utförs täta och absorbenter placeras på
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hela takytan i balkongerna. Beräkningarna visar att det
kan vara svårt att nå ner till 60 dBA i maximal ljudnivå på balkongerna för vissa lägenheter. En gemensam uteplats som uppfyller dessa krav ska ﬁnnas
tillgänglig på gården.

5. Planens huvuddrag
5.1 Bostäder med inslag av centrumändamål

I sjuvåningshuset är lägenheternas planlösning utformad så att minst hälften av bostadsrummen vetter
mot gårdssidan och därmed får tillgång till tyst/ljuddämpad sida.

Detaljplanen ger byggrätt för två delområden.
Innehållet är bostäder med möjlighet till centrumfunktioner i bottenvåning. Den norra delen får utföras
med 7 våningar och den södra med 20 våningar.
Högsta totalhöjd är + 159 respektive + 202 meter över
nollplanet. Totalhöjden ger en passmån om ca 2 meter
jämfört med nockhöjden för illustrerade hus.

Riktvärden för traﬁkbuller inomhus kan nås genom
korrekt utförd dimensionering av fasader, fönster och
eventuella uteluftdon.

Plankartans uppdelning i två byggrätter säkerställer
ett glapp mellan husen som ger en inblick i kvartet.
Under gården ges byggrätt för ett gemensamt garage.

4.7.2 Tryckeri

För att uppnå en stadsmässig bebyggelse som skapar
ett gaturum utmed Druveforsvägen ska byggnaderna
placeras nära fastighetsgränsen mot gatan.

Nordost om planområdet ﬁnns ett screentryckeri med
pågående verksamhet. Avståndet till Nejlikan 3 är
drygt 90 meter. Mellan denna typ av verksamhet och
bostadsbebyggelse rekommenderar Boverkets rapport
”Bättre plats för arbete” (1995) 200 meters skyddsavstånd. Möjligheten att bygga bostäder, och samtidigt
uppfylla de krav som Boverket avser i sin rapport,
har utretts. (Skyddsavstånd tryckeri, 2011-02-15,
Norconsult). Slutsatsen i utredningen är att halterna
av lösningsmedel i luften vid den planerade bebyggelsen ligger under de nivåer som accepteras kring
screentryckerier med utsläpp av 10 ton lösningsmedel
per år och att Boverkets skyddsavstånd därför inte bör
utgöra hinder.
Den slutna fasaden i sjuvåningshuset minskar risken
för störningar.

Närheten till den äldre industribebyggelse som
Textilmuseet utgör en del av, innebär att ny bebyggelses utformning ska förhålla sig till dess värden. Ny
bebyggelses karaktär och materialval är viktiga för
upplevelsen av ny och gammal bebyggelse jämsides.
5.2 Strandpromenad

Utmed den östra sidan av Viskan skapas en allmän
strandpromenad.
5.3 Park

Den södra delen av planområdet som idag används
som allmän parkeringsplats ska omvandlas till en ny
park för stadsdelen.

4.7.3 Förorenad mark

En miljöteknisk markundersökning har utförts i kv
Nejlikan av Sweco 2009. Kvarteret har ingått i det
område som Druvefors Väveri AB bedrivit verksamhet
i. Fem punkter har undersökts vid fältundersökningen.
Analysresultaten (metaller, petroleumkolväten och
polyaromtatiska kolväten) har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden. För kvartersmark
för bostäder ska känslig markanvändning (KM)
klaras. Vid jämförelse med de generella riktvärdena
för KM framgår att de analyserade fyllnadsmassorna
innehåller några halter som överskrider riktvärdena.
Det är främst en lätt förhöjd blyhalt och PAH H, men
enstaka prover innehåller öven förhöjd halt koppar,
kvicksilver och arsenik. Undersökta grundvattenprover
visar mycket låga nivåer av alla undersökta ämnen.
Spridning av föroreningar till Viskan via grundvatten
bedöms inte ske.

Strandpromenad utmed Viskans östra strand förbi bostadshus i kv Kamelian.

Planbestämmelse anger att marken ska saneras innan
bygglov ges för ändrad markanvändning.
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Sektion genom byggnad vid Kyrkogårdsgatan-Druveforsvägen.

Sektion genom punkthuset.
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Situationsplan för ny bebyggelse (Mark och Landskap).
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6. Konsekvenser
6.4.4 Estetiska värden och stadsbild

6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planområdet tillåter användning för bostäder och centrumändamål inom kvartersmark, natur och park inom allmän
plats samt vattenområde (Viskan). Planbestämmelser
säkerställer åtgärder för en god miljö med hänsyn till
bl a hälsa och säkerhet. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras. Att ingen betydande påverkan förorsakas
framgår av konsekvensbeskrivningen.
6.2 Hållbar utveckling

En förtätning med nya bostäder i ett centralt läge med
tillgång till arbetsplatser, god kollektivtraﬁk, gc-vägar,
service, teknisk infrastruktur innebär ett minskat
resbehov och ett hushållande med mark- och naturresurser. Det ger även förutsättningar för en socialt
hållbar utveckling. Bostäder med god tillgänglighet
gör att människor kan bo kvar längre i stadsdelen.
6.3 Hushållning med naturresurser

Marken är ianspråktagen sedan tidigare, planutformningen innebär en högre exploateringsgrad, dvs
ett högre utnyttjande av marken och den tekniska
infrastruktur som ﬁnns utbyggd. Bedömningen är att
planutformningen innebär positiva konsekvenser i
förhållande till pågående markanvändning.
6.4 Miljö
5.4.1 Naturvärden

Anläggande av en gångväg tar naturmark i anspråk.
Utmed strandkanten växer stora alar som skyddas med
planbestämmelsen n1 på plankartan, vilket betyder
att träd med en stamdiameter större än 20 cm ska
sparas. Förövrigt bedöms området inte innehålla höga
naturvärden.
6.4.2 Miljökvalitetsnormer vatten

Viskan utgör en sk vattenförekomst. Delen förbi
planområdet har idag en otillfredsställande ekologisk
status. Målet är att nå en god ekologisk status år 2021.
Detaljplanen försämrar inte möjligheten att nå målet.
När beﬁntlig parkering övergår till anlagd park minskar risken för föroreningar. Parkering för nya bostäder
sker i huvudsak i källargarage vilket också minskar
risken för spridning av föroreningar.

Bebyggelsen ger ett tillskott i stadsmiljön utmed
Druveforsvägen. Det högre huset kan bli ett välkänt
landmärke för stadsdelen och Borås.
6.4.5 Grönområden

Ett gångstråk skapas utmed Viskans östra sida. Det
ökar tillgängligheten för allmänheten till Viskan, ger
bättre vattenkontakt och möjlighet till rekreation.
6.5 Sociala värden
6.5.1 Integrering

Planområdet ligger i nära anslutning till beﬁntlig
bebyggelse i Druvefors. Planområdet ligger vid två
barriärer, Viskan och riksväg 40. Viskan är samtidigt
en kvalitet för området, med gångstråk och vattenspegel. Det ﬁnns ﬂera broar över, både norr och söder
om planområdet. Viskans barriäreﬀekt bedöms därför
vara ringa. Även riksväg 40 är en kvalitet, så tillvida att
den gör Druvefors lättillgängligt även från andra orter
i trakterna kring Borås. Eftersom riksväg 40 ligger
mellan planområdet och centrala Borås, inverkar detta
menligt på bebyggelsens integrering med centrum.
Fler boende i området, vilket planen medför, skapar
förutsättningar för ett större folkliv och därmed en
potentiell minskad barriäreﬀekt av riksväg 40. Om
gångstråket utmed Viskan får en hög kvalitet och löper
obrutet från centrum, kan det bidra till en minskad
barriäreﬀekt av riksväg 40. Det höga punkthuset kommer att synas från Borås centrum, vilket innebär att
delar av Druvefors syns från centrala staden. På så sätt
kan området upplevas att ligga närmre och barriäreffekten av riksväg 40 minskar.
Det ﬁnns idag inga mötesplatser i form av oﬀentliga
torg eller dylikt i Druvefors. Om gångvägen utmed
Viskan iordningsställs, kan denna fungera som en
oﬀentlig plats där människor möts, spontant eller
planerat.
Flera av byggnaderna i Druvefors är från 1950-talet
och utgör ﬂerbostadshus. Det ﬁnns även ett mindre
villaområde i närheten. Ett tillskott på nyare byggnader kan ge en större spridning av boendekostnader och
storlekar. Denna blandning kan bidra till att en större
mångfald av människor kan bo i Druvefors
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6.5.2 Nya arbetstillfällen

Beﬁntlig byggnad har tidigare inrymt ﬂera arbetsplatser, men byggnaden kommer att rivas och ersättas av
bostadshus. Detaljplanen möjliggör både arbetsplatser
och handel i de nya husen, med det ﬁnns ingen
bestämmelse som tvingar fram några sådana lokaler.
Planen medför alltså en förlust av arbetsplatser. Samtidigt innebär planen att befolkningen ökar i stadsdelen,
vilket ger ett större kundunderlag för handel och
annan service i närliggande kvarter.
6.5.3 Trygghet/säkerhet

När ny bebyggelse kommer i direkt anslutning till
det redan beﬁntliga, som i det här fallet, ﬁnns goda
möjligheter för en ökad upplevd trygghet. De döda
ytor som tomma lokaler och parkeringsplatser innebär
kommer att minska. Området kommer att bli mer
befolkat, inte minst under dygnets mörkare timmar.
Ifall den nya bebyggelsen endast innehåller bostäder,
kan kvarteren upplevas som ödsliga på dagtid när
merparten av de boende beﬁnner sig på annat håll.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Luftföroreningar/miljökvalitetsnormer

Borås stad mäter kontinuerligt kvävedioxid, svaveldioxid, ozon, bensen och partiklar i egen regi över tak i
centrala Borås, kommunen deltar även i Luft i Västs
mätningar. Mätningarna visar att miljökvalitetsnormerna avseende luftföroreningar underskrids.
Miljökvalitetsnormer bedöms inte komma att
överskridas pga den verksamhet som medges i detaljplanen. Det centrala läget ger goda möjligheter till
kollektivt resande som alternativ till egen bil.
6.6.2 Trafikmiljö

In- och utfart sker i huvudsak från Kyrkogårdsgatan
som är mindre traﬁkerad än Druveforsvägen.
En traﬁkutredning har tagits fram för att bedöma
traﬁkalstringen när området är fullt utbyggt enligt
detaljplanen, se bilaga till detaljplanen. Samhällsbyggnadsförvaltningen har även tagit fram en uppskattning
av framtida traﬁkﬂöden som underlag för traﬁkbullerutredningen (2011-09-05).
Den goda kollektivtraﬁkförsörjningen samt närheten
till stadskärnan gör att biltraﬁkalstringen för de boende bör kunna bli jämförelsevis låg. Utöver alstringen
från de boende tillkommer besökande, yrkestraﬁk
mm. Variationen mellan områden är stor och ligger i
spannet 2,7 – 6,2 bilförﬂyttningar per 100 kvm/bostadsyta. Baserat på planområdets förutsättningar
skulle man kunna förvänta sig ett biltraﬁkalstringstal
på cirka 4,0 fordon/vardagsdygn från varje lägenhet.
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Detta betyder totalt 4 x 111 = ca 450 bilförﬂyttningar/
vardagsdygn till och från planområdet som fördelar sig
på Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan. I huvudsak
antas traﬁken fördela sig på Druveforsvägen mot Fabriksgatan samt Kyrkogårdsgatan mot Varbergsvägen.
I nuläget är traﬁkﬂödena på gatorna närmast planområdet tämligen små eller måttliga. Kapaciteten bedöms
vara god även under den mest belastade timman under
eftermiddagen. Planområdets närhet med gång- och
cykelavstånd till stadskärnan samt den goda kollektivtraﬁkförsörjningen ger goda förutsättningar till
jämförelsevis låg biltraﬁkalstring. De tillkommande
lägenheterna bedöms alstra i storleksordningen 400
– 500 fordon/dygn under ett normalt vardagsdygn.
Detta traﬁktillskott påverkar de beﬁntliga traﬁkﬂödena
på Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan med mindre
än 10% av de beﬁntliga ﬂödena. Den tillkommande
traﬁken bedöms rymmas inom kapaciteten för beﬁntlig utformning.
6.6.3 Buller

Planområdet är utsatt för traﬁkbuller från riksväg 40
och omgivande gator. Planbestämmelser säkerställer
att bostäderna klarar bullernivåer i enlighet med kommunens riktlinjer.
6.6.4 Vibrationer

Närheten till riksväg 40 kan ge vibrationer. Nya
bostadshus föreslås grundläggas med stödpålar till
berg vilket dämpar eventuella vibrationer och risken
bedöms som liten att riktvärden för vibrationer
överskrids.
6.6.5 Elektromagnetiska fält/störningar

För att klara elförsörjningen behövs en ny transformatorstation som placeras söder om punkthuset.
Enligt information från Strålsäkerhetsmyndigheten
m ﬂ ger transformatorstationer som är placerade utomhus på några meters avstånd mycket låg exponering
för magnetfält. Närmast stationen kan det elektromagnetiska fältet vara i storleksordningen 2 till 5 μT.
Transformatorn och ledningar i mark kan generera
förhöjda värden på magnetfält som kan påverka människor och deras miljö.
Transformatorstationens placering i förhållande
till nya och beﬁntliga bostadshus innebär minst 25
meters avstånd och bedöms därför inte ge någon farlig
exponering för magnetfält.
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6.6.6 Vattenavrinning

6.6.9 Åtgärder för säkert byggande

En dagvattenutredning har tagits fram. Den visar att
dagvattenavrinningen från planområdet minskar på
grund av mindre takytor och mer grönytor.

Geotekniska rekommendationer ska följas, planbestämmelser säkerställer att sättningar inte ska uppstå.

6.6.7 Risk för höga/låga vattenstånd

Risken för störningar från utsläpp av lösningsmedel
från tryckeriet bedöms som mycket liten.

Den nya bebyggelsen ligger intill Viskan, direkt norr
om Druvefors där vattenytans nivåer regleras med
hjälp av ett skibord. Nedströms detta ﬁnns ett dämme
som regleras av Vattenfall.
I den detaljerade översvämningskartering som framtagits för delar av Viskan, Lillån och Viaredssjön (DHI,
2010) anges modellerade vattennivåer i Viskan vid
100-årsﬂöde, med respektive utan korrigeringsfaktorer
med avseende på framtida klimatförändringar, samt ett
sk högsta beräknat ﬂöde. I rapporten angivna ﬂöden
uppges dock ej vara tillförlitliga vid den aktuella
platsen, då det vid modelleringen antagits att hela
avbördningskapaciteten vid dämmet utnyttjas, dvs att
reglerklaﬀarna alltid är helt öppna.
I samråd med tekniska förvaltningen i Borås Stad, har
fastställts att följande nivåer är tillämpbara beträﬀande
karaktäristiska vattennivåer vid planområdet: lägsta
lågvattenyta: + 130,83 m, medelvattenyta:+ 131,0 m
och högsta högvattenyta: + 131,6 m.
För att förebygga översvämningar inom planområdet
har en lägsta nivå om + 131,8 fastställts för garage i
tillkommande bebyggelse, vilket med god marginal
överstiger nivån för högsta högvatten. Marken mellan
Viskan och planerade byggnader bör ges lutning mot
ån för att förhindra att vatten rinner in och ansamlas i
garaget, som annars utgör en lågpunkt där vatten kan
bli stående.
Den gångbana som planeras längs Viskans strand,
som är den första yta att översvämmas då vattennivån
i Viskan stiger, bör kunna stängas av tills vattennivån
återgått. Gångbanan planeras anläggas på nivåer från
omkring + 132,0 m i norr till ca + 133,6 m i söder.
Då nivåskillnaden mellan det planerade garaget och
recipienten Viskan är mycket begränsad förutsätts
grundläggning ske med vattentät betong. Vidare kommer pumpning av dränvatten erfordras.
6.6.8 Förorenad mark

I samband med utbyggnad kommer marken att
saneras från föroreningar för att klara Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning
(KM).

6.6.10 Utsläpp av lösningsmedel från screentryckeri

6.6.11 Farligt-gods-transport

Riksväg 40 utgör transportled för farligt gods.
Avståndet till närmsta bebyggelse i detaljplanen är
ca 180 meter. Beﬁntlig bullerskärm och bebyggelse
(Textilmuseet) ger ett visst skydd. Någon särskild riskbedömning bedöms inte vara nödvändig då avståndet
är längre än 150 meter.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är tio år från den dag planen
vinner laga kraft.
7.2 Upphävande av strandskydd

Strandskyddet återinträder när en gällande detaljplan
med upphävt strandskydd ersätts med en ny detaljplan. Med detaljplanens genomförande ges möjlighet
att anlägga en allmän strandpromenad (fri passage)
genom åtkomst till del av Nejlikan 3. Strandskydd
ska gälla för den del som utgör allmän plats natur och
park i detaljplanen. Beﬁntlig byggnad inom Nejlikan
3 kommer att rivas och ersättas med ny bebyggelse.
En administrativ bestämmelse upphäver strandskyddet
inom kvartersmark.
Ett upphävande av strandskydd ska grundas på
särskilda skäl i enlighet med miljöbalken. Det särskilda
skälet är att området redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Marken har varit ianspråktagen för
verksamheter sedan1906. Nuvarande byggnad inom
Nejlikan 3 uppfördes 1973. Stranden vid Nejlikan 3
har inte varit tillgänglig för allmänheten sedan marken
togs i anspråk och har idag inget värde för det rörliga
friluftslivet. I samband med en utbyggnad inom
området ges möjlighet att skapa ett gångstråk för allmänheten utmed Viskan. Marken kommer att saneras
från markföroreningar vilket ger bättre förutsättningar
för växter och djur.
Nya bostäder är av allmänt intresse för stadens utveckling. Tidigare ianspråktagen mark med tillgång till
utbyggd teknisk infrastruktur och service är särskilt
lämplig att nyttja.
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7.3 Fastighetsplan

För Nejlikan 3 gäller en fastighetsplan (tomtindelning)
lagakraftvunnen 1968-12-30. Denna upphör att gälla
genom detaljplanen.
7.4 Handläggning

Planen ska antas av Kommunfullmäktige.
7.5 Planavgift

Planavgift ska inte tas ut vid prövning av lovärenden
som överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat planavtal.
7.6 Bilagor

Utöver dessa handlingar ﬁnns också följande bilagor:
• Geoteknisk utredning, PM och RGeo, Norconsult,
2011-03-18, rev 2011-10-19
• Miljöteknisk markundersökning, Sweco,
2009-10-16
• Traﬁkutredning, PM, Sweco, 2011-05-09
• Traﬁkbullerutredning, Soundcon, 2011-10-18,
rev 2011-11-10
• Skyddsavstånd till tryckeri, Norconsult, 2011-02-15
• Dagvattenutredning, Mark och landskap,
2011-10-20, rev 2011-10-25
7.7 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har handlagts av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning.
Detaljplanen har upprättats med konsulthjälp från
Norconsult AB i Göteborg genom planeringsarkitekt
Anna-Maria Ceder. Bebyggelseförslaget är utarbetat av
Sjögren arkitekter på uppdrag av Hökerum Bygg AB.

Planavdelningen
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Tord Lundborg

Elisabet Fjellman

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning

2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap vilket
innebär att kommunen ansvarar för allmän platsmark.
Exploatören ansvarar för åtgärder på kvartersmark.

Detaljplan för del av Druvefors,
NEJLIKAN 3 m.fl. Borås kommun,
Västra Götalands län, upprättad den
28 november 2011.

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

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från Hökerum
bygg AB, nedan kallad exploatören, och avser att
möjliggöra bostäder.

2.4 Avtal

Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen
och exploatören innan detaljplanen antas. Exploateringsavtalet ska bland annat reglera utbyggnaden av
gångväg längs Viskan samt överlåtelse av mark mellan
parterna.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Druvefors 1:1 som ägs av
kommunen samt Nejlikan 3 som är i privat ägo.
3.2 Marköverlåtelse

Området längs Viskan som är allmän platsmark ska
överföras genom fastighetsreglering från Nejlikan 3
till Druvefors 1:1 som ägs av Borås Stad. Den del av
Druvefors 1:1 som i planen är utlagd som kvartersmark ska överlåtas till exploatören genom fastighetsreglering. Överlåtelserna regleras i exploateringsavtalet.
3.3 Servitut och ledningsrätt

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

2:a kvartalet 2011

Granskning

1:a kvartalet 2012

Antagande

2:a kvartalet 2012

Laga kraft

2:a kvartalet 2012

Ett ﬂertal underjordiska ledningar ﬁnns i området. I
de fall där ledningarna ﬂyttas kan fastighetsbildning
i form av ny förrättning behövas. Ledningar som
hamnar på kvartersmark markeras med u-område
alternativt prickmark och säkras med servitut eller
ledningsrätt.
3.4 Fastighetsbildning

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2012.

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras i form av fastighetsreglering. Kommunen
och exploatören ansöker gemensamt om de fastighetsbildningsåtgärder som är nödvändiga inom området.
3.5 Arrende

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.

På Druvefors 1:1 ﬁnns ett arrende för infartsväg till
Nejlikan 3, avtalsnummer 608-08. Upphörandet av
detta regleras i exploateringsavtalet.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme
Ny bebyggelse kan anslutas till beﬁntligt VA-nät.
Anslutningspunkter till kommunala ledningar för VA
ﬁnns i Druveforsvägen.
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En lokal tryckstegringspump behöver installeras
i byggnader över 11 våningar, denna bekostas av
exploatören.
Beﬁntliga fjärrvärmeledningar ﬁnns i Druveforsvägen
och anslutning till ny bebyggelse är möjlig.
4.2 El och tele

För att kunna försörja det nya området med el behöver
elnätet byggas ut, Borås Elnät AB uppför ny transformatorstation på E-området.
Ny bebyggelse kan anslutas till beﬁntligt telenät.
4.3 Trafik

Infart till parkeringsgaraget kommer att ske från
Kyrkogårdsgatan. Parkeringen söder om punkthuset
kommer att ha sin infart från Druveforsvägen.
4.4 Viskans strandkant / Gångväg

Områdets stabilitet inklusive last från en gångväg
utmed Viskan bedöms vara tillfredsställande, förutsatt
att ett avstånd om 3 meter från släntkrön lämnas
obelastad. En kontroll av lokalstabiliteten närmast
Viskan bör utföras i samband med detaljprojektering
av gångvägens nivåer och läge.

Kommunen ska bekosta återställandet av parkmarken.
Någon projektering för detta är ännu inte gjord och
således är kostnaderna inte beräknade. Kostnaderna
kan mycket grovt uppskattas till 1 miljon kronor.
Utbyggnad av övriga ledningar såsom vatten, avlopp, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive
ledningsägare som ﬁnansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter.
5.2 Ledningsåtgärder

I de fall ledningar behöver ﬂyttas, eller på annat sätt
åtgärdas, på grund av exploateringen ska kostnaderna
för detta belasta exploatörerna.
5.3 Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

Markavdelningen

Jenny Tiberg
4.5 Markmiljö

En miljöteknisk markundersökning har visat att
markföroreningar förekommer i området. Bygglov
får inte ges innan marken sanerats vilket bekostas av
exploatören.

exploateringsingenjör

4.6 Busshållplats

I samband med genomförandet av detaljplanen ska
busshållplatsen på Druveforsvägen ﬂyttas söderut,
detta bekostas av exploatören och genomförs av
kommunen.
4.7 Parkering

Av de 93 parkeringsplatser som behövs för exploateringen ska 54 stycken anläggas på Nejlikan 3.
Resterande 39 ska anläggas på exploatörens fastighet
Kamelian 2. Ett utnyttjande av Kamelian 2 som
omöjliggör Nejlikan 3:s nyttjande avseende parkering
kan således inte medges framöver.

5 Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

I exploateringsavtalet ﬁnns reglerat vilka åtgärder på
allmän platsmark som ska bekostas av kommunen
respektive exploatören samt hur överlåtelserna av mark
ska regleras.
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 28 november 2011
med avseende på detaljplan för del
av Druvefors, NEJLIKAN 3 M. FL.
Borås Stad, Västra Götalands län

Plankartan har kompletterats med bestämmelser om
husens utseende.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL
5:23 (SFS 1987:10).

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20 (SFS 1987:10) avseende
planförslag upprättat den 12 maj 2011 har ägt rum
under tiden 23 maj 2011 – 1 juli 2011 och har
annonserats i Borås Tidning 22 maj 2011. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
19 remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig. Av
dessa har 16 remissinstanser framfört synpunkter vid
samrådet. Berörda sakägare, boende i BRF Kamelian
1, har under samrådstiden inkommit med synpunkter
på förslaget. Synpunkter har också inkommit från
boende på Vasabergsgatan, vilka bedöms inte vara
berörda sakägare och således inte klagoberättigade.
2.1 Ändringar av planförslaget

Byggrätten på Kamelian 2 samt garage väster och
söder om höghuset har utgått och plangränsen har
justerats därefter.
Kommunens fastighet söder om Nejlikan 3 har fått
användningsbestämmelsen PARK, vilket är detsamma
som i gällande detaljplan.
Bullerberäkningen har kompletterats.

REMISSPART

UTAN
ANM

MED
ANM

SVAR
DATUM

S01

Kommunstyrelsen

X

2011-07-04

S02

Tekniska nämnden

X

2011-06-25

S03

Miljö- och konsumentnämnden

X

2011-06-21

S04

Kulturnämnden

S05

Stadsdelsdelsnämnden Väster

S06

Räddningstjänsten

X

2011-06-29

S07

Lantmäterimyndigheten

X

2011-05-26

S08

Borås Elnät AB

X

2011-06-08

S09

Borås Energi och Miljö
AB

X

2011-06-30

S10

Lokalförsörjningsnämnden

X

2011-06-21

S11

Borås kommuns
Parkerings AB

X
X

2011-06-17
2011-06-21

-

-

S12

HSO i Borås

-

-

S13

Länsstyrelsen

X

2011-08-xx

S14

Polismyndigheten

X

2011-06-14

S15

TeliaSonera Skanova
AB

X

2011-06-29

S16

9lVWWUD¿N$%

-

-

S17

7UD¿NYHUNHW

X

2011-05-26

S18

Hyresgästföreningen

S19

Försvarsmakten

X
X

2011-06-14
2011-10-12

Översvämningsrisken har utretts.
SAKÄGARE

Den geotekniska utredningen har kompletterats.
En dagvattenutredning shar utförts.
Planhandlingarna har kompletteras med en mer detaljerad redovisning av den föreslagna byggnationens
anpassning till omgivande mark.
Planbeskrivningen har kompletteras med en mer utförlig redovisning av skuggverkan för den omgivande
bebyggelse.
Plankartan har kompletterats med bestämmelser om
traﬁkbuller så att kommunens och Boverkets riktlinjer
följs.
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UTAN
ANM

MED
ANM

SVAR
DATUM

S20

Kamelian 3/
BRF Kamelian 1

X

2011-06-22

S21

%M|UQÀRNDQ
Stema Specialtryck AB

X

2011-09-06

ÖVRIGA

S22

Blåelden 4-11/Boende
på Vasabergsgatan
6-20
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UTAN
ANM

MED
ANM

X

SVAR
DATUM

2011-06-23

3.1 Remisspart
S1 Kommunstyrelsen

Den 9 maj yttrade sig Kommunstyrelsen över ett
planprogram för centrala Borås, som handlade om
höga hus. I yttrandet meddelade Kommunstyrelsen
att den var positiv till en stadsbildsanalys och att den
borde göras omgående med tanke på att det pågår
ﬂera detaljplanearbeten som innehåller höga hus.
Stadsbildsanalysen borde mynna ut i en beskrivning
av hur dessa olika förslag inverkar på Borås stadsmiljö
och var ytterligare höga hus kan vara lämpliga att
placera. Styrelsen ansåg dessutom att det var lämpligt
att stadsbildsanalysen även klargjorde var det inte var
lämpligt med höga hus.
Det nu framlagda förslaget tar inte avsteg i en sådan
stadsbildsanalys, vilket styrelsen anser var olyckligt.
Genomförandebeskrivningen är tunn när det gäller
en av Kommunstyrelsens kärnfrågor i detaljplaneläggningen nämligen exploateringsavtalet. Detta borde
vara en parallell process eftersom planförslaget är beroende av möjligheterna att träﬀa ett exploateringsavtal.
Kommunstyrelsen anser att planförslaget kommer att
innebära mycket hårdgjorda ytor genom den föreliggande höga exploateringen. För att skapa en trivsam
stad krävs en balans mellan det gröna i staden å ena
sidan och bebyggelsen samt gator å den andra sidan. I
föreliggande förslag anser styrelsen att denna balans är
rubbad och för att råda bot på detta bör det som i gällande plan är parkmark också anläggas som parkmark
och inte vara upplåtet för parkering. I förslaget har
parkmarken ytterligare försämrats genom att förlägga
en transformatorstation i parken. Denna kan med
fördel läggas i bebyggelsekvarteret.
I ett närliggande planuppdrag strax norr om Nejlikan,
nämligen för Ulysses 7 samt Vulcanus 6 och 7, har
styrelsen poängterat vikten av att undvika att skapa
otrygga gaturum vid stora parkeringar genom att pröva andra möjligheter till upplåtelser av kvarteret och i
våningen i gatuplanet. Styrelsen påpekade i uppdraget
också vikten av att säkerställa trygga gaturum och
grönstråk i området eftersom det förbinder stadsdelen
Druvefors med centrum. I detta samrådsförslag till
detaljplan för Nejlikan 3 har styrelsen uppmärksammat att denna viktiga fråga inte har behandlats på
ett uttömmande sätt. Kommunstyrelsen ser gärna att
förslaget kompletteras med bilder som underlättar
bedömningen av hur väl det är anpassat till terrängen

i gatuplanet med hänsyn till att kvarteret Kamelian
planeras utföras med parkeringsdäck i gatuplanet.
Kommunstyrelsen ifrågasätter också om inte de
allmänna utrymmena fått för litet utrymme med tanke
på att huset med 20 våningar placerats endast 2 meter
från kantstenen.
Vikten av gröna stråk i staden kan inte nog betonas
och detta särskilt intill Viskan. Enligt syrelsen uppfattning är grönstråket utmed Viskas östra strand allt för
smalt för att upplevas som ett trevligt promenadstråk
med tanke på den hårda exploateringen i kvarteret.
Eftersom detaljplaneförslaget är av principiell betydelse ska det antas av Kommunfullmäktige.
Kommentar

Stadsbildsanalys har gjorts i ett tidigt skede bl.a genom
att Samhällsbyggnadsnämnden uppdragit åt exploatören att redovisa ﬂera förslag till utformning av det
aktuella planområdet. Planprogrammet för centrala
Borås, “Varierad byggnation” har färdigbehandlats av
Samhällsbyggnadsnämnden under tiden samrådsförfarandet av detta planförslag varat.
Genomförandebeskrivningen har justerats och
kompletterats.
Användningen av parkeringsytan söder om Nejlikan 3
har ändrats till PARK och transformatorstationen har
ﬂyttats till kvartersmarken.
Marken för strandpromenaden har omarbetats i
samråd med kommunens parkavdelning.
Planhandlingarna har kompletterats med en mer
detaljerad redovisning av den föreslagna byggnationens anpassning till omgivande mark. Anslutning och
anpassning till gaturummet och strandpromenaden
har särskilt studerats och justerats.
S2 Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen förutsätter att en strandpromenad kan utföras inom den smala markremsa längs
med Viskan som getts användningen natur utan att
konstbyggnader behöver användas. I förslaget till
detaljplan saknas uppgifter som styrker antagandet,
vilket planförfattaren ska visa.
Traﬁknätet runt området kommer att förändras i och
med den nya dragningen av riksväg 27. Gässlösavägen kommer att få en koppling till riksvägen. Detta
tillsammans med ﬂer bostäder i Kv Solrosen medför
ytterligare traﬁkökning till området.
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Korsningen Druveforsvägen och Kyrkogårdsgatan
blir en central punkt i området och det har i tidigare
planer planerats för en fraimtida cirkulationsplats.
I planförslaget kommer byggrätten på Kv Kamelian
alldeles för nära korsningen, utifrån vad tidigare planer
angav som område för cirkulationsplats.
Plankartan med bestämmelser redovisar på kvartersmark p1 (blå ruta) parkering, endast i de två nedersta
planen, det är markerat med fel färg.
Utfartsförbudet är för kort utmed Druveforsvägen
söder om Kyrkogårdsgatan. Utfartsförbudet utmed
Druveforsvägen ska utsträckas till nuvarande infart
till den allmänna parkeringsplatsen p g a siktförhållandena på platsen.
Parkeringsplatsen angränsande mot Druveforsvägen
ligger på parkmark. Den tillkom troligen när omådet
mest bestod av fabriksbyggnader och lagerlokaler. Det
fanns då ingen anledning att ifrågasätta att parkeringsplatserna var placerade på parkmark. Framledes
kommer hela omådet att bestå av bostadshus, vilket
ställer nya krav på gröna ytor som kan användas i
rekreationssyfte. Parkeringsplatsen ska anpassas efter
parkeringsbehovet för besökande till området och
förläggas på kvartersmark för parkeringsändamål. Utformningen av parkeringsplatsen bör göras i samklang
med omkringliggande parkmark. Förslaget att annektera del av den beﬁntliga allmänna parkeringen för
byggnadskvarterets behov avstyrkes. Parkeringsplatsen
ska även fortsättningsvis vara allmän.
Det är viktigt att tänka efter före och ha en tanke när
t.ex. transformatorstationer ska placeras ut. De är
nödvändiga inslag, men bör placeras där de minst stör
områdets karaktär. Dess föreslagna placering anser vi
inte vara i linje med stadsmiljöprogrammets intentioner varför en annan plats bör studeras.
Som avslutning vill vi påpeka att planprocessen
bedöms alldeles för kort i förhållande till att byggnationen blir ett landmärke som förändrar stadsbilden.
Kommentar

Bullerberäkningen redovisar intervall för bullret och
inga konkreta siﬀror. Det gör det svårt att uppskatta
risken för att bullret hamnar i ett högre intervall om
man tar hänsyn till den eventuellt nya infarten från Rv
27 samt grannkvarterens föreslagna nybyggnationer.
Dessa parametrar ﬁnns inte behandlade i planförslaget.
Att föreslå bostadsbebyggelse på 30 m avstånd till ett
tryckeri, där Boverket rekommenderat ett skyddsavstånd på 200 m, är inte acceptabelt.
Kommentar

Bullerberäkningen har kompletteras och plankartan
har kompletteras med bestämmelser om buller så att
Borås Stads och Boverkets riktlinjer följs.
Byggrätten för bostäder på Kamelian 2 har utgått.
S4 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker planförslaget. Kulturnämnden begär att en fördjupad analys utförs av vad det
planerade 20-våningshuset, tillsammans med ﬂera
andra föreslagna höghusplaner i Borås, kan komma
att innebära för staden, innan fortsatt arbete med den
aktuella planen. Detta i enlighet med remissvaret till
”Planprogram för centrala Borås, Varierad byggnation,
upprättat den 17 mars 2011” med dnr 2011/KN0096
214.
Sammanfattning
Kamelian 2 bör även fortsättningsvis få dominera
intrycket av platsen, genom att bättre anpassa den nya
bebyggelsens byggnadshöjd, avstånd och materialval, då det tidigare bomullsspinneriet har en viktig
betydelse för Borås som textilstad och är en karaktärsbyggnad för staden. Det föreslagna höghuset behöver
tillsammans med andra höghusplaner i Borås utredas
vidare i enlighet med Kulturnämndens tidigare
yttrande, innan detaljplan tas fram. Dokumentation
av beﬁntlig bebyggelse på Nejlikan 3 krävs innan
eventuell rivning.

Byggrätten på Kamelian 2 har utgått.

Yttrande

Plankartan har justerat med avseende på
utfartsförbudet.

Den monumentala byggnaden på Kamelian 2 – f.d.
Åkelunds Bomullsspinneri och i planbeskrivningen
kallad Textilmuseet – är en av landets bäst bevarade
textilfabriker och ett välkänt landmärke i Borås.
Byggnaden har höga kulturhistoriska värden, främst
genom sina teknikhistoriska kvaliteter och sin tydliga
och tidstypiska arkitektur, präglad och ritad av arkitekten Philip Stotts ideal för bomullsspinnerier runt om
i världen. Byggnadens storlek har förstärkts genom
att den legat ensam, utan intilliggande fastigheter

Användningen av parkeringsytan söder om Nejlikan 3
har ändrats till PARK och transformatorstationen har
ﬂyttats till kvartersmarken.
S3 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden beslutar att avstyrka
planförslaget i den del som avser bostäder i Kamelian
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2, men tillstyrker fortsatt planarbete i övrigt med
tjänsteskrivelsens synpunkter.
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med liknande byggnadshöjd. Vid uppförandet låg
fabriken i stadens utkant, men sedan dess har staden
vuxit avsevärt och läget är idag centralt och attraktivt
för bostadsbyggande. Då man nu planerar att bygga
alldeles intill Kamelian 2 är det viktigt att ta hänsyn
till byggnadens kulturhistoriska värde och monumentalitet genom att låta denna dominera i byggnadshöjd
och tillåtas rimligt avstånd för att inte känslan av
byggnadens storlek och betydelse för staden ska gå
förlorad.

Önskemål om en dokumentation av Nejlikan 3 före
rivning har framförts till fastighetsägaren.

Vad gäller det föreslagna höghuset på 20 våningar,
hänvisas till det remissyttrande som tidigare gjorts för
”Planprogram för centrala Borås, Varierad byggnation.
Där kräver Kulturnämnden en fördjupad analys av
vad det här samt ﬂera andra föreslagna höghusprojekt
i Borås kan komma att innebära för staden och
ifrågasätter att bygga i en skala som helt bryter med
tidigare bebyggelse i Borås. Innan en sådan analys är
genomförd bör man avvakta med samtliga detaljplaner
gällande höghusprojekt i staden. En godkänd detaljplan i det här fallet kan få betydelse för andra planer
på höga byggnader och måste därför ses i ett större
perspektiv. Projekt av det slaget måste sättas in i sitt
sammanhang, där stadens historia så väl som framtida
varumärke spelar in.

Synpunkterna noteras.

Enligt planbeskrivningen kommer beﬁntlig bebyggelse på Nejlikan 3 att rivas. Druvefors väveri hade
ursprungligen kontor och lager där. Rowells postorder
tog senare över och fastigheten har byggts till och
ändrat innehåll vid ett ﬂertal tillfällen genom åren. Då
byggnaderna har betydelse för förståelsen för Borås
som teko-stad bör Nejlikan 3 dokumenteras innan
rivning.

Planbeskrivningen saknar ett resonemang kring risken
för ras och skred i den föreslagna detaljplanen och
frågan bör belysas i planen.

Vid ändring av detaljplanen återinträder tidigare upphävt strandskydd för Viskan. Avsikten är att återigen
upphäva strandskyddet inom föreslagen kvartersmark.
Detta anses rimligt. En planerad gångväg utmed
Viskan bör kunna innebära en tillgång för Borås och
dess invånare, och med bättre naturvård kring ån
bör Viskan också bättre kunna uppskattas så som en
skyddsvärd naturresurs i staden i framtiden.
Kommentar

Stadsbildsanalys har gjorts i ett tidigt skede bl.a genom
att Samhällsbyggnadsmnämnden uppdragit åt exploatören att redovisa ﬂera förslag till utformning av det
aktuella planområdet. Planprogrammet för centrala
Borås, “Varierad byggnation” löper parallellt med detta
planarbete.

S5 Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster ställer sig positiv till planförslaget. Det innebär ytterligare bostäder i centralt
läge med närhet till service, kollektivtraﬁk samt med
gångavstånd till centrum. Vidare är det bra med en
ökad allgänglighet till Viskan.
Kommentar

S6 Räddningstjänsten

Översvämningskartering
Räddningstjänsten vill uppmärksamma handläggaren
på att en detaljerad översvämningskartering för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön har tagits fram år
2010 för Borås stad. Räddningstjänsten anser att
karteringen bör användas i den fortsatta planprocessen och att planen bör kompletteras med ett djupare
resonemang kring riskerna för översvämning. Det bör
även redovisas hur regleringen av Viskan sker vid höga
ﬂöden och om någon vattendom kan påverka ﬂödet i
Viskan på ett för planområdet negativt sätt.
Ras och skred

Skyddsavstånd
Räddningstjänsten vill uppmärksamma Västra Götalands länsstyrelse och deras policy för markanvändning
intill transportleder med farligt gods. Där använder
man ”riskhanteringsavstånd” som en parameter och
avståndet är indelat i zoner. Man anger att zonerna
representerar möjlig markanvändning i förhållande till
transportled för farligt gods. Hamnar en transportled
inom 150 meter från planerad bebyggelse så ska man
använda policyn som vägledning i hur markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i planprocessen. Räddningstjänsten saknar ett mer djuplodande
resonemang kring om och hur transportleden kan
påverka planområdet.
Räddningsväg
Om räddningstjänsten förväntas utgöra den alternativa
utrymningsvägen från ett bostadshus med maximalt 8
våningar (23 meter), samt att gatunät eller motsvarande inte ger åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
i samband med utrymning och släckinsats så ska en

Bebyggelse på Kamelian 2, som gränsar till textilmuseet, har utgått.
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räddningsväg anordnas runt sjuvåningsbyggnaderna.
En av de tre planerade byggnaderna planeras få 20
våningar och kommer att få ett så kallat Tr 1 trapphus.
Då behövs formellt sett ingen räddningsväg för punkthuset. Räddningstjänsten vill likväl peka på fördelen
med att bygga en räddningsväg runt punkthuset.
Tillgängligheten för samhällets räddningspersonal
(ambulans, polis och brandkår blir mycket bättre och
säkrare och möjligheten till en snabb insats förbättras
avsevärt. Därför bör även en räddningsväg anordnas
runt punkthuset.
Brandvattenförsörjning
Planbeskrivningen redovisar att brandvattentillgången
är 1700 I/min. Det framgår inte om brandposterna
ligger på samma försörjningslinje vilket bör redovisas.
Brandförsvaret kommer, i likhet med andra tillkommande höga hus, att driva linjen om att vattensprinkla
höga hus. Då huset är 20 våningar högt kommer det
att installeras stigarledningar som kommer att trycksättas vid en insats. Det behöver därför säkerställas
att en utlöst sprinkleranläggning tillsammans med en
samtidig insats från räddningstjänsten ger tillräckligt
brandvattenﬂöde och tryck.

Kommentar

Planområdet har ändrats så att Björnﬂokan 5 inte
längre berörs av planen. Övrigt justeras i exploateringsavtalet och beskrivs i genomförandebeskrivningen.
S8 Borås Elnät AB

Elnät
Utbyggnad av elnätet är nödvändig för att kunna
försörja det planerade nybygget med el.
E-områdets placering är lämplig. Transformatorstationen ska placeras på marken, alltså inte på parkeringsgaraget eller på annan byggnad.
Elnät har elledningar inom och i anslutning till
området som bör beaktas. Vid en eventuell ﬂytt av
ledningarna bekostas det av exploatören.
Stadsnät
Ingen erinran.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
Kommentar

Synpunkterna har framförts till exploatören.
S9 Borås Energi och Miljö AB

Kommentar

Den detaljerade översvämningskarteringen för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön som tagits fram år
2010 för Borås Stad har använts som underlag vid
bedömningan av översvämningsrisken.
Den geotekniska utredningen har kompletterats.
En riskanalys om och hur transportleden, Rv 40, kan
påverka planområdet behövs inte eftersom planområdet minskat och ligger i detta förslag mer än 150
meter från Rv 40.
Synpunkterna om räddningsvägar har framförts till
exploatören.
Brandposternas läge har redovisats och ett sprinklertest
ska utföras.
S7 Lantmäterimyndigheten

Under fastighetsrättsliga frågor, avsnitt 3.2 beskrivs
att Björnﬂokan 5 och Nejlikan 3 ska “utan ersättning”
avstå sådan mark som redovisas som allmän plats.
Om avsikten är att fastighetsägarna ska avstå mark
med stöd av 6 kap 4§ PBL, bör det redovisas i planhandlingarna och hanteras i särskild ordning. I annat
fall bör planhandlingarna kompletteras med redovisning av innebörden av att marken lagts ut som allmän
platsmark eventuellt med tillägget att markinlösen
och ersättningsfrågor avses lösas genom avtal innan
antagandet av planen.
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Avfallshämtning
Avfall ska kunna hämtas av insamlande fordon utan
att dessa behöver utföra backningsrörelser. Gångavstånd för sopkärl med 2 hjul 190 - 370 liter max 50
meter, och 600 liters kärl med 4 hjul max gångavstånd
10 meter. Vägbredden enligt våra anvisningar ska vara
3,5 m och vid platsen där bilen lastar 4,6 m.
Avfall – matoljor
Det blir allt vanligare att olika slag av matoljor
används i matlagning och frityr i hushåll. Använd
olja hälls oftast ut i vasken och hamnar i spillvattenledningar, där fettet bildar avsättningar som leder
till kostsamma rengöringar av ledningar och ibland
stopp som leder till översvämningar inom eller utom
fastigheter. Det kommer att ingå 160 lägenheter i den
planerade fastigheten och vid ett så stort antal vill vi
yrka på att en fettavskiljare av lämplig storlek installeras vid byggandet.
Fjärrvärme
Det får undersökas om beﬁntlig fjärrvärmeledning
behöver ﬂyttas p.g.a. detaljplanen. Bolaget yrkar på att
exploatören bekostar en sådan förändring.
Kommentar

Planhandlingarna har kompletterat med angöringsﬁckor för bl.a. sopbilar. Övriga synpunkter har
framförts till exploatören.
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S10 Lokalförsörjningsnämnden

I planbeskrivningen anges att det ryms ca 160 lägenheter och centrumändamål i bottenvåningarna.
Den nya bebyggelsen kan till stor del utnyttja redan
utbyggd infrastruktur och service. Under rubriken
”oﬀentlig service” uppges att det ﬁnns en förskola vid
Kellgrensgatan ca 500 m från planområdet. Denna
förskola är omodern och uppfyller knappt kraven om
tillgänglighet och planeras på sikt att avvecklas, varför
nämnden vill uppmärksamma att det är viktigt med
en utbyggnad av ytterligare förskoleplatser inom förra
kommundelen Göta om det tillkommer ytterligare
160 lägenheter inom en kort tidsperiod.

den att frågor som berör hälsa/ säkerhet måste lösas på
ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges
nedan och riksintresse för försvaret klargöras för att ett
antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen
För att Länsstyrelsen ska kunna ta ställning till att
bebyggelsen som föreslås inte påverkar riksintresse för
försvaret samt att den blir lämplig med hänsyn till
de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till
risk för olyckor, översvämning eller erosion, behöver
planförslaget kompletteras enligt följande:
Riksintresse försvaret

Lokalförsörjningsnämnden påminner också om att
det ﬁnns efterfrågan av lägenheter för äldre i centrala
delar, såsom trygghetsbostäder samt vård och omsorgsboenden. Även ﬂer LSS-lägenheter behövs i Borås
centrala delar. Nämnden föreslår att det i planen ges
möjlighet för ovanstående boenden och att byggherren
uppmärksammas på behovet.

Länsstyrelsen uppmärksammar att riksintresset
totalförsvar framförallt påverkas av uppförande av
höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i
sådana plan- och bygglovärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför
och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen med ovanstående påpekanden.

Bullerstörningar

Kommentar

Behovet av förskoleplatser hanteras i annan ordning.
Detaljplanen anget bostadsändamål vilket innefattar
bostäder av samtliga kategorier. Synpunkterna om
kategoriboenden ska framföras till exploatören.
S11 Borås kommuns Parkerings AB

Har avstått från att yttra sig.
S12 HSO, Handikappföreningarnas Samarbetsorgan

Har avstått från att yttra sig.
S13 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Utifrån stadsutvecklings synvinkel är förslaget att
skapa ﬂer boendemöjligheter i centralt läge positivt.
Samtidigt centrala lägen kan bli en svårhanterlig
boendemiljö på grund av att de drabbas av konsekvenser från t.ex., alla slags traﬁkbelastning. Underlaget är
gediget och visar att en bra boendemiljö kan skapas.
Dock behöver frågor kring buller, geoteknik och det
korta avståndet till Tryckeriet redas fullt ut vid fortsatt
planarbete för att kunna garantera en säker och god
boendemiljö.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera
prövning

Planområdet är utsatt för bullerstörningar som
överskrider såväl Borås Stads egna riktlinjer som
riktvärden för acceptabla nivåer. Vilket gör att ﬂertal
lägenheter kommer att vara utsatta för bullerstörningar. På grund av sitt centrala läge kan området tillämpa
Boverkets allmänna råd om avsteg för buller. Då s.
k. ljuddämpad sida kan garanteras med en ekvivalent
nivå som ligger vid högst 50dBA eller lägre. Förslaget
redovisar utförliga bullerberäkningar för ekvivalenta nivåer men det saknas en tydlig redovisning för
maxvärdena. Även planbestämmelser reglerar enbart
ekvivalent ljudnivå som ska åstadkommas. Vid ett
avstegsfall är det lämpligt att även maxnivåerna
speciﬁceras i planbestämmelserna.
Risker
Markens stabilitet
Mot bakgrund av att planområdet omfattar vattenområdet rekommenderar Statens Geotekniska Institut
(SGI) en noggrannare utredning för den västra sidan
för att konstatera stabiliteten och eventuellt behov av
stabilitetsförbättrande åtgärder. Detta rekommenderas
även i det geotekniska underlaget som medföljer
planhandlingarna. Vidare måste erosionsförhållandena
klarläggas för Viskans västra sida i samband med att
stabiliteten utreds närmare. Se bifogat yttrande från
SGI daterad 2 september 2011.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållan-
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Farligt gods
Enligt Länsstyrelsens policy ska risker hanteras i
detaljplaner inom 150 meter från en transportled för
farligt gods. Området ligger ca 110 meter från Rv 40.
Kommunen har bedömt att det inte behövs någon
särskild riskbedömning då avståndet är mer än 100
meter. Länsstyrelsen önskar en redogörelse för hur
kommunen har resonerat kring risker från transporter
av farligt gods och kommit fram till att det inte behövs
någon särskild riskbedömning vid detta avstånd.
Kommunen ska diskutera frågan med Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund (SÄRF).
Markföroreningar
Det ﬁnns ﬂera osäkerheter kring föroreningssituationen som behöver klargöras. I den genomförda
markundersökningen har bl.a. inga prover på jord
eller grundvatten tagits under byggnaden och jordprov
öster om byggnaden kunde inte tas. Dessutom utgörs
området delvis av fyllnadsmassor, vilket kan skapa
svårigheter om dess ursprung är okänt.
Om bostäder ska byggas inom fastigheten är det Naturvårdsverkets generella riktvärden för KM (Känslig
markanvändning) som ska tillämpas. De generella
riktvärdena gäller om det inte ﬁnns skäl att ta fram
platsspeciﬁka riktvärden, vilket är när de generella
riktvärdena inte anses vara tillämpbara.
De jordprover som analyserats i den miljötekniska
markundersökningen som SWECO genomförde
2009-10-16 påvisar föroreningshalter överstigande
för känslig mark (KM) i ﬂera fall. Detta gäller för
Aromater >C10-C16, PAH H, arsenik, bly, koppar
och kvicksilver. PAH H överstiger dessutom MKM
(Mindre Känslig markanvändning) och riktvärdet för
MKM tangeras för PAH M.
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som Boverket rekommenderar inte är nödvändigt då
verksamheten är mindre anser inte Länsstyrelsen att
det är lämpligt att bygga nya bostäder så nära industrier som 30 meter.
Det anges i planbestämmelserna att luftintaget till
byggnaden närmast tryckeriet ska placeras i skyddat läge. Länsstyrelsen anser att detta skulle behöva
speciﬁceras. Förslagsvis kan luftintaget vändas bort
från riskkällor. Här bör även Rv 40 räknas som är en
primär farligt gods led.
Råd om tillämpningen av PBL och MB
Översvämningsrisker
Planbeskrivningen tar upp höga vattenstånd och översvämningsrisker. Uppgifter om låg/högvatten kommer
från Tekniska förvaltningen och bygger på uppmätta
värden. Den detaljerade översvämningskarteringen för
delar av Viskan, Lillån och Viaredsjön som togs fram
2010 på uppdrag av kommunen ska bl.a. utgöra underlag till den fysiska planeringen. Planbeskrivningen
bör redogöra för de beräknade nivåer som karteringen
visar och vad dessa nivåer kan få för konsekvenser för
området.
Oskyddade traﬁkanter
Länsstyrelsen anser att traﬁkutredningen som utgör
en del av planförslagets handlingar fokuserar enbart
på biltraﬁk. Länsstyrelsen ser gärna att det innefattar även gång- och cykeltraﬁkanternas rörelser. Då
förslaget bygger på att området är centralt beläget med
gång- och cykelavstånd till ﬂera viktiga målpunkter
är framkomlighet för dessa och framförallt traﬁksäkerheten ett krav. Särskilt med tanke på att de boende
väntas föredra det som transportmedel.
Vattenverksamhet

Osäkerheterna kring föroreningssituationen behöver
klargöras och eventuella åtgärder som behöver vidtas
säkerställas innan bostäder byggs inom området.

Länsstyrelsen uppmärksammar att anläggningar i vattnet vid Viskan är anmälningspliktig vattenverksamhet.

Avstånd till tryckeri

Strandskydd

Länsstyrelsen saknar information om tryckeriverksamheten eftersom det är kommunen som är tillsynsmyndighet. Faktorer som kan vara av betydelse är huruvida
verksamheten har någon rening på sitt luftutsläpp,
om det är reglerat hur mycket lösningsmedel verksamheten får använda eller släppa ut eller vilken typ av
lösningsmedel det handlar om. Det står att utsläppen
av lösningsmedel kommer att vara 0,7 ton per år men
Länsstyrelsen misstänker att utsläppen kan bli större
om processerna inte fungerar optimalt eller produktionen ökar. Även om ett skyddsavstånd på 200 meter

Den ändring i detaljplanen som måste göras för de nya
byggnaderna innebär att strandskyddet återinträder
vid Viskans strand. Det är positivt att man avser skapa
ett grönt promenadstråk närmast ån och mark som i
nuläget inte är tillgänglig för allmänheten vid Nejlikan
3 kommer att bli det. I området ﬁnns inga noterade
höga naturvärden.

Synpunkter i övrigt

Kommunens avsikt är att upphäva strandskyddet vid
den planerade nya bebyggelsen men låta det ligga kvar
längs grönstråket vid Viskan. Länsstyrelsen ser det som
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positivt. Då marken redan är ianspråktagen för bebyggelse och nuvarande grönområde längs ån behålls
och görs mera tillgängligt för allmänheten kommer
strandskyddets syften inte att påverkas negativt.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.

S15 Skanova AB

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom
detaljplaneområdet. Se bifogad karta.
Om beﬁntliga teleanläggningar kommer i konﬂikt
med exploateringen önskas att ni kontaktar oss i god
tid för planering och diskussion om hur arbetet ska
bedrivas.
Kommentar

Synpunkterna har framförts till exploatören.

Kommentar

Remiss har skickats till Försvarsmakten och de har
yttrat sig, se S19.
Bullerberäkningen har kompletterats och planbestämmelser har införts på plankartan så att Borås Stads och
Boverkets riktlinjer följs.
Den geotekniska utredningen har kompletterats.
Kamelian 2 har utgått ur planen och någon riskutredning behövs därför inte med avseende på närheten till
Rv 40.
Markföroreningar ska tas bort innan bygglov för
bostadshus beviljas. Detta säkerställs med en planbestämmelse på plankartan.
Den detaljerade översvämningskarteringen för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön som tagits fram år
2010 för Borås Stad har använts vid bedömningen
om översvämningsrisken och redovisas mer utförligt i
planbeskrivningen.
Planbeskrivningen har kompletterats med en kartläggning av gång- och cykeltraﬁkanternas rörelser.
Anläggningar i vattnet har utgått ur planen.
S14 Polismyndigheten

När det gäller traﬁken i området är det viktigt att inga
skymmande buskage eller träd stör traﬁksäkerheten.
Parkeringsplatser vid det planerade området bör motsvara det behov som föreligger med hänsyn till antalet
planerade hus samt ett lämpligt antal besöksparkeringar. En viss övertalighet av parkeringsplatser bör ﬁnnas
med i planeringen. Parkeringsplatserna ska vara lätta
att övervaka och inga skymmande buskage eller träd
som hindrar insyn. Husen och parkeringsplatserna
bör planeras på ett sådant sätt att man från bostäderna
kan observera sin parkeringsplats. Under mörker ska
parkeringsområdet vara upplyst.
Kommentar

Som underlag för beräkning av parkeringsbehovet
har kommunens p-norm använts. Övriga synpunkter
noteras.

S16 Västtrafik AB

Har avstått från att yttra sig.
S17 Trafikverket

Riksintresse
Rv 40 och Kust till kustbanan är båda i enlighet med
3 kap 8§ Miljöbalken utpekade som riksintressen för
kommunikationer.
Traﬁk
På Rv 40 går idag ca 31 000 fordon/dygn. Hastigheten är skyltad till 70 km/tim. Antalet tillkommande
fordon uppskattas till 4 fordon per lägenhet och dygn.
Det ger en traﬁkökning på ca 650 fordon/dygn. I
planbeskrivningen bör den tillkommande traﬁkens
påverkan på riksintresset Rv 40 tydligare framgå.
Traﬁkverket anser det positivt att en komplettering
av stadskärnan sker i stället för att ny bebyggelse
tillkommer externt från city, vilket innebär att beﬁntlig infrastruktur och kollektivtraﬁkinvesteringar kan
nyttjas samt att bilberoendet kan hållas nere.
På plankartan har utfartsförbud redovisats vid korsningen Kyrkogårdsgatan/ Druveforsvägen, vilket är
positivt och bör minska risken för traﬁkolyckor i
korsningen.
Farligt gods
Rv 40 är i Räddningsverkets (nuvarande MSB) ”Väginformation om farligt gods, 2008” redovisad som
primär transportled för farligt gods. Enligt Länsstyrelsens policy ska en riskanalys utföras för nyetableringar
inom 150 m från denna typ av traﬁkled. För att öka
säkerheten vid en eventuell olycka bör en planbestämmelse ﬁnnas om att luftintag ska placeras så långt från
Rv 40 som möjligt.
Buller
Planområdets läge medför risk för störningar från
traﬁken. En planbestämmelse har därför lagts in om
att där den ekvivalenta ljudnivån utomhus vid fasad
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överstiger 55 dBA ska minst hälften av bostadsrummen orienteras mot sida med högst 50 dBA (ljuddämpad sida). Traﬁkverket anser att man bör eftersträva en
tyst sida (45 dBA).
Med utbyggnaden av traﬁkleden Viared – Kråkered
bör traﬁkmängden på Rv 27 och Rv 40 minska, vilket
bör innebära att störningarna från dessa leder kan bli
mindre.
Vibrationer
I samband med bygglovsprövningen är det viktigt att
riskerna för störande vibrationer från såväl Rv 40 som
Kust till kustbanan klarläggs.
Spårspring
Enligt svensk lag är passage över järnvägen endast
tillåtet vid särskilt utmärkta platser, såsom plankorsningar, gångbroar och gångfållor. Vid Alvestagatan,
söder om planområdet, ﬁnns en gångbro över Kust till
kustbanan. Trots den kan obehörigt spårbeträdande
förekomma. Därför bör riskerna med ökat spårspring
som följd av exploateringen beaktas i det fortsatta
planarbetet. Vid behov ska lämpliga åtgärder vidtas.
Luftfart
För att ﬂygverksamheten vid en ﬂygplats ska fungera
säkert ﬁnns olika skyddsområden. Det föreslagna 20våningarshuset i Borås är beläget inom den så kallade
MSA-påverkade ytan för Landvetter ﬂygplats. MSA
(Minimum Sector Altitude) är den höjd på vilken
ﬂygplanen påbörjar den sista delen av inﬂygningen.
Flygtraﬁken rör sig med fastställda marginaler över
den MSA-påverkade ytan, vars höjd är densamma som
högsta hinder inom ytan. Samråd krävs därför med
berörd ﬂygplats för att säkerställa att byggnaden inte
ger en negativ inverkan på ﬂygplatsen.
Samråd bör också sökas hos Viareds ﬂygplats för att
säkerställa att föreslagen bebyggelse inte påverkar
ﬂygtraﬁken.
Den 1 november 2010 trädde Transportstyrelsens
föreskrifter om allmänna råd om markering av föremål
som kan utgöra en fara för luftfarten i kraft (TSFS
2010:155). Så länge ett föremål markeras enligt den
nya föreskriften behövs inte längre beslut om markering från Transportstyrelsen i varje enskilt fall.
Kommentar

Planbeskrivningen har kompletteras med en bedömning av den tillkommande traﬁkens påverkan på
riksintresset Rv 40.
Kamelian 2 har utgått ur planen och någon riskutredning behövs därför inte.
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Bullerberäkningen har kompletterats och planbestämmelser har införts på plankartan så att Borås Stads och
Boverkets riktlinjer följs.
Detta planförslag bedöms inte medföra en ökad risk
för spårspring över järnvägen som ligger ca 300 meter
söder om planområdet.
Samråd har inte skett med Landvetters och Viareds
ﬂygplatser eftersom de inte representerar någon
myndighet. Försvarsmakten har dock påpekat i sitt
yttrande att en ﬂyghinderanmälan ska göras för
20-våningshuset.
S18 Hyresgästföreningen

Det är av största vikt att öka tillkomsten av bostäder i
Borås och detta gäller även företrädesvis hyresrätter. I
detta fall har man valt bostadsrätter av någon anledning, det vore önskvärt att Borås Stad medverkade till
att det byggs ﬂer hyresrätter också.
Utredaren har pekat på problemet med närliggande
industri på Druveforsvägen. Färdas man till och från
centrum på gång och cykelvägen förbi screentryckeriet
så besväras man av dofter från lösningsmedel när man
passerar utsläppet som ligger strax ovanför marknivå,
det hus som ska byggas vid Kamelian 2 ligger i
riskzonen för luktstötar.
Vid den strandpromenad som planeras utmed Viskan
vore det önskvärt om man slapp att korsa biltraﬁken
vid promenad till och från centrum. Det är också av
största vikt att man bevarar grönområden med träd
och buskar utmed Viskan.
I samband med dagvattenutredningen är det viktigt att
påpeka att ett lokalt omhändertagande av dagvattnet
är av yttersta vikt för att inte belasta Viskan med
mera föroreningar. Detta är också viktigt i samband
med hela byggnationen, då det visat sig att marken är
förorenad, här borde man kontrollmäta i Viskan.
Den återvinningsstation som åberopas i 4.5.5, kommer vad vi kan förstå att försvinna i samband med
bostadsbygget mitt emot ICA Maxi. Traﬁkmängden
på Druveforsvägen har redan ökat betydligt sedan
tillkomsten av stormarknaden, så det är inte enbart vid
korsningen Kyrkogårdsgatan – Druveforsvägen – Kellgrensgatan det skulle behövas en cirkulationsplats.
Det är också viktigt att kompensationsåtgärder vidtas
på fasader där riktvärden för buller inte klaras.
Kommentar

Upplåtelseformer kan inte bestämmas i en detaljplan
men önskemålet om ﬂer hyresrätter ska framföras till
exploatören.
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Planområdet har minskat och Kamelian 2, som ligger
närmast tryckeriet, har utgått ur planen.
En dagvattenutredning har utförts.
Riktvärden för traﬁkbuller har säkerställts med
bestämmelser på plankartan.
S19 Försvarsmakten

Har inget att erinra men påminner om att då byggnaden överstiger en höjd av 45 meter inom sammanhållen bebyggelse så krävs en ﬂyghinderanmälan för
byggnaden.
Kommentar

Synpunkten har framförts till exploatören.
3.2 Sakägare

S20 Björnflokan 5/Stema Specialtryck AB

Vi är i princip inte motståndare till nybyggnation av
bostäder i vårt område.
Stema bedriver en verksamhet på Druveforsvägen 9
där vi producerar trycksaker med hjälp av screentryck
och ett antal olika digitala skrivare för storformat. Vi
ﬂyttade in år 2000 och blev samma år miljöcertiﬁerade
enl. ISO 14001 och har bra koll på vår verksamhet. Vi
har alltid haft bra relation med myndigheterna men
är lite oroliga för konsekvenserna om bostäder kan
komma att byggas för nära vår fastighet. Vi har inte
tidigare haft problem med klagomål från boende i området men risken ökar om vi kommer att få bostäder så
nära som 50 meter från fastigheten. Med full respekt
hoppas vi att ni tar till er våra synpunkter.
Kommentar

S19 Kamelian 3/BRF Kamelian 1

Traﬁknätet runt området kommer att förändras i och
med den nya dragningen av riksväg 27. Gässlösavägen
kommer att få en anknytning till riksvägen. Fler
bostäder kommer att byggas utmed Trandögatan och
troligtvis etableras det bostäder även i f.d. Hedin bil
fastigheten. Brf Kamelian 1 och Brf Kamelian 2 har
redan idag problem med att det inom Brf områden
ﬁnns dåligt med parkeringsplatser. Vi förutsätter att
det i planförslaget kommer att ﬁnnas möjligheter för
tillräcklig mängd parkeringsplatser, då områdets nya
bostäder ytterligare begränsar parkeringsmöjligheterna.
Brf Kamelian 1 var klar för inﬂyttning 2009. Det ryktades då om att f.d. Rowells fastighet skulle anpassas
för bostadsändamål. Det fanns då ingen tanke om att
det i framtiden skulle ﬁnnas någon konkurrens mellan
Kv Kamelian och Kv Nejlikan om soltimmar. Det
går inte att förneka att soltimmarna blir mindre för
Brf Kamelian 1:s hus närmast Kyrkogårdsgatan. Brf
Kamelian 1:s ägare är angelägna om att lägenheterna
ska ha ett bestående värde. Då spelar antalet soltimmar
en stor roll. då dessa är viktiga i ett land som har en
lång mörk årstid. Brf Kamelian 1 vill att planförfattaren redovisar soltimmar timme för timme från
10.00-18.00, vårdagjämning, sommarsolstånd och 1
maj, detta för att övertygas om att nybyggnationen har
ringa påverkan på soltimmarna.
Kommentar

Som underlag för beräkning av parkeringsbehovet har
kommunens p-norm använts.
Planbeskrivningen har kompletterats med en mer utförlig redovisning av skuggverkan för den omgivande
bebyggelse.

Fastigheten Kamelian 2 utgår ur denna detaljplan.
3.3 Övriga
S21 Blåelden 4-11/Vasabergsgatan 6-20

Vi bor i 8 radhus på Vasabergsgatan 6-20 på Druveforskullen i Borås på ett avstånd av ca 170 meter från
området i rubr. detaljplan. Efter att tagit del av denna
vill vi här lämna våra synpunkter.
Detaljplanen berör oss i första hand då vår utsikt rakt
västerut kommer att drastiskt förändras av det planerade höghuset på 20 våningar på Nejlikan 3. Detta
hus med fasad av svart, blankt skärmtegel kommer att
sträcka sig väldigt högt jämfört med omgivningen och
tidvis under vår och höst ge en skuggbildning. Vi vill
starkt invända mot denna försämring av utsikten. En
rimlig nivå på höghus tycker vi smälter bättre in med
omgivningen. Det borde räcka med ca 10 våningar
och 4 våningar för de närliggande 7-våningshusen.
En stor tveksamhet känner vi mot att bygga bostadshus alldeles intill genomfartsleden Druveforsvägen.
Enligt vår erfarenhet och våra observationer är det
väldigt mycket traﬁk på denna gata, vilken nyttjas bl.a
.för boende på Kellgrensgatan, Alvestagatan, Kristineberg och besökande till ICA Maxi på Trandögatan.
Dessutom tillkommer 100 bostäder på Solrosen 7 och
8 m.ﬂ. vid Trandögatan och på sikt förbindelsen till
den planerade väg 27 mellan Viared och Kråkered.
Vidare kommer parkeringsfrågan att bli ett problem.
Vi tror att parkeringsbehovet för så många bostäder
blir betydligt större än vad som beräknats enligt
normen för 1998.

Vi tycker det är märkligt att man vill ha bostäder
alldeles intill korsningen Druveforsvägen-Kyrkogårdsgatan. Det är dålig sikt söderut när man ska
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korsa Druveforsvägen från Kellgrensgatan. Här ﬁnns
möjligheter att göra en rondell, vilket säkert behövs.
Kan det vara lämpligt med bostäder intill en rondell?
I BT 110608 står det att en fastighetsägare ﬁck en
rondell som granne och har under ﬂera år klagat på
bullret. Nu köper kommunen fastigheten.
Hela planområdet är också utsatt för traﬁkbuller från
riksväg 40 där traﬁkﬂödet hela tiden ökar. Enligt
vägverkets mätningar från 21-22 febr. och 3-4 maj
2011 passerade ca 40.000 fordon mellan Brodalsmotet
och Annelundsmotet under ett dygn.
Vi ifragasätter också om koncentrationen av bostäder
till detta område är så förnuftigt. De tre 7-vånings
husen på Kamelian innehåller 120 lägenheter och
höghuset med 7-våningshuset på Nejlikan 3 och 7våningshuset på Kamelian 2 kommer att innehålla 160
lägenheter. Det ﬁnns redan nu ett stort antal lägenheter på Kellgrensgatan och Alvestagatan. Vi har förståelse för att man önskar en förtätning och utökning av
stadskärnan, men vi anser att det ﬁnns ﬂer områden i
staden som kan bebyggas och användas för detta.
Sammanfattningsvis vill vi således säga följande:
Vi protesterar mot höghuset på 20 våningar. En
uppstickande och dominerande hög svart byggkropp.
Vi ifragasätter boendemiljön för höghuset och de
andra två 7-våningshusen.
Vi har stora farhågor för traﬁksituationen på
Druveforsvägen.
Vi är mycket tveksamma till koncentrationen av så
många bostäder till området. Man kan ifrågasätta om
detta bli en bra miljö för barn att växa upp i.
Innan man gör en förändring ska man vara väldigt
säker på att det blir en positiv förändring.
En planering måste alltid ske i kompromissens tecken.
Kommentar

Stadsbildsanalys har gjorts i ett tidigt skede bl.a
genom att samhällsbyggnadsmnämnden uppdragit åt
exploatören att redovisa ﬂera förslag till utformning
av det aktuella planområdet. Bedömningen är att
den föreslagna bebyggelsen är ett positivt tillskott till
stadsbilden. Övriga synpunkterna noteras.

Planavdelningen
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Snedbild från söder över planområdet.
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Bengt Himmelmann
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Yttrande över detaljplan för del av Sandhult, del
av Hällered 1:33 m.fl, upprättad den 19
december 2011, BN 2011-1326
I september 2011 godkände Kommunfullmäktige ett planprogram för ny
motorbana på Hällered samt gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att upprätta detaljplan för området. Efter en ambitiös planprocess är
planen nu utsänd på granskning.
Avtal om kommunalt markförvärv och utarrendering av delar av området
kommer att behandlas av Kommunfullmäktige den 26 januari. Avsikten är att
detaljplanen kommer att antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Planbeskrivning
Detaljplan för del av Sandhult,
del av HÄLLERED 1:33 m.fl, AstaZero,
Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad den 19 december 2011

1.3. Plandata

Planområdet ligger väster om Sandhult, mellan Volvos
provbana och väg 180. Arean är ca 350 ha.
All mark inom planområdet är i privat ägo.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1. Västra Götalands läns miljömål

1. Inledning
1.1. Bakgrund och syfte

Inom planområdet avser SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och Chalmers tekniska högskola att
anlägga AstaZero, en provbana för provning av 		
så kallade aktiva trafiksäkerhetssystem för vägfordon
och infrastruktur. Dessa system fungerar som ett komplement till befintliga säkerhetssystem som exempelvis
säkerhetsbälten, krockkuddar och sidoräcken, vars
syfte är att undvika och/eller begränsa den skada som
bilpassagerare kan få vid en trafikolycka.
AstaZero kommer att innehålla uppbyggda miljöer där
nya, förebyggande tekniska säkerhetssystem i vägfordon ska kunna testas i så verklig miljö som möjligt,
för att utröna hur systemen ska utformas och därmed
effektivt kunna förhindra kollisioner.
Utvecklingen av AstaZero kommer att bidra till att nå
Trafikverkets nollvision, som definierar en satsning på
en framtid där människor inte ska dödas eller skadas
för livet i trafiken.
Initiativtagare till AstaZero är Test Site Sweden och
dess medlemmar AB Volvo, Volvo Personvagnar,
Autoliv, Saab Automobile, Scania, Trafikverket Västra
Götalandsregionen, Vinnova och Tillväxtverket.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län antog i mars 2008
nya regionala miljömål. Bland dessa är följande mål
relevant för planen:
•

Myllrande våtmarker - Inga skogsbilvägar över
våtmarker.

•

Senast år 2010 ska skogsbilvägar inte byggas över
våtmarker med höga natur- eller kulturvärden
eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker
påverkas negativt.

2.2. Strandskydd

Inom planområdet ligger Lillesjön och Kvarndammen.
Sjöarna Gången, Store Sjön och Östersjön gränsar
till planområdet. Strandskyddet kring sjöarna är 100
meter.
2.3. Översiktliga planer

Kommunens översiktsplan (ÖP06) visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutveckling och andra beslut som berör den fysiska miljön. ÖP06 anger
inget om planområdet i synnerhet men definierar dock
så kallade spelregler och mål som gäller för hela kommunen och som tillgodoser allmänna intressen. De
spelregler och mål som är relevanta för planen är att:
•

Användningen av mark och vatten sker på ett
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, den biologiska mångfalden samt natur-,
kultur- och friluftsvärden bibehålls.

•

Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens och miljöns
möjligheter.

•

Värna ett bärkraftigt jord- och skogsbruk gentemot åtgärder som negativt påverkar framtida
produktion.

•

Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för
djur och växter gentemot åtgärder som påverkar
området negativt.

1.2. Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning och en samrådsredogörelse.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. Avsikten
är att de ska vara vägledande vid tolkningen av planen.
Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Av ovanstående handlingar är det endast plankarta
med bestämmelser som har juridisk verkan.
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2.4. Gällande detaljplaner

Planområdet gränsar till ”Byggnadsplan för del av
Hällered 1:6 m.fl.” (P 587) som vann laga kraft 197010-07. Planen anger ”Område för storindustriändamål
(provbaneanläggning för motorfordon)”. Planens
genomförandetid har gått ut. 2010-05-04 vann ett
tillägg till planen laga kraft. I tillägget ändrades egenskapsbestämmelsen för skyddszonen utmed planområdets gräns till ”Mp: Området som ska anordnas som
planerat skyddsområde och som endast får användas
för icke störande verksamhet.”

öster om väg 180.
Det kulturhistoriska värdet motiveras av de olika
byggnadernas välbevarade utformning som speglar ett
flertal funktioner. Av särskilt värde är den bevarade
vattensågen som tillsammans med den eldrivna sågen
utgör ett kontinuitetsskapande komplement som speglar traktens näringsliv.

2.5. Kulturmiljöprogram för Borås

Mitt i planområdet finns gården Göksholmen (Hällered 1:36) och torpet/sågen Göksåsen (Hällered 1:33)
som är upptagna i Kulturmiljöprogram för Borås Stad
vilket antogs av Kommunfullmäktige 2001-06-14.
Gårdsanläggningen Göksholmen ligger på en höjd och
omges av öppna marker. Vällagda stenmurar omger
fastigheten och bildar en smal fägata mot väster. I anslutning till mangårdsbyggnaden finns en lövträdsallé.
Mangårdsbyggnaden liksom ladugård, undantagsstuga och vagnslider är uppförda omkring 1860 av en
byggmästare Pettersson. Gården är känd sedan 1566
som torp men överfördes först till skattehemman och
senare till frälsehemman. Mangårdsbyggnaden är en
salsbyggnad i 1 1/2 våning med halvmånefönster.
Lillstugan eller undantagsstugan har en portal som
är dekorerad med den så kallade Boråsdekoren. En
speciell dekor som utvecklades i Borås efter bränderna
1823 och 1827.
Det kulturhistoriska värdet motiveras av byggnadernas välbevarade och ursprungliga utformning vilka
tillsammans bildar en värdefull enhet som tillmäts ett
betydande miljövärde. Till fastighetens miljövärde bidrar också gårdens bebyggelseläge samt det omgivande
odlingslandskapet.
Intill gården Göksholmen, på fastigheten Hällered
1:33, ligger före detta torpanläggningen ”Göksåsen”,
numera öde. Byggnaden, som är en enkelstuga uppförd troligtvis i början av 1900-talet, har inga ekonomibyggnader kvar.
På fastigheten Hällered 1:33 ligger förutom torpet
även en vattensåg som troligtvis tidigare tillhört Göksholmen. Vattensågen har ett bevarat vattenhjul och
en senare tillkommen fallucka. Ytterligare en såg finns
på fastigheten. Det är en elektrisk såg från 1940-talet
som tidigare tillhörde Hällereds gård. Den ligger vid
Kvarndammen alldeles väster om väg 180. Här låg
innan en ångsåg som uppfördes i början av 1900-talet. Till Hällereds gård, vars övriga byggnader revs
på 1940-talet finns en ladugård kvar. Den är belägen

Elsåg
Göksholmen
Göksåsen

Vattensåg

Kulturmiljöprogram
2.6. Naturvårdsprogram

Följande områden pekas ut i Borås Stads Naturvårdsprogram och i naturvärdesbedömningar ”Sjöar > 10 ha
i Borås Stad” och ”Vattendrag i Borås Stad”:
•

Önamossen och Hällebäckamossen Klass II –
mycket högt naturvärde

•

Änghagen och Sörån (från Store sjön till Tappbo)
Klass III – hög naturvärde

•

Sörån (Kvarndammen till Östersjön), Nolån,
Nolmossen, Trummebäcken och Gången Klass IV
– visst naturvärde

För en karta över områdena se 4.1 Naturmiljö.
2.7. Regionala våtmarksinventeringen

I den regionala våtmarksinventeringen klassificeras
Önamossen och Nolmossen som klass III-objekt.
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2.8. Uppdrag

Kommunfullmäktige gav 2011-09-05 §123 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att
upprätta detaljplan för det aktuella planområdet.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2011-10-18 samhällsbyggandsförvaltning i uppdrag att upprätta detaljplan
för planområdet.
2.9. Planprogram

Ett planprogram för planområdet togs fram under
2010. Ändringar i detaljplanen jämfört med planprogrammet:

6

•

Placering av infartsvägen till AstaZero och infartsvägen till Volvo.

•

Komplettering i planområdets södra del med
användningsbestämmelse J100 – industri med
skyddsavstånd 100 meter.

•

Upphävandet av strandskyddet kring Gången,
Storesjön och Östersjön har tagits bort.

•

Till förmån för en eventuell utbyggd väganslutning från AstaZero och kommunens verksamhetsområde till väg 180 har ett område med
användningsbestämmelse Genomfart lagts till på
plankartan.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
Inga riksintressen berörs.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas, framgår av
konsekvensbeskrivningen.
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4. Planeringsförutsättningar och
förändringar

dels vid Risa sågfall, väster om Wolvenfors, och dels
vid Kvarndammen. Vidare finns gädda i Store sjön
vilket kan innebära ett partiellt vandringshinder för
eventuellt nedvandrande smolt.

4.1. Naturmiljö
4.1.1. Inledning

Inom och kring det aktuella området finns följande
områden med förhöjda naturvärden:
(Uppgifter från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Borås
Stad, fältbesök av Ramböll 2010-04-26, grodinventering av lokaler vid Hällered (Naturcentrum 2011) och
fältbesök av COWI 2011-07-07 samt 2011-09-16.
Siffrorna hänvisar till kartan på s 8-9.)
4.1.2. Våtmarker

Inom och omkring planområdet finns en mosaik av
skogsmarker och våtmarker.
Önamossen (klass II, nr 50) i norra delen av området,
söder om Store sjön, är en excentriskt välvd mosse
som kantas av gungfly och de bägge tjärnarna Store
sjön och Östersjön. Sjöarna är rastplats för sångsvan.
Av den regionala våtmarksinventeringen framgår att
området är lokalt stört av dikning och en kraftledning
som går genom området. Där bedöms området vara
ett klass III-objekt.
Mellan sjöarna Gången och Hemsjön väster om Sandhult ligger Nolmossen (klass IV, nr 71). Större delen
är täckt av tät sumpskog, men här finns också kala
och glest bevuxna partier, som tydligt höjer sig över
den omgivande marknivån. Genom våtmarken rinner
Nolån. Delar av mossen kalkas. En stor del av mossen är inhägnad och otillgänglig för allmänheten på
grund av Volvos provbana. Den är även påverkad av
provbanans verksamhet. I den regionala våtmarksinventeringen beskrivs Nolmossen, som består av många
delobjekt, som starkt hydrologiskt påverkad och kraftigt störd av dikning, stängsel och vägar.

Nolån (klass IV, nr 41) rinner från Hemsjön genom
mossar och våtmarker till Kvarndammen vid Hällered.
En del av ån är belägen inom Volvos provbanas inhägnade område. Nolån genom planområdet bedöms
kunna ha vissa värden som lek-, uppväxt- och levnadsområde för öring. Sörån (klass IV, nr 38) avvattnar
sedan Kvarndammen vid Hällered. Kvarndammen är
reglerad med ett dämme som utgör definitivt vandringshinder för fisk. Närmast efter dämmet strömmar
ån över block och sten i en blandskog av gran, björk
och al. Resten av ån är mer lugnflytande och omgiven av våtmarker och fuktängar. Sörån följer i hela
sin sträckning väg 180 och rinner slutligen ut i sjön
Östersjön. Vissa omgrävningar och erosionsskydd har
gjorts för vägbroar under väg 180. Sörån bedöms ha
vissa värden som ståndplatser för öring. Vid rastplatsen Nävraspång är ån omgrävd och en damm anlagd.
Sörån fortsätter sedan från Store sjön till Hälleredsån/
Nordån vid Tappbo i Bollebygds kommun. Denna
del av ån har naturvärde klass III i den kommunala
naturvärdesbedömningen (och även en annan beteckning nr 36).
Direkt norr om Volvos provbana, vid Wolvenfors, har
ån en tilltalande strömsträcka med forsande vatten.
Utmed bäcken växer slidstarr, bäckbräsma, bäckraggmossa och kärrfibbla.

4.1.3. Vattendrag

Genom planområdet rinner Nordån i Rolfsåns huvudavrinningsområde. Nordån kallas även först Nolån,
sedan Sörån och Hälleredsån. I vattensystemet finns
strömlevande öring, elritsa, abborre och mört. Öringen har vid provfiske nedströms Store sjön visat sig ha
en stabil men delvis svag stam som dock föryngrar sig.
Dessutom finns det bestånd av flodpärlmussla i delen
av Sörån som ligger mellan Boda och Torstad, direkt
nordväst om planområdet. Flodpärlmusslan betecknas
som starkt hotad (EN) i Artdatabankens s.k. rödlista
(rödlistan är en förteckning över arter vars framtida
överlevnad i landet inte är säker och som är hotade på
något sätt).
De definitiva vandringshinder som finns i området är

4.1.4. Sjöar

Nolån

Sjön Gången (klass IV, nr 18) är en liten, relativt
ödsligt belägen brunvattensjö ca 3 km väster om Sandhult, som omges av barrskog med inslag av våtmarker och lövbryn. Ingen bebyggelse finns kring sjön.
Strandvegetationen domineras av pors, blåtåtel och
mycket myrlilja. I sjön växer flotagräs. Gången kalkas.

GRANSKNING
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4.1.5. Skogsmark

Skogen i området består mestadels av barrskog, med
stort inslag av fuktiga skogar. Här och där finns lövinslag. Vissa av skogsområdena finns dokumenterade
som sumpskogar i Skogsstyrelsens inventering från
1993. Till stora delar sammanfaller dessa objekt med
objekt ur våtmarksinventeringen. Tre sumpskogsobjekt ligger söder om Store sjön och sjön Östersjön i
områdets norra del.
Det ena delobjektet består av en blandskog av löv och
barr och betecknas som mosseskog. I objektet har
en svag lokal påverkan/störning genom dikning och
kraftledning dokumenterats. I det andra delobjektet,
som också är en mosseskog, dominerar tall. En svag
lokal påverkan/störning märks i området, bl.a. genom
dikning. Objektet närmast väg 180 är en fuktskog
som består av blandad lövskog. En bäck rinner genom
området. De befintliga vägarna bedöms utgöra en stor
påverkan på denna mosseskog.

Kärret vid korsningen mellan infarten till Volvos
testbana och väg 180 kommer att försvinna helt på
grund av provbanans anläggande. För borttagandet av
åkergrodans leklokal kommer dispens att sökas.
Det öppna landskapet runt Göksholmen (fastigheten Hällered 1:36) har inventerats med avseende på
naturvärden. Inom området återfinns flera stenmurar,
en kortare lövträdsallé, ett småvatten (med mindre vattensalamander) samt två diken i öppet landskap vilka
samtliga är skyddade av det generella biotopskyddet
(MB 7 kap 11 §).
Vidare finns flera stenmurar som succesivt har vuxit
över då området inte hävdas längre. För provbanan
kommer en genomgång på cirka 30 meter av en
stenmur att göras i östra delen av fastigheten samt en
kulvert att läggas i ett öppet dike i väster. För dessa
ingrepp kommer dispens att sökas.

Ett sumpskogsobjekt, med två delobjekt, ligger väster
och söder om Lille sjön. Det är en mosseskog där tall
dominerar. En svag lokal påverkan/störning märks
inom objektet, bl.a. genom en väg samt dikningar.
Norr om Lille sjön ligger Änghagen, en nyckelbiotop
från Skogsstyrelsens inventering från 1996, som även
ingår i naturvårdsprogrammet (värde III). Änghagen
består av en sekundär lövnaturskog, med inslag av odlingsrösen, rikligt med döda träd och högstubbar, död
ved och lågor. Området är storblockigt. Asp, ek, gran
och vårtbjörk växer i området. För att säkerställa skyddet för Änghagen införs bestämmelse ”n1” i planen:
Särskilt värdefullt område. Naturvärden ska bevaras.
4.1.6. Djur

Naturcentrum AB har under april och maj månad
2011 genomfört en inventering av potentiella groddjurslokaler belägna i eller i anslutning till den planerade provbanan. Inventeringen omfattade ett antal
sjöar, sumpmarker och skog på fuktig mark. Mängden
goda lekvatten för groddjur var ganska låg. I Store
sjön och Östersjön fanns riklig förekomst av paddor
och i Lillesjön hittades åkergroda och vanlig groda.
Skapligt spel förekom också i Kvarndammen. Inga
dammar med större vattensalamander hittades. Lek av
åkergroda kunde också konstateras i ett litet kärr vid
korsningen mellan infarten till Volvos testbana och väg
180. Värdena för groddjur i området bedöms sammantaget som relativt låga.
För att skydda bland annat åkergrodan har Lillesjöns
strandområde fått skyddsbestämmelsen n1 (Särskilt
värdefullt område. Naturvärden ska bevaras) samt
byggnadsförbud. Vidare utreds vilka skyddsåtgärder
som ska vidtas vid banan.
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Stenmurar och fägata vid Göksholmen
En familjeetablering av lodjur finns i området Bredared – Hedared – Töllsjö. Lodjuret har ett mycket stort
hemområde, ca 40 000 hektar, som det rör sig inom.
Det aktuella området ingår i lodjurens vandringsområde. Även vargen har vandringsvägar som berör
området, om än sällsynt.
Vid fältbesöket konstaterades att det mosaikartade
landskapet med våtmarker och skogsmiljöer utgör
lämpliga miljöer för älg och rådjur. Idag finns inga
viltstängsel längs väg 180. Planområdet utgör ett kraftigt älgstråk, med många djur som passerar över väg
180. Viltolyckor är ganska frekventa (ca 5 registrerade
olyckor under januari – mars 2010).
I områdets sjöar finns häckande smålom. I Gången
finns häckande storlom och i Madsjön häckande sångsvan. Tjäderspel förekommer på Kråkemossen på östra
sidan om väg 180 och på mossarna ner mot Madsjön.
Orrspel förekommer på Nolmossen. Häckande trana
finns på flera av mossarna i området. Rastande eller
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häckande tranor sågs av Ramböll vid Lille sjön under
fältbesöket 26 april 2010.
I eller i anslutning till området finns även följande
arter som finns upptagna på Artdatabankens så kallade
rödlista: ortolansparv, som i rödlistan betecknas som
sårbar (VU), läderlappslav och smålom, nära hotad
(NT).

som med fördel är plana. Då antalet berghällar inom
undersökningsområdet är relativt få och begränsade i
storlek, så rekommenderas mätningar att genomföras
först då avröjning skett. Tidigare översiktliga gammastrålningsmätningar (SGU, 2009) indikerar dock
att berggrunden inom området har relativt låg gammastrålning.
4.3. Hydrogeologi

4.2. Geologi

Markslagen inom området är mycket varierande. Låglänta områden med mossmark varvas med höjdpartier
med tät vegetation och rikligt med block i ytan.

I lägre partier eller svackor i terrängen förekommer
våtmarker med torv. Inom norra delen av området förekommer isälvssediment som delvis överlagras av torv.

De geotekniska förhållandena inom området är också
mycket varierande. Jordarterna skiftar från torv, morän, isälvssediment till berg i dagen.

I området förekommer flera ytliga grundvattenbassänger vilka i huvudsak är kopplade till vattendrag och
sjöar med intilliggande våtmarker (torv). Utöver dessa
områden finns grundvattenmagasin i jordlager och i
berget.

Jorden består inom fastmarkspartierna - bortsett
från några få partier med berg i dagen -överst av ett
ytjordskikt och därunder av siltig sand, sandig silt och/
eller siltig sandmorän som vilar på berg. Ytjordskiktet
består av mulljord och torv vars tjocklek i allmänhet
uppgår till mellan ca 0,1 och 0,3 m, men som lokalt
kan vara tjockare, upp till ca 1,0 – 1,5 m. Sanden
och moränen har till största delen hög relativ fasthet.
Djupet till berg är mycket varierande från ca 0,5 m till
mer än 5 m.

I lågpartier i terrängen ligger grundvattennivån i eller
mycket nära markytan. Högre upp i terrängen återfinns grundvattennivån generellt någon eller några
meter under markytan. I stora drag följer grundvattennivåerna topografin i området, varför den storskaliga
grundvattenströmningen i huvudsak sker från höjdområden mot lägre liggande terräng.

Jorden består inom moss- och sankmarkspartierna
överst av torv och därunder av siltig sand eller sandig
silt, som sannolikt vilar på morän och berg. Torvens
tjocklek varierar mellan ca 3 och 4 m, men uppgår
lokalt till ca 6 m.
De geotekniska förutsättningarna för grundläggning är
mycket goda inom fastmarkspartierna. Några förstärkningsåtgärder erfordras inte inom dessa delar. Man bör
dock räkna med att schakta bort ytskiktet av mulljord
och organisk jord.
I moss- och sankmarkspartierna har den lösa jorden
- torven - dålig bärighet och är mycket kompressibel
och sättningsbenägen. Sättningar i den organiska
jorden kan undvikas genom förstärkningsåtgärder. För
byggnader, vägar och övriga anläggningar, som ska
byggas inom moss- och sankmarkspartierna, måste
förstärkning utföras genom urgrävning av torven och
återfyllning med sprängsten/friktionsjord eller genom
nedpressning med sprängsten.
Stabilitetsförhållandena inom området är mycket
gynnsamma och det förekommer ingen risk för skred
eller ras till följd av nu planerade anläggningar och
byggnader inom området. Inga totalstabilitetsproblem
bedöms föreligga.
Gammastrålningsmätningar, som ligger till grund
för radonriskbedömning, utförs på blottade bergytor
GRANSKNING
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4.4. Bebyggelseområde

Inom planområdet planeras för etablering av AstaZero, som innehåller en provbana, ett bancentrum och
diverse anläggningar. Provbanan består av fyra miljöer:
1. Stadsmiljö, uppbyggt av kulisser som är
max 5,5 m höga, med fordonsattrapper och fotgängarattrapper.
2. Flerfilig väg med fordonsattrapper i två körfält.
3. VDA (Vehicle Dynamics Area), provyta för dynamiska köregenskaper med accelerationssträckor.
4. Landsvägsbana för monoton körning med plötsligt uppdykande hinder.
AstaZeros bancentrum fungerar som nav inom
provbanan där de flesta verksamheter finns samlade.
Bancentret består av en administrationsbyggnad
(1800 kvm) med reception, vakt, kontor, konferensrum, pausutrymme, etc. Övriga byggnader vid
bancentret är en verkstad (10 platser för personvagnar,
2 platser för lastvagnar och platser för att spola av
fordon) samt en bränsledepå.
I närheten av VDA-ytan kommer att byggas en kontrollrumsbyggnad med kontrolltorn och läktarplatser
för att kunna ta emot ca 100 åskådare. Även vid stadsmiljön kommer en kontrolrumsbyggnad att byggas.
För hela planområdet föreslås användningsbestämmelse ”Jp – provbaneverksamhet med tillhörande byggnader och anläggningar”. För att möjliggöra etablering av
eventuella kompletterande verksamhet läggs användningsbestämmelse J100, industri med skyddsavstånd
100 meter, till i planområdets sydöstra del.
4.5. Trafik

Enligt Trafikverkets trafikflödesdatabas hade väg 180
en trafikintensitet på 3310 fordon/medellårsdygn år
2009. Trafiken som idag beror på Volvos provbana
kan uppskattas till 200 personbilar och 10-15 tunga
fordon vilka varje dag åker tur-och retur till provbanan. Befintlig infartsväg till Volvos provbana ansluter
till väg 180 strax söder om rastplatsen Nävraspång. För
att skapa plats för provbanan flyttas anslutningen för
denna tillfartsväg på väg 180 cirka 250 meter norrut.
Trafikmängden till AstaZero uppskattas till 40 personbilar och 3 tunga fordon tur-och retur per dygn.
Skillnaden beror främst på att antalet anställda vid
Volvos provbana är mycket större än vid AstaZero.
4.6. Kollektivtrafik

Väg 180 trafikeras av landsbygdslinje 550 (BoråsAlingsås) som har en hållplats på 200 meters avstånd
från bancentrumet. Etablering av provbanan och verksamhetsområdet borde vara anledning till att utöka
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områdets kollektivtrafikförsörjning.
4.7. Kulturmiljö

Mitt i planområdet finns gården Göksholmen (Hällered 1:36). Fastigheten blir instängd inom provbanan
och kommer att lösas in.
Gårdens mangårdsbyggnad bedöms ha stor användningspotential för AstaZero som representationslokal
vid konferenser, evenemang m.m.
Inom planområdet finns 19 registrerade fornlämningar. Fornlämningar med tillhörande skyddsområde
är skyddade enligt 2 kap. kulturminneslagen, KML.
Lödöse museum genomförde 2009-10-12 en kompletterande arkeologisk undersökning av planområdet.
Denna resulterade i 16 nya nyupptäckta röjningsröseområden, en gravliknande lämning samt en utvidgning av en känd fornlämning. Ytterligare områden har
undersökts under hösten 2011. Resultaten av dessa
förundersökningar kommer att skickas till länsstyrelsen för beslut om eventuell slutundersökning.
4.8. Teknisk försörjning

Behovet av dricksvatten kommer att tillgodoses genom
bergborrade grundvattentäkter. Analysresultat från vattenprover får avgöra vilka reningsåtgärder som kommer att erfordras. Dricksvatten kommer att renas för
att uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter.
Spillvattenavloppet utgörs av avloppet från de anläggningar som kommer att vara utrustade med baddusch- och toalettinstallationer samt köksavlopp, dvs
de anläggningar som förses med dricksvatten.
Spillvattnet kommer att ledas via självfalls- och tryckavloppsledningar till ett reningsverk som anläggs i
anslutning till bancentrum. Reningsverket kommer att
utformas med mekaniskt och biologiskt reningssteg.
Beroende på vilket krav som ställs beträffande skyddsnivå, normal eller hög, kan behandlingen eventuellt
komma att kompletteras med ytterligare ett reningssteg. Utsläppskrav håller på att tas fram.
Alternativt kommer området att anslutas till en ny
kommunal avloppsledning mellan Sandhult och
Hedared.
En 10 kV ledning dras från Volvos anslutningspunkt
till AstaZeros anslutningspunkt vid kontrolltorn.
Inom området distribueras 10 kV till transformatorstationer vid bancentrumet, stadsmiljön, accelerationssträckan samt vid kontrollrumsbyggnaden.
Byggnaderna planeras att värmas med bergvärme.
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4.9. Dagvatten

Dagvattnet från hårdgjorda ytor vid bancentrum och
stadsmiljön avleds via oljeavskiljare och fördröjning
med avstängningsmöjlighet till recipient.
Dagvatten från landsvägsbanan, accelerationsbanan
och VDA-ytan leds via öppna diken till oljeavskiljare
och eventuell fördröjning med avstängningsmöjlighet
till recipient.
4.10. Störningar

För att undvika bullerstörningar införs en 100 meter
bred skyddszon utmed planområdets gräns. Området
får endast användas för byggnader för icke störande
verksamheter, alternativt ska marken planteras med
träd.
Genom planområdet går en 130kv kraftledning.
Ledningen avses flyttas till ett läge utmed väg 180. I
planen införs en 40 meter bred byggnadsfri ledningsgata för ledningen. Det rekommenderade avståndet till
kraftledningen för byggnader där människor stadigvarande vistas är 50 meter. Som skydd läggs därför en
zon på 30 meters bredd utmed ledningsgatans båda
sidor, där endast byggnader får uppföras där människor inte vistas stadigvarande.

5. Konsekvenser
5.1. Behov av MKB enligt Plan- och bygglagen

Om genomförande av en detaljplan kan antas få betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12-13§ MB upprättas. Kommunen
bedömer att planen inte innebär någon betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen instämmer i kommunens
bedömning enligt yttrande 2010-10-15.
5.2. Lokalisering

AstaZero är med sin verksamhet och sin forskning
beroende av närhet till SP, Chalmers, Lindholmen
Science Park och företag på Hisingen, i Trollhättan
och i Vårgårda. Lokaliseringen är därmed begränsad
till Västsverige.
I ett tidigt skede sökte initiativtagarna därför lämpliga
lokaliseringsområden i västsverige. Det konstaterades
snabbt att det är svårt att hitta så stora områden som
provbanan kräver och som samtidigt har få motstående intressen och goda kommunikationer.
Initiallt studerades förutom en lokalisering i Hällered även en lokalisering i närheten av Torslanda. Det
konstaterades dock att det nära Torslanda var svårt att
hitta den yta som behövdes som samtidigt inte innebar
stora konflikter med annan markanvändning, boendemiljöer och miljöintressen.
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En lokalisering i Hällered bedömdes därför som det
bästa alternativet då den har goda kommunikationer
och relativt få motstående intressen. Den stora fördelen med Hällered är att här har Volvo en liknande
anläggning. Det innebär att det blir enkelt att överföra
teknik mellan anläggningarna och att resurser inom
t ex banhållning, vakttjänst och räddningstjänst kan
samordnas, vilket leder till ekonomisk effektivisering.
Vid Hällered har lokaliseringar studerats både väster
och öster om väg 180. En lokalisering på västra sidan,
i omedelbar anslutning till Volvos anläggning bedömdes som det bästa alternativet. Detta för att en lokalisering på den östra sidan skulle skapa en ytterligare
barriär i landskapet och även medföra större påverkan
på kringliggande bostäder. Området väster om vägen
bedömdes också som mer lämpligt då det redan är
påverkat av dikning, vägar kring Volvos anläggning,
kraftledning och störningar från Volvos provbana.
5.3. Miljö
5.3.1 Artskydd

Skyddsåtgärder håller på att framtas för de arter och
habitat som kommer att påverkas inom området.
De särskilda skäl som i förekommande fall kommer att
åberopas är provbanans överskuggande allmänintresse
(förbättring av trafiksäkerhet enligt Trafikverkets Nollvision), som inte kan genomföras utanför planområdet
samt att provbanan avser en utvidgning av pågående
verksamhet som inte kan genomföras utanför området.
Mängden goda lekvatten för groddjur bedöms som
ganska låg och värdena för groddjur i området bedöms
sammantaget som relativt låga. Inom området har tio
möjliga habitat identifierats. Följande områden kommer att påverkas av provbanans etablering:
•

Våtmark öster om Önamossen. Detta kärr bedöms ha måttliga värden för groddjur och rom
av vanlig groda och åkergroda hittades här. Detta
kärr kommer att tas bort.

•

Lillesjön. Sjön bedöms vara värdefull som leklokal för åkergroda och vanlig groda. Groddjurens
landhabitat sträcker sig förmodligen från de
opåverkade barrskogshöjderna öster om Lillesjön till den delvis utdikade torvmossen i väster.
Provbanans landsvägsdel kommer att dras inom
strandskyddsområdet i den västra delen och där
kommer en migrationsbarriär att byggas för att
förhindra passage upp på vägbanan.

För att skydda den lokala grodfaunan kommer nya
lekdammar att grävas i området strax söder om Store
sjön och Östersjön vilket bedöms hysa lämpliga
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miljöer. Omfattning av dessa lekdammar kommer att
fastställas i samråd med länsstyrelsen.
I området finns enligt uppgift ortolansparv (VU) och
häckande smålom (NT). Förekomst av dessa undersöks och eventuell påverkan på och skydd av dessa
kommer att samrådas med länsstyrelsen när underlag
är framtaget.
Övriga fynd av intressant fågel har hittats utanför
planområdet (exempelvis Gången: häckande storlom;
Madsjön: häckande sångsvan; Store sjön och Östersjön: rastplats för sångsvan; Kråkemossen: tjäderspel)
Dessa bedöms inte påverkas av provbanan.
5.3.2. Övriga naturvärden

Flodpärlmussla och öring är känsliga för igenslamning av vattendragen och utsläpp av föroreningar som
påverkar vattenkvaliteten. Vid grumlande arbeten
i provbanans anläggnings- och driftskede kommer
lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att inte bestånden
av flodpärlmussla nedströms området för provbanan
ska påverkas.
Att ett stort skogs- och våtmarksområde hägnas in
kommer att leda till att vissa djurarter stängs ute
från ett område som idag fungerar både som boplats,
uppehållsplats och vandringsområde. Den befintliga
provbanan väster om det aktuella området utgör redan
idag en sådan barriär för viltet i området. Anläggandet
av den nya trafiksäkerhetsbanan kan innebära en kraftigare barriär genom att ytterligare ett stort markområde tas i anspråk.
Den lokala jaktvårdskretsens syn på den befintliga
provbanan är dock att djuren hittat nya vägar och
miljöer att uppehålla sig i och de bedömer att en ny
provbana inte påverkar den totala förekomsten av vilt i
området särskilt mycket.
Kraftledningens skyddszon utmed väg 180 skapar ett
grönstråk på ca 50 meters bredd som kommer att vara
tillgänglig för vilt. Detta stråk säkerställer att vilt även
i framtiden har goda möjligheter att korsa vägen utan
att bli instängt inom vägområdet.
5.3.3. Vatten

Områdets torvområden är skyddsvärda. Hydrogeologiska förhållanden och effekter vid byggandet beaktas
noggrant vid projekteringen. Skyddsåtgärder kommer
troligen att behövas för att minimera påverkan.
Där väganläggningen passerar mark med torv kommer
förstärkningsåtgärder att utföras genom att torv
schaktas ur och ersätts med fyllnadsmassor. För att
undvika dämningseffekter planeras fyllnadsmassorna
bestå av sprängsten.
Det finns risk för påverkan av torvmarker om en ny,

lägre, dämningsnivå för grundvattnet skapas genom
att nivån på naturliga hydrauliska trösklar och
barriärer förändras. I projekteringen av väganläggningen beaktas denna risk genom att i möjligaste mån
anpassa vägprofilen i dessa lägen. Om risk för påverkan kvarstår planeras åtgärder genom tätning med
strömningsavskärande fyllning i vägbank samt eventuella ledningsgravar.
Risk för påverkan av grundvattennivåer i torvområden föreligger om sprängstensfyllningen får kontakt
med korsande vattendrag. Som ett resultat av fyllnadsmassornas dränerande egenskaper kommer då
grundvattennivån i sprängstensfyllningen att styras av
nivån i vattendraget, vilket i sin tur kan medföra att
omgivande torvmarker dräneras. Skyddsåtgärder utförs
vid behov och inkluderar tätningsåtgärder och strömningsavskärande fyllning.
Mot bakgrund av ovan redovisade skyddsåtgärder
bedöms projektets påverkan på grundvattennivån i
torvmossarna bli begränsad.
I syfte att ta fram underlag för projektering samt för
kontroll av eventuell påverkan på grundvattnet under
byggtiden har ett kontrollprogram för grundvatten
tagits fram. Programmet omfattas i nuläget av 24
mätpunkter.
Ett kontrollprogram för ytvatten kommer att påbörjas
i januari 2012. Detta kommer att ge bakgrundsnivåer
på föroreningar i vattendragen, utgöra kontrollprogram på entreprenaderna under byggtiden och senare
fungera som kontroll för driften av banan. De trummor som kommer att läggas i Nolån kommer att
läggas enligt de riktlinjer som finns för att möjliggöra
eventuell framtida fiskvandring samt minimera påverkan på vattenkvaliteten vid anläggandet.
Runt Nolån/Sörån kommer all vegetation som inte
utgör hinder för entreprenadarbetena att sparas. Under driften kommer det inte att avverkas eller röjas i
skyddszoner runt vattendrag.
5.3.4. Strandskydd

Del av strandskyddade områden kring Kvarndammen
och en begränsad del kring Store sjön samt hela Lillesjön blir inneslutna i provbanans område och blir där
med otillgängliga för allmänheten. För dessa områden
upphävs strandskyddet. De särskilda skäl enligt
7 kap. 18 c – d §§ MB som åberopas för upphävandet av strandskydd, är att områdena behövs för att
tillgodose ett mycket angeläget intresse (förbättring av
trafiksäkerhet), som inte kan genomföras utanför planområdet samt att det avser en utvidgning av pågående
verksamhet som inte kan genomföras utanför
området.
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För att värna om naturvärdena i strandskyddet kring
Lillesjön och Kvarndammen införs på plankartan
planbestämmelse: ”Naturvärden ska bevaras.”
5.3.5. Kulturvärden

Gården Göksholmen kommer att få en annan användning. Genom rivningsförbud och skyddsbestämmelser
som införs i detaljplanen kan dock gårdens kulturhistoriska värde säkerställas.
I den nuvarande projekteringen av provbanan kommer
Vattensågen på Hällered 1:36 inte att påverkas.
Elsågen vid Kvarndammen ligger inom skyddszonen
och kommer inte att påverkas av provbanan.
Genom ändring av planområdets gräns ligger torpet
Sjötorp, beläget vid norra sidan av Gången, utanför
planområdet och berörs inte av planen.
En arkeologisk förundersökning av planområdet har
genomförts och ett antal fornlämningar har påträffats. Länsstyrelsen kommer att ta beslut om eventuell
slutundersökning av dessa fornlämningar.

5.4. Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.4.1. Trafikmiljö

AstaZero kommer att alstra en ringa trafikmängd
(ca 100 fordonsrörelser per dygn) som inte kommer
att innebära någon påverkan på trafikmiljön på väg
180, varken vid planområdet eller i Sandhult och
Hedared.
För att skapa utrymme för ett vänstersvängfält till
AstaZero samt till kommunens verksamhetsområde
läggs ett område med användning Genomfart till på
plankartan.
Nuvarande infart till Volvos anläggning flyttas ca 250
meter till ett mer trafiksäkert läge, där bättre siktförhållandena i korsningspunkten finns. Trafikmängderna
i denna korsning påverkas inte av anläggning av den
nya provbanan.
5.4.2. Buller

Gärdhagen Akustik har genomfört en bullerutredning
angående hur buller från AstaZero sprider sig till omgivningarna. Utredningen visar att beräknade ljudnivåer vid berörda bostäder är lägre än Naturvårdsverkets
riktvärden för maximalnivåer från bilprovningsbanor
(Lmax = 60 dB; kväll/dagtid helg: Lmax = 55 dB).
Vid de fyra närmast belägna bostadshusen (Hällered 1:35, 1:37, 1:38, 1:40) uppgår den beräknade
ljudnivån från provbanan till Lmax = 47-53 dB (mest
exponerad fasad). Ljudnivån från väg 180 vid samma
bostadshus uppgår till Lmax = 67-76 dB (mest exponerad fasad).

Göksholmen
5.3.6. Landskapsbild

Landskapet inom och kring planområdet är i dagsläget påverkat av Volvos provbana, kraftledning och ett
antal vägar. Provbanan och dess byggnader bedöms
innebära en ytterligare påverkning av landskapsbilden.

För att säkerställa att inga bostäder kommer att störas
av buller från provbanan införs en skyddszon utmed
plangränsen. Inom skyddszonen ska marken planteras
med träd som formar en bullerskärm. Alternativt får
marken användas för byggnader, då även byggnader har en bullerskärmande effekt. Byggnader inom
skyddszonen får inte användas för verksamheter som
bullrar.

6. Administrativa frågor
6.1. Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
6.2. Handläggning

Planen ska antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.3. Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Vid sidan av själva planprocessen kommer en anmälan
för miljöfarlig verksamhet att göras enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt bilaga till förordning (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för själva

20

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Sandhult,
del av Hällered 1:33, Asta Zero,
Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad 19 december 2011.
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.
Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället
av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur
genomförandesynpunkt. Avsikten med beskrivningen
är att den ska vara vägledande vid genomförandet av
detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ av ASTA
– Active Safety Test Area AB, nedan kallad ASTA
AB, med syfte att inom del av fastigheten Hällered
1:33 göra det möjligt att uppföra en testanläggning för
trafiksäkerhetsforskning.
2.1. Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:

2.3. Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats. Trafikverket är väghållare för väg 180.
2.4. Avtal

Avtal har tecknats mellan ASTA AB och ägaren till
fastigheten Hällered 1:33 för förvärv av del av fastigheten Hällered 1:33. ASTA AB kommer även att
förvärva fastigheten Hällered 1:28.
Följande avtal, med Borås Stad som en av parterna,
kommer att tecknas, villkorade av bl.a. att detaljplanen vinner laga kraft:
•

Avtal mellan Borås Stad och ASTA AB rörande
förvärv av del av fastigheten Hällered 1:33.

•

Avtal mellan Borås Stad och ASTA AB rörande
markarrende avseende den del av fastigheten som
ASTA AB nyttjar.

•

Avtal mellan Borås Stad och ägaren till fastigheten
Hällered 1:36 rörande förvärv av fastigheten.

•

Avtal mellan Borås Stad och ägaren till fastigheten Hällered 1:46 (Volvo Cars) rörande byte av
markområden.

•

Avtal mellan Borås Stad/ASTA AB och Trafikverket rörande anläggandet av nya anslutningar till
väg 180.

•

Avtal mellan Borås Stad/ASTA AB och Vattenfall
Eldistribution AB rörande flytt av 130 kV-luftledning, där kostnader och ansvar regleras.

Samråd			

14 oktober –

			

28 november, 2011

3. Fastighetsrättsliga frågor

Beslut om granskning

8 december, 2011

3.1. Fastighetsägare

Granskning		

December, 2011 –

			Januari, 2012
Antagande		

Februari, 2012

Laga kraft		

Mars, 2012

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

Detaljplanen omfattar följande fastigheter:
•

Del av fastigheten Hällered 1:33, som ägs av en
privat fastighetsägare.

•

Fastigheterna Hällered 1:28 och 1:36, som bägge
är i privat ägo.

•

Del av fastigheten Hällered 1:46, som ägs av
Volvo Cars Real Estate and Assets 1 AB.

3.2. Fastighetsbildning

2.2. Genomförandetid
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detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.

Genomförandetiden är 10 (tio) år från det datum som
planen vinner laga kraft.

Fastigheterna Hällered 1:28 och 1:36 kommer att
förvärvas av ASTA AB respektive Borås Stad, för detta
kommer avtal att upprättas.

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får

ASTA AB och Borås Stad ansvarar för genomförandet
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av de erforderliga fastighetsbildningsåtgärder som kan
komma i fråga i form av avstyckning och fastighetsregleringar.
3.3. Gemensamhetsanläggning

Infartsvägen från väg 180 till Volvos befintliga provbana kommer att flyttas och förläggas i planområdets
norra del. För detta krävs att en gemensamhetsanläggning bildas alternativt att omprövning sker av befintlig gemensamhetsanläggning. Detta görs genom en
lantmäteriförrättning. ASTA AB ansvarar och bekostar
dessa åtgärder.
3.4. Servitut och ledningsrätt

Ledningsrätten för Vattenfalls starkströmskabel genom
planområdet kommer att omprövas.

5.2. Kraftledning

Vattenfalls starkströmskabel skall ges en ny dragning
utmed väg 180 för att maximera den exploateringsbara
ytan inom planområdet. För detta krävs ansökan om
nätkoncession.
5.3. Trafik

Infartsvägen från väg 180 till Volvos befintliga provbana kommer att flyttas och förläggas i planområdes
norra del. Infart till blivande bancentrum och till del
av kommunens exploateringsområde är planerad att
ske via en ny infartsväg vid den befintliga infarten till
Göksholmen från väg 180.

Markavdelningen

4. Ekonomiska frågor
Borås Stad får följande kostnader:
•

•

Förvärv av del av fastigheten Hällered 1:33, som
grundar sig på en opartisk värdering av skogsvärdet. I köpeskillingen kommer värdet på fastigheten Hällerd 1:28 att inkluderas.

Peter Zettergren
Markstrateg

Anläggandet av infrastruktur, anläggandet av
kommunalt vatten och avlopp, flyttning av
kraftledningar m.m. inom exploateringsområdet
som erfordras för att dels kunna arrendera ut del
av området och dels för att göra det ca 40 ha stora
verksamhetsområdet tillgängligt och försäljningsbart.

Borås Stad får intäkter på följande:
•

Markarrende på den del av exploateringsområdet
som ASTA kommer att arrendera.

•

Markförsäljning av verksamhetsområdet i planens
sydöstra del, vilket till ytan är cirka 40 ha.

•

Den skog som avverkas för att uppföra ASTAs
anläggningar tillfaller Borås Stad.

I övrigt ansvarar och bekostar ASTA alla de åtgärder
som erfordras för att genomföra detaljplanen.

5. Tekniska frågor
5.1. Vatten och avlopp

Renvattenförsörjning sker via borrad brunn. Avloppet
tas om hand i ett eget reningsverk. Kommunen utreder möjligheten att förse området med kommunalt
vatten och avlopp. Utredning pågår.
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Samråds-			
redogörelse
Upprättad den 30 november 2011
avseende detaljplan för del av
Sandhult, del av Hällered 1:33 m.fl,
Borås Stad, Västra Götalands län

2. Organisatoriska frågor, 3 Fastighetsrättsliga
frågor och 5. Tekniska frågor.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen utställes för granskning enligt PBL
5:23 (SFS 1987:10).

Remisspart

1. Handläggning
Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram,
upprättat den 27 augusti 2010, som omfattar samma
planområde. Programsamråd enligt PBL 5:20 har
ägt rum under tiden 3 september – 4 oktober 2010.
Under programsamrådet inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad 22 augusti 2011.
Kommunfullmäktige godkände planprogrammet 22
september 2011 § 123.
Samråd enligt PBL 5:20 avseende planförslag upprättat den 7 oktober 2011 har ägt rum under tiden 14
oktober – 28 november 2011 och har annonserats i
Borås Tidning den 13 oktober 2011. Berörda markägare har underrättats om samrådet med brev. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.

Kommunstyrelsen

S02

Tekniska nämnden

X

S03

Miljö- och konsumentnämnden

X

S04

Kulturnämnden

S05

Stadsdelsnämnd Väster

S06

Räddningstjänsten

X

S07

Lantmäterimyndigheten

X

S08

Borås Elnät AB

S09

Borås Energi och Miljö AB

S10

Lokalförsörjningsnämnden

S11

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

S12

Polismyndigheten i Västra Götaland

S13

TeliaSonera Skanova access AB

X

S14

Vattenfall Eldistribution AB

X

S15

Sandhult-Sandareds Eef

S16

Trafikverket

S17

Bollebygds kommun

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:

•
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Övriga

S18

X

X
X

X
X
X
X
-

-

-

X

Utan
anm

Borås Naturskyddsförening

Med
anm

X

3. Synpunkter under samrådet

2.1 Ändringar av planförslaget

•

Med
anm

S01

2. Sammanfattning
15 remissinstanser har yttrat sig under samrådstiden.
Sakägare och andra berörda har avstått från att yttra
sig. 		

Utan
anm

Ändringar av gränser på plankartan avseende
plangränsen i planområdets nordöstra hörn, egenskapsgränsen för ledningsgatan och skyddszonen,
egenskapsgränsen kring Lillesjön, egenskapsgräns
för skyddszonen vid sjön Gången.
Tillägg på plankartan beträffande begränsningar
av markens bebyggande.

•

Tillägg på plankartan beträffande ett bebyggelsefritt område.

•

Tillägg i beskrivningen beträffande avsnitten 4.
Planeringsförutsättningar och förändringar, 5.
Konsekvenser och 6. Administrativa frågor.

•

Ändring i genomförandebeskrivningen avseende

Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Förhandlingar pågår om markförvärv och fördelning
av kostnader för genomförandet. Dessa avtal kommer
att föras till Kommunfullmäktige för godkännande.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen är positiv till att inom planområdet uppföra provbana för provning av så kallade
aktiva trafiksäkerhetssystem för vägfordon och infrastruktur.
Borås Stad kommer att äga den detaljplanelagda marken och upplåta den del där verksamhet ska bedrivas.
Mark som inte utnyttjas för provbanor, byggnader
m.m. kommer att förvaltas av Tekniska förvaltningen.
Det är angeläget att såväl uppförandet som den

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

fortsatta förvaltningen sker i samarbete mellan verksamhetsutövare och Tekniska förvaltningens skogsavdelning som förvaltar marken. De för den kommande
skötseln av området nödvändiga anläggningarna, t.ex.
skogsvägar, upplag m.m. ska möjliggöras i det fortsatta
arbetet med genomförande av detaljplanen.
Kommentar

Synpunkter har vidarebefordrats till exploatören.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Vid anläggandet av AstaZero kommer området mellan
Volvos provbana i Hällered och väg 180 att hägnas in.
Detta kommer att inverka på både tillgängligheten för
allmänheten och den biologiska infrastrukturen i området. Småvilt kommer att finnas kvar i det inhägnade
området, men t.ex. älg och rådjur stängs ute.
Så långt som möjligt undviker man områden med
strandskydd vid avgränsningen av planområdet.
För de skyddade områden som ändå hamnar inom
planområdet är avsikten att upphäva strandskyddet
i detaljplanen och i samrådshandlingarna anges två
särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken. Syftet
med provbanan är att ta fram trafiksäkerhetssystem
och det kan nog anses vara ett angeläget allmänt intresse. Det framgår emellertid inte varför anläggningen
måste ligga på den aktuella platsen för att det syftet
ska kunna tillgodoses. Det anges även att AstaZero är
en utvidgning av pågående verksamhet som inte kan
genomföras utanför planområdet. Visserligen finns det
stora möjligheter till samverkan med Volvos provbana
och därmed betydande fördelar med att samlokalisera
dem, men det rör sig ändå om två separata anläggningar med olika verksamhetsutövare.
Det är bra att stängslet i norra och södra delen av
planområdet placeras så att det blir en fri passage
söder om Store sjön och Östersjön samt norr om sjön
Gången. Lillesjön och delar av Kvarndammen hamnar
inne på provbanans område och kommer med den
planerade verksamheten inte att vara tillgängliga för
allmänheten. För att bevara och främja de naturvärden som kan finnas i strandzonerna skyddas området
närmast sjöarna enligt förslaget genom en planbestämmelse.
Byggandet av anläggningen och den framtida verksamheten kan komma att påverka arter som omfattas
av artskyddsförordningen. Exempel på sådana arter
som finns i eller i anslutning till området är åkergroda,
smålom och ortolansparv. Om dessa påverkas krävs
dispens för de planerade åtgärderna. Möjligheterna
att vidta olika former av skydds- och kompensationsåtgärder bör utredas redan under planprocessen för
att säkerställa att dessa i så fall överensstämmer med

detaljplanens utformning. En samordning med Volvos
provbana, för att genom naturvårdsåtgärder i de
inhägnade områdena gynna vissa skyddsvärda arter, är
möjlig.
Den planerade anläggningen är en miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken.
Miljö- och konsumentnämnden kommer, i egenskap
av tillsynsmyndighet, att bedöma effekterna på människors hälsa och miljön från provbanan vid anläggningsskedet och i den framtida verksamheten. Krav
på rening av avloppsvatten från personalutrymmen
och fordonstvätt samt omhändertagande av dagvatten
(inklusive vattenbegjutning av banan) ställs i miljöprövningen av anläggningen, men måste beaktas i
planskedet för att säkerställa att det finns tillräckligt
utrymme för de skyddsåtgärder som krävs. Samma
sak gäller förmågan att vid behov hantera släckvatten
samt spill eller läckage av kemiska produkter och avfall
vid bränsledepån, verkstäderna eller på banan, t.ex.
vid kollisioner och avåkningar med testfordon. Det är
viktigt att dessa delar av anläggningen lokaliseras och
utformas så att eventuellt släckvatten samt spill eller
läckage kan samlas upp och omhändertas utan risk
för att känsliga naturområden eller vattenförekomster
påverkas.
Den bullerutredning som Gärdhagen Akustik AB har
utfört, på uppdrag av Ramböll Sverige AB, visar att
Naturvårdsverkets riktvärden för buller från provbanor
inte ska överskridas vid de närliggande bostadsfastigheterna. Ljudnivåerna från väg 180 är i samtliga fall
högre än från provbanan. Det bör dock beaktas att
fastigheten Hällered 1:40 ligger väster om väg 180 och
att provbanan därmed kommer att hamna på den tystare sidan av huset i förhållande till vägen. De boende
kan därmed uppfatta den planerade provbanan som
mer störande. Vid miljöprövningen kan det därför bli
aktuellt med krav på bullerdämpande åtgärder för att
säkerställa en acceptabel boendemiljö.
För att göra plats för provbanan föreslås en flytt av
de kraftledningar som nu korsar området. Den nya
ledningsdragningen längs väg 180 som föreslås måste
ha ett tillräckligt avstånd till de närliggande bostadsfastigheterna för att de boende inte ska påverkas
negativt av de elektromagnetiska fält som finns vid en
kraftledning.
Nämnden vill särskilt betona vikten av att grundvattenproblematiken beaktas.
Kommentar

En argumentering för lokaliseringen av provbanan
redovisas i planbeskrivningen.
Arbetet med att ansöka om dispens från artskyddsför-

GRANSKNING

25

ordningen har påbörjats och förslag på skydds- och
kompensationsåtgärder kommer att färdigställas innan
planens antagande. Möjligheter att vidta de föreslagna
skydds- och kompensationsåtgärderna bedöms inte
begränsas av detaljplanens utformning.
Förslag på principlösningar för bl.a. dagvattenhantering redovisas i planbeskrivningen. En fullständig
dagvattenutredning kommer att färdigställas under
planens granskningsperiod. Det bedöms att åtgärderna
som kommer att krävas i miljöprövningen av anläggningen ryms inom detaljplanen.
Eventuella bullerdämpande åtgärder för bostadshuset
på Hällered 1:40 bekostas av exploatören.
Skyddszonen kring kraftledningen har utvidgats (50
meter från ledningen åt båda håll) så att de boende på
närliggande bostadsfastigheter inte påverkas negativt
av elektromagnetiska fält.
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden önskar att en fotodokumentation av
områdets natur- och kulturvärden görs, samt att de
skyddas så långt möjligt och tillgängliggörs genom
information.
Kommentar

Områdets natur- och kulturvärden ska beaktas i största
möjliga utsträckning. Synpunkter om fotodokumentation har framförts till exploatören.
S06 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Farligt gods transporteras på väg 180 som gränsar till
planens östra del. Bebyggelse kommer uppföras inom
ett avstånd inom 150 meter från vägen. Räddningstjänsten rekommenderar att riskerna med att bygga så
nära en farligtgodsled undersöks vidare i en riskanalys.
I planen nämns att tekniska system som t.ex. dricksvatten utreds för närvarande. Räddningstjänsten menar att även frågan kring brandvattenförsörjning för
området bör utredas i god tid. Antal brandposter och
minimala flöden i brandposter bör anpassas till det
planlagda områdets varierande användningsområden.

Under rubriken fastighetsrättsliga frågor bör redovisningen av fastigheter inom planområdet kompletteras.
Fastigheter som ska redovisas framgår av fastighetsförteckningen. Under samma avsnitt bör man även
redogöra för den föreslagna nya gemensamhetsanläggningen i områdets norra del.
Vi utgår från att man haft kontakter med ägarna av
Hedared 6:4, Hällered 1:28 och 1:36 men planförslaget bör trots det kompletteras med en fastighetskonsekvensbeskrivning.
Under rubriken ”Avtal” nämns att man avser att
förvärva bl.a. fastigheterna Hällered 1:28 och 1:36.
Planen har inte försetts med fastighetsindelningsbestämmelser vilket bör betyda att man bedömer att
frivilliga överenskommelser ska kunna träffas med
berörda fastighetsägare.
Vi vill aven uppmärksamma planförfattaren på att det
inom planområdet finns ett gammalt ”dikningsföretag”. Vi föreslår att man i den planerade dagvattenutredningen behandlar frågan och lämnar förslag på
hur man ska hantera dikningsföretaget så att det inte
försenar byggandet av provbanan.
Kommentar

Genomförandebeskrivningen har uppdaterats med
uppgifterna enligt fastighetsförteckningen och kompletterats med en redogörelse för den föreslagna nya
gemensamhetsanläggningen samt kompletterats med
en beskrivning av konsekvenser för berörda fastigheter.
Avvattningsföretaget kommer att behandlas i dagvattenutredningen.
S09 Borås Energi och Miljö

Avfallsfrågor: Gällande krav på vändradiens storlek
m.m. finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.
Kommentar

Vändradien på gatan till verksamhetsområdet kommer
att uppfylla gällande krav.

Kommentar

S11 Länsstyrelsen

Genom skyddsbestämmelserna som gäller för kraftledningen kommer bebyggelse där människor stadigvarande vistas att ligga ca 100 meter från väg 180.
Utifrån denna förutsättning, samt att väg 180 inte
gäller som rekommenderat farligtgodsled, gör kommunen bedömningen att en riskanalys inte behöver
genomföras.

Länsstyrelsen håller fast vid de synpunkter som framfördes i programsamrådet. D.v.s. att planförslaget att
samlokalisera likartade verksamheter kan anses vara
fördelaktigt men att ianspråkta ett markområde som
har höga natur- och kulturvärden ifrågasätts. Länsstyrelsen saknar en diskussion om alternativa lokaliseringar och redovisning av motivet för lokalisering just
på detta område. Länsstyrelsen ser inget motiv till att
pröva detaljplanen om den antas. Däremot vill Länsstyrelsen understryka att detaljplanens genomförande
förutsätter att dispenser från artskyddsförordning,

Dimensionering av brandvattenförsörjning ska utredas
under granskningsperioden.
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S07 Lantmäterimyndigheten
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biotopskydd samt för markavvattning enligt MB (miljöbalken) är beviljade. Denna prövning sker i särskild
ordning fristående från detaljplanen.

hang bör exploateringsföretag undvikas och i de fall
de planeras bör berörda våtmarksområden inventeras i
fält i förväg.”

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande enligt förslaget inte kommer att
prövas på grund av risk för påtaglig skada på riksintresse eller av fara för människors hälsa och säkerhet.

Borås Stad bedömer 2003 att Önamossen (och Hällebäckamossen) har mycket högt naturvärde – klass II
och den beskrivs på följande sätt: ”Våtmarkskomplex
med flera mossar. Rastplats för sångsvan. Önamossen
är en excentriskt välvd mosse som kantas av gungflyn
och de bägge tjärnarna Storesjön och Östersjön. Sjöarna är rastplats för sångsvan. Östersjön och Önamossen
kan ses från vägverkets rastplats söder om Hedared.
Här finns också en vacker stenvalvsbro. Delar av mossarna kalkas.” Definitioner av naturvärden enligt Borås
Stad lyder: ”Naturvärdena i våtmarkerna har bedömts
i en femgradig skala, utgångspunkten har varit från
lokala förhållanden. Klass II utgörs av särskilt artrika,
ovanliga eller välbevarade våtmarker som är svåra eller
omöjliga att återskapa.” (källa; ”Våtmarker i Borås
Stad naturvärdesbedömning”, Miljöskyddskontoret
Borås Stad, maj 2003.)

Delar av strandskyddade områden kring Kvarndammen, Östersjön och Storesjön samt hela Lillesjön blir
inneslutna i provbanans område och blir därmed inte
tillgängliga för allmänheten. För att genomföra planen
krävs strandskyddsdispens/upphävande av strandskyddet för Lillesjön, Kvarndammen och delvis för
Östersjön och Storesjön. För dispens eller upphävande
av strandskyddet krävs att det inte strider mot strandskyddets syften och att det finns särskilda skäl, (7 kap
18 b och 18 c § miljöbalken).
Kommunen åberopar flera olika särskilda skäl. Länsstyrelsen önskar att det i förslaget preciseras vilket eller
vilka skäl man vill åberopa samt en motivering till
varför skälet/skälen är tillämpbart/tillämpbara. Vidare
krävs att upphävandet av strandskyddet inte strider
mot strandskyddets syften.
På grund av de höga natur- och kulturvärdena inom
planområdet behöver den föreslagna markanvändningen motiveras med en diskussion och ställningstagande
utifrån aktuella värden. Se beskrivning nedan. Vidare
behöver konsekvenserna av planförslaget beskrivas för
angivna bevarande värden och förhållning till berörda
miljömål.
Våtmarkerna. Det finns naturvärdesbedömningar för
Önamossen och Nolmossen dels från VMI (1986) och
dels från Borås Stad (2003). Önamossen har i VMI
fått klass 3 medan Borås Stad bedömer att den har ett
högre naturvärde, klass II, utifrån en femgradig skala.
Nolmossen har i båda fallen fått naturvärdesklass 4.
Önamossen är 57 ha och beskrivs enligt VMI som en
excentrisk mosse bestående av tre delar: mosse, tjärn
och mad vid vattendrag. Den del som kallas excentrisk
mosse, alltså den centrala delen av mossen, berörs av
anläggandet av vägbanor. Mossen flygbildstolkades under VMI 1986 vilket innebär att den inte inventerades
i fält. Definitionen i VMI för naturvärdesklass 3 är:
”Klass 3 är objekt med vissa naturvärden. Allmänt kan
sägas att denna grupp är mer heterogen än klasserna 1
och 2. Oftast finns dock indikationer på naturvärden,
t.ex. storlek och mångformighet. I klass 3 och klass 4
är underlaget för bedömningen av naturvärdena i vissa
små objekt ofta något sämre än i klass 1 och klass 2
genom avsaknad av fältbesök. I planeringssamman-

Sammantaget Borås Stads naturvärdesbedömning för
Önamossen och VMI:s definitioner för naturvärdes
klass 3 bör Önamossen inventeras för att närmare undersöka vilka naturvärden som hotar att försvinna om
provbanan och infartsvägen anläggs på det planerade
sättet genom mossen. Enligt Borås Stads egen värdebeskrivning kan det röra sig om värden som är svåra
eller omöjliga att återskapa.
Mossarna kommer även att beröras av raseringen av
befintlig kraftledning, som delvis planeras att få en ny
sträckning utanför planområdet. En del av Nolmossen
och strandskyddszonen för Kvarndammen kommer
att beröras av anläggandet av den nya kraftledningsgatan, 40 meter bred, som kommer in i planområdets
sydöstra del.(Den nya sträckningen kommer att beröra
våtmarksområden, bäck, skogsmark m.m. på den östra
sidan om väg 180.)
Generellt kan sägas om våtmarker, oavsett om de har
höga eller låga naturvärden vad gäller sällsynta arter
eller skyddade arter, att de ändå som naturtyp spelar
en viktig hydrologisk roll i landskapet. Deras kvarhållande av vatten minskar översvämningsrisker och
minskar t.ex. kvävetillförsel till sjöar, vattendrag och så
småningom havet. Många vanligt förekommande växter och djur är även de beroende av våtmarker för sin
existens. Därför bör exploatering och fragmentering av
våtmarker undvikas så långt som möjligt.
Stängslet runt hela området påverkar djurens vandringsvägar och boplatser. ”Placeringen av viltstängslet
ska utredas under planarbetet.” Vad har denna utredning kommit fram till? På vilket sätt är det troligt
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att djuren kommer att röra sig om stängslet kommer
på plats? Kommer det att finnas alternativa vägar för
djuren? Möjlighet att ta sig mellan olika ställen för
födosök, skydd m.m.? Trafikfara?
I samrådshandlingen på sidan 10 står att en utredning
ska göras om vilka skyddsåtgärder som ska vidtas vid
banan vid Lillesjöns strandområde där det noterats
förekomst av åkergroda. Utredningen ska vara klar och
redovisas innan planen ställs ut för granskning. Vidare
står på sidan 10 att de generella biotopskyddsobjekten
vid Göksholmen kommer att inventeras inför detaljprojekteringen. Om något biotopskyddsområde berörs
av åtgärderna i planen måste biotopskyddsdispens
sökas hos Länsstyrelsen. Dispens får endast medges
om det finns särskilda skäl.
Länsstyrelsen bekräftar att ett tidigt samråd har
initierats och ser fram emot att ett samrådsunderlag
med förslag på skyddsåtgärder och ansökan för dispens
för borttagande av fortplantningslokal för åkergroda.
Emellertid vill Länsstyrelsen upplysa om följande:
Genom 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är
åkergroda, smålom, storlom, sångsvan fridlysta. Det
är förbjudet att (1) avsiktligt fånga eller döda djur, (2)
avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-,
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder,
(3) avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
(4) skada eller förstöra djurens fortplantningsområden
eller viloplatser. Förbudet gäller alla levnadsstadier hos
djuren.
Genomförande av planen kräver dispens med avseende
på åkergroda och kan kräva dispens för övrigt nämnda
arter. Det är verksamhetsutövarens ansvar att utreda
huruvida förbud föreligger för åtgärderna för smålom,
storlom, sångsvan. Utredningen ska insändas till Länsstyrelsen för bedömning. Utredningen ska innehålla
uppgifter om påverkan på de nämnda arterna och
redogörelse av deras bevarandestatus.
Länsstyrelsens får ge dispens enligt 14 § artskyddsförordningen men endast om:
(1) det inte finns någon annan lämplig lösning, (2)
om dispensen inte försvårar upprätthållandet av en
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, och (3) dispensen behövs
(c) av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av
andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande
allmänintresse.
Länsstyrelsen har mottagit en anmälan om vattenverksamhet rörande anläggande av sex trummor i delen
Nolån av Nordån i Borås kommun. Ärendet är under
handläggning. Som Länsstyrelsen tidigare påpekat kan
anläggandet av själva vägbanorna inom våtmarksområ-
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dena innebära markavvattning. Det råder ett generellt
förbud mot markavvattning i Västra Götalands län.
Ansökan om dispens samt tillstånd till markavvattning
kan då krävas för att genomföra det anmälda arbetet.
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att när
vägbanans slutgiltiga dragning bestämts diskutera frågan med Länsstyrelsens vattenvårdsenhet för tydligare
anvisningar i den del som rör markavvattningen.
Länsstyrelsen har den 2011-10-26 fattat ett kompletterande beslut om arkeologisk förundersökning i syfte
att klarlägga berörda fornlämningars art och omfattning. När resultat från undersökningen inkommit
ska detta inarbetas i planförslaget. Fornlämningarnas
utbredning, som den ter sig efter genomförd förundersökning, ska därefter redovisas på plankartan.
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör
ett viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL
är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap
1 §. Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen
(1997/98:45) vara vägledande vid tillämpningen av
miljöbalken.
Miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” anger att
våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.
Borås Stad värderar naturvärdena i Önamossen som
mycket höga och därmed kan ett delmål för miljökvalitetsmålet ”Myllrande våtmarker” påverkas negativt
av anläggandet av provbanan genom mossens centrala
delar. Miljömålet är både nationellt och regionalt och
anger att ”Senast 2010 ska skogsbilvägar inte byggas
över våtmarker med höga natur- eller kulturvärden eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas
negativt”.
Planen för provbanan berörs även av miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- och djurliv” som bland annat
innebär att den biologiska mångfalden ska bevaras
och nyttjas på ett hållbart sätt där arternas livsmiljöer
och ekosystemen samt deras funktioner och processer
ska värnas. Delmålen anger att förlusten av biologisk
mångfald ska hejdas, andelen hotade arter ska minska
och att biologisk mångfald och biologiska resurser på
land och i vatten ska nyttjas på ett hållbart sätt så att
biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå.
Länsstyrelsen ska arbeta för att miljömålen ska få
genomslag i både den lokala och regionala samhällsplaneringen.
PBL anger i 2 kap 3 § att planläggning enligt denna
lag ska ske med hänsyn till natur- och kulturvärden,
miljö- och klimataspekter, bl.a. genom en långsiktigt
god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror
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samt goda miljöförhållanden i övrigt.

S13 TeliaSonera Skanova access AB

I samband med planering enligt förslaget påverkas
möjligheterna till hållbar energianvändning på främst
genom:
•

Möjligheten till hållbar energianvändning i byggnader genom effektiv användning och användning
från förnybara källor.

•

Avstånd till kollektivtrafik och turtäthet, möjligheter att försörja den nya bebyggelsen/anläggningen med fjärr-/närvärme och solvärme samt
tillgång till service.

Skanova har teleanläggningar inom detaljplaneområdet.
Skanova vill behålla befintligt läge. Om anläggningarna kommer i konflikt med exploateringen så vill vi att
exploatören kontaktar oss i god tid för en diskussion
om hur arbetet ska bedrivas.
Vid en eventuell flytt av ledningarna så förutsätter
Skanova att exploatören står för kostnaden det medför.
Kommentar

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande och
förutsätter att synpunkterna är beaktade vid fortsatt
planarbete.

Exploatören kommer att ta kontakt med Skanova
angående påverkning av teleanläggningarna inom
planområdet. Exploatören står för kostnaderna som
planens genomförande innebär för teleledningarna.

Kommentar

S14 Vattenfall Eldistribution AB

Val av plats samt en argumentering för lokaliseringen
av provbanan redovisas i planbeskrivningen.
Strandskyddet på del av Kvarndammens strand och en
begränsad del av Store sjöns strand samt hela Lillesjön
upphävs. De särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c – d §§
MB för att upphäva strandskydd inom dessa områden,
är att områdena behövs för att tillgodose ett mycket
angeläget intresse (förbättring av trafiksäkerhet) som
inte kan genomföras utanför planområdet samt att
områdena behövs för en utvidgning av pågående verksamhet som inte kan genomföras utanför området.

Vattenfall har en 130 kV-Iuftledning och en 0,4 kV
hängkabel i området. För 130 kV-luftledningen i befintligt samt i framtida läge, gäller nedanstående.
•

På plankartan ska det placeras ett l-område (ledningsgata) på 20 meter på vardera sidan om centrumledningen. Inom kvartersmark ska l-området
även vara prickområde.

•

Ingen förändring av markanvändning eller marknivå får göras i servitut/ledningsrättsområdet (se
befintlig rättighet).

•

Byggnader ska placeras minst 50 meter eller från
ledningens närmaste fas beroende på om området
där byggnad ska uppföras är på landsbygd.

Vid väg 180 placeras stängslet kring provbanan på
kraftledningsgatans västra sida. Därmed skapas ett ca
50 meter brett grönstråk där djur kan röra sig utan att
bli instängda i vägområdet. I söder placeras stängslet
i planområdesgräns och i norr på södra sidan av den
nya infartsvägen till Volvos provbana.

•

Ledningen har ett säkerhetsområde 6 meter
horisontellt och 4 meter vertikalt från ledningens
faser. Inom det området får inga maskiner, människor, redskap m.m. komma in. Kan inte avstånden hållas vid byggnation och framtida underhåll
ska byggnad placeras längre från ledningen.

Dispenser för åtgärder som berör skyddade arter och/
eller biotoper kommer att sökas. De utredningar som
krävs för respektive dispensansökan kommer att göras
då det blir aktuellt.

•

Parallellgående väg med dess vägområde, gångoch cykelväg och parkeringsområde ska placeras
minst 10 meter från ledningens närmaste fas.

•

Korsande väg med dess vägområde och ge-väg
ska placeras minst 10 meter från ledningsstolpar
och stag. Avstånd i höjd mellan vägbana och
ledningens faser ska vara minst 7,5 meter vid alla
belastningsfall. Ledningen ska vara i brottsäkert
utförande.

•

Inmätning samt profil av nya vägar i närheten av
Vattenfalls ledningar ska skickas till Vattenfall.

•

Belysningsstolpar ska placeras på ett avstånd
av belysningsstolpens totala höjd + 3 meter till
närmaste fas och med som minst 6 meter mellan
belysningsstolpens delar och närmaste fas.

Inventering av Önamossen kommer att utföras vid
projekteringen av provbanan om det behövs.

Vid Göksholmen har stenmurarna, fägatan och
lövträdsallén inventerats och mätts in. Dessa objekt
kommer inte att påverkas av provbanans anläggande.
När vägbanans slutgiltiga dragning har bestämts kommer exploatören att bjuda in Länsstyrelsens vattenvårdsenhet för ett möte angående vattenfrågorna.
Arkeologisk förundersökning av planområdet har
genomförts och ett antal fornlämningar har påträffats.
En rapport över förundersökning kommer att skickas
till Länsstyrelsen för beslut om eventuell slutundersökning.
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•

•

Placeras belysning inom 50 meter eller 20 meter
från ledningens närmaste fas ska matning till
belysning vara försedd med extra yttre isolation
till isolationsnivån uppfylls (enl. TSN) + potentialutjämnade stolpar. Detta gäller för alla elanläggningar i närheten av Vattenfalls kraftledning.
Avstånd till platser där många människor samlas
ska vara på betryggade avstånd, minst 20. T. ex.
dagis- och skolgårdar, idrotts- och campingplatser,
bad- och lekplatser, mässor, marknader.

•

Ingen förändring av markanvändning eller marknivå får göras i ledningsgatan.

•

Avstånd till upplag med brandfarlig vara minst
30 meter. Avstånd till anläggning med explosiv
vara, minst 100 meter.

•

Vid sprängning i närheten av ledning ska Vattenfall Eldistributions handläggare kontaktas i god
tid före arbetet.

Arbete i närheten eller under Vattenfalls ledning ska
utföras enligt ESA Entreprenör 2006, ESA E. Entreprenör ska inneha erforderlig utbildning.
Utöver dessa avstånd kommer försiktighetsprincipen
för magnetfält.
Beträffande elektromagnetiska fält finns inga fastställda gränsvärden utan vi förutsätter att försiktighetsprincipen tillämpas av exploatörer och kommun
vid uppförande av ny bebyggelse nära våra befintliga
kraftledningar.
Den föreslagna sträckningen i plankartan på 130
kV-ledningen ligger för nära befintliga bostäder och
till vägen (M1). Den föreslagna sträckningen kan
också visa sig helt felaktigt placerad då det pågår en
projektering för den aktuella sträckningen av 130kVluftledningen. Denna kommer att avstämmas med
kommunen.
M1 och M2 på plankartan strider mot Ledningsrätten
om förändrad markanvändning. Det får inte planteras
träd som kan falla på 130 kV-Iuftledningen.
Vi väntar också besked från kommunen om en eventuell önskad flyttning på den sydöstra sträckningen,
där det planeras industriområde.
Om det krävs förändringar av läget för vår regionnätsledning p.g.a. exploateringen innebär det troligtvis en
ny linjekoncession hos Energimarknadsinspektionen.
Ett förfarande som kan liknas vid en detaljplaneprocess och kan ta flera år att genomföra. Detta medför
att det med all säkerhet krävs omprövning av ledningsrätten hos Lantmäteriet. En ledningsrätt kan vid överklaganden dra ut på tiden ytterligare. Alla kostnader
för ledningsflytt inklusive ledningsrätt och omkonces-

30

sionering bekostas av beställaren.
För Vattenfall 0,4 kV hängkabel gäller:
Enligt gällande starkströmsföreskrifter får en luftledning för lågspänning (0,4 kV) vara framdragen över
eller invid en byggnad under förutsättning att den
endast med särskilda hjälpmedel kan nås från fönster,
balkonger eller tak.
Avtal, där kostnader och ansvar regleras, ska finns
upprättat innan detaljplanen antas. Detta ska framgå
av detaljplanehandlingarna.
Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgängliga under
alla skeden av plangenomförandet.
Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning.
Utifrån att projektering för 130 kV-ledningen pågår
och samtal mellan parter förs, förbehåller vi oss att
rätten att svara slutgiltigt tills den nya reviderade
planen erhålls
Kommentar

Plankartan har ändrats när det gäller placering av
ledningsgatan (l-område). Inom ledningsgatan har
bestämmelse om planteringskrav (m1 och m2) tagits
bort och byggnadsförbud lagts till. Utmed ledningsgatan har ett område på 30 meter bredd lagts till där
endast komplementbyggnader får uppföras (garage,
uthus). Sammanlagt blir därmed avstånd mellan
kraftledningen och område inom vilken personer kan
stadigvarande vistas (bostäder, kontor) 50 meter.
Erforderliga avtal kommer att tecknas innan planen
antas.
S16 Trafikverket

Antal fordonsrörelser på väg 180 är ca 3 300 fordon/
dygn, av vilka ca 400 personbilar och 20 – 30 lastbilar
kommer från Volvos provbana. Den nya AstaZeroanläggningen beräknas alstra ytterligare ca 40 personbilar och 3 tunga fordon/dygn. Hastigheten på väg
180 är skyltad till 80 km/tim.
Sikten vid planerade utfarter ska vara minst 210 meter,
vilket mäts från en punkt 5 meter på den anslutande
vägen. Antalet fordon kommer att öka från området, varför Trafikverket anser att väganslutning med
vänstersvängfält ska anläggas, en lösning som ökar
trafiksäkerheten.
Trädplantering under m2 bör inte hamna för nära
väg 180. Träd med större stamtjocklek än 10 cm är
klassade som oeftergivliga föremål och bör inte hamna
innanför säkerhetszonen, som normalt är 8 meter vid
80 km/tim.
Område m1 närmast väg 180 bör hållas fri från

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING

byggnader och andra anläggningar som kan utgöra en
trafikfara.
Möjligheten till kollektivtrafikförsörjning bör uppmärksammas i planbeskrivningen. Det finns en stor
potential att begränsa transportsektorns klimatpåverkan genom att minska utsläppen från personbilar och
flytta över persontransporter från bil till kollektivfärdmedel.
Som det framgår under 2.4 Avtal i genomförandebeskrivningen ska ett avtal beträffande anläggande
av ny väganslutning tecknas mellan Borås Stad och
Trafikverket. Även borttagande av den gamla väganslutningen kan behöva klarläggas i avtal.
Kommentar

Föreslagna väganslutningar uppfyller kravet när det
gäller sikt.
Plankartan har kompletterats med plats för ett vänstersvängfält, benämd ”Genomfart.”
Planområdet ligger 10 meter från väg 180:s vägkant.
Planen påverkar därmed inte vägens säkerhetszon.
Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av kollektivtrafik.
Erforderliga avtal kommer att tecknas innan planens
antagande.

3.2. Övriga
S18 Borås Naturskyddsförening

Det är av stor vikt, att yt- och grundvatten undersöks
för nuvarande föroreningar. Åtgärder bör vidtagas,
så att kvaliteten på dessa inte försämras utan helst
förbättras. Särskild hänsyn bör tagas till förekomsten
av flodpärlmussla och olika fiskarter.
De vilda djurens möjligheter att korsa väg 180 kommer att minskas, dvs. fler djur kommer att korsa
vägen före och efter det planerade området. Därmed
kommer också risken för krockar med viltet att öka.
Åtgärder efterfrågas.
Kommentar

En dagvattenutredning för provbanan kommer att
färdigställas under detaljplanens granskningsperiod.
Utredningen redovisar principförslag för provbanans
dagvattenhanteringssystem. Arbetet som ligger till
grund för utredningen har som syfte att bl.a. undvika
förorening av yt- och grundvatten inom området.
Provbanans etablering kommer att leda till att djurens
vandringsleder förflyttar sig till före och efter planområdet. Det antal djur som korsar vägen kommer
dock inte att förändras och därmed kommer risken för
krockar inte heller att öka.

Planavdelningen

Tord Lundborg			

Elisabet Fjellman

planchef			planarkitekt
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Svar på ansökan om planändring Fristad,
Hedagården 1:7
Stadskansliet har påbörjat arbetet med en Strategisk plan för Fristad. I det arbetet
kommer bl.a. lämpliga framtida utbyggnadsområden att utredas. Innan det
arbetet är slutfört vill Kommunstyrelsen inte ta ställning i frågan och avslår
därmed ansökan. Den strategiska planen bedöms antas senast våren 2013.
Bifogade skisser kan dock användas som underlagsmaterial till den strategiska
planen.
Sökanden bör bevaka arbetet med den strategiska planen och efter det
aktualisera ansökan om den överensstämmer med tankegångarna i planen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
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