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Yttrande över Borås Elnäts ansökan om nätkoncession för ny
markförlagd 130 kV-ledning mellan Kråkered och Sobackens
miljöanläggning
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Samhällsplanering
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registrator@ei.se

Yttrande över Borås Elnäts ansökan om nätkoncession för ny markförlagd 130 kV-ledning mellan
Kråkered och Sobackens miljöanläggning,
Kommunstyrelsen är positiv till att ledningssträckningen vid Kråkered är förlagd invid
rv41. Ledningen, som överensstämmer med alternativ 2 i den tidigare remissen,
kommer att följa rv41 på västra sidan och kommer därmed inte att begränsa framtida
exploateringsmöjligheter vid trafikplatsen rv27/41.
I anslutning till Sobacken kommer ledningen att samförläggas med överföringsledningarna till Gässlösa och Pantängen. Det är angeläget att dessa ledningar följer rv41
och inte onödigtvis begränsar möjligheten att exploatera området vid Töllesjö.
Detta yttrande har upprättats tillsammans med kommunens markavdelning.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Kopia:
Länsstyrelsen i Västra Götaland
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Yttrande över Borås Elnäts ansökan om nätkoncession för ny
markförlagd 130 kV-ledning mellan Sobackens miljöanläggning
och planerad avlämningsstation vid Vattenfalls luftledning
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen framför till Energimarknadsinspektionen att kommunen inte har något att erinra mot den
föreslagna sträckningen.
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Bengt Himmelmann

Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Yttrande över Borås Elnäts ansökan om nätkoncession
för ny markförlagd 130 kV-ledning mellan Sobackens
miljöanläggning och planerad avlämningsstation vid
Vattenfalls luftledning
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot den föreslagna sträckningen utmed rv41.
Detta yttrande har upprättats tillsammans med kommunens markavdelning.
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Överenskommelse - Ersättning till fastigheten Hevea 5 för
ändring av infart
Med anledning av kommunens anläggande av Förbifart Sjöbo, kommer befintlig infart för fastigheten
Hevea 5, som ägs av Stena Metall AB, att stängas igen. Som en del i vägprojektet Förbifart Sjöbo
anlägger kommunen en ny gemensam tillfartsväg för fastigheterna Hevea 4 och 5.
Detta innebär att ombyggnadsarbeten måste utföras inne på fastigheten Hevea 5 av Stena Metall AB för
att verksamheten på fastigheten skall fungera, bl.a. flytt av staket och grind, flytt av våg och
kameraövervakning, hårdgjorda ytor ersätts med motsvarande.
En överenskommelse har träffats med fastighetsägaren till Hevea 5, Stena Metall AB, som reglerar
ersättning och arbetsåtaganden.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen godkänner överenskommelsen med fastighetsägaren Stena Metall AB och utbetalar i
enlighet med överenskommelsen en kontant ersättning om 1 600 000 kronor.
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Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan för 2014
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Avd: Samhällsplanering
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Yttrande över Planavdelningens verksamhetsplan
för 2014
Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt instrument för
att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser och miljöåtgärder i en växande
kommun. Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka
kommunens konkurrenskraft.
Kommunstyrelsen ser positivt på att visionen ”Borås 2025” kommer att få genomslagskraft som det övergripande målet för verksamheten.
Planavdelningen har prövat nya metoder för att möta omvärldens förväntningar på
detaljplaner. Planerna har gjorts tydligare och fokuserar på det viktigaste.
Kommunstyrelsen är positiv till denna utveckling av ett tillväxtskapande planarbete.
För att utöka produktionen ytterligare anser styrelsen att det är intressant att överväga
ökade resurser för både plan- och markavdelning. Balansen av resurserna behöver
dessutom ses över så att arbetsbelastningen får en jämn fördelning mellan avdelningarna.
Behovet av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under året. Så har
det alltid varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att arbeta med
planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i dessa.
Planer i prioritet 1 ska vara de som är av stor strategisk vikt, vilket Kommunstyrelsen
fullt samtycker till. Övriga uppdrag som går att arbeta med ligger samtliga i prioritetsgrupp 2. De sju prioriteringsgrunderna på sidan 8 kan därav ifrågasättas då de snarare
bör vara avgörande redan i planbeskedet inför uppdrag. Om det ska finnas prioriteringsgrunder bör Borås 2025 få en tydligare genomslagskraft i dessa.
.
I Samhällsbyggnadsnämndens remiss ges 21 planer högsta prioritet, 28 planer prioritet två och 21 planer inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan
fortsätta. Dessutom har 7 planer hamnat under gruppen detaljplaner som kan avslutas
om inget annat framkommer.
Kommunstyrelsen har i huvudsak inget att erinra mot nämndens prioritering men vill
ge följande kommentarer:
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Prioritet 1
Nr 1 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl
Det är viktigt att kunna erbjuda tomter för verksamheter. För de delar av området
som ägs av kommunen, söder om rv40, bör detaljplanearbetet påbörjas. Delen norr
om Rv40 bör invänta planarbete tills markägo- och genomförandefrågor är utredda.
Nr 11, Norrby, Gjutaren och Verkmästaren
Kommunstyrelsen vill påminna Samhällsbyggnadsnämnden om att fullmäktige har att
ta ställning till ett planprogram innan detaljplanearbetet inleds. Detta bör framgå i
texten.
Nr 14 och 15, Sandared, Sandared 1:81 och Sjömarken Räveskalla 1:25
Viktigt att samarbetet med Trafikverket prioriteras för att bostadsutbyggnaden i
Sandared och Sjömarken kan förverkligas.
Nr 16, Trandared, Kransmossen
Enligt Borås Stads budget för 2014 bedömdes förskolan bli betydligt dyrare än andra
förskolor i samma storlek. Alternativa lösningar i det berörda området bör studeras
innan uppdraget eventuellt kan fortsätta. Uppdraget bör därför läggas i kategorin
planer som inväntar besked eller andra beslut i väntan på Lokalförsörjningsnämndens
slutsatser.
Prioritet 2
Nr 29 Centrum, Nornan
Kommunstyrelsen vill ha fram ett planprogram för hur kvarteret Nornan ska utvecklas med parkering, förskola och bostäder i samklang med det kulturhistoriska värdet.
Uppdraget är viktigt för utvecklingen av centrum och bör placeras i prioritetsgrupp 1.
Nr 30 Centrum, Ulysses
Enligt visionen, Borås 2025 ska vi ”utveckla mötesplatser i det offentliga rummet
med nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, rekreation, upplevelser och
kreativa utbyten” samt ”verka för att stadskärnan har en livskraftig blandning av
butiker, kontor, restauranger och caféer, lägenheter och upplevelser”. Ett led i detta
arbete är att kunna erbjuda attraktiva och yteffektiva parkeringsmöjligheter i utkanten
av stadskärnan. Uppdraget bör därför placeras inom prioritet 1.
Nr 31
Dalsjöfors Kråkhult 1:2
Kommunstyrelsen vill avsluta ärendet.
Nr 33, Dalsjöfors, Tummarp 1:78
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet.
Påpekandet kvarstår från förra året.
Nr 41 Salängen, Nötskrikan
Detaljplanen har varit ute på utställning och undantogs från antagande när området
kring PA Halls terrass genomgick planändring. Behovet av bostäder är stort och här
finns en kommunalägd attraktiv central tomt som är lämplig för bostäder. Kommunstyrelsen ansåg redan i förra årets verksamhetsplan att planen ska antas så fort som
möjligt och sedan gå ut på markanvisning för att kunna bebyggas med bostäder.
Kommunstyrelsen ifrågasätter varför inte detta har skett.
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Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet påbörjas
Nr 66, Norrmalm, Ynglingagatan, Folkungagatan
Kommunstyrelsen ifrågasätter varför planarbetet inte påbörjats.

Nr 69, Sparsör, Paradis 1:4
Detaljplanen innehåller en förskola som behövs för att klara den kommunala
servicen. Planen ska prioriteras inom grupp 2. Trafikverket planeringsarbete som
tidigare har hindrat planarbete bör nu vara i slutskedet.
Nr 75, Viskafors, Pumpkällehagen
Styrelsen har ännu inte uppdragit åt nämnden att påbörja detaljplanearbetet.

Detaljplaner som kan avslutas om inget annat framkommer

Nr 79 Erikslund, Lundby 1:1
Viktigt att lokaliseringen för gymnastik och annan berörd idrottsverksamhet löses på
ett tillfredsställande sätt innan uppdraget avslutas.
I övrigt har Kommunstyrelsen inget att erinra mot att de redovisade planuppdragen
avslutas.
Nya planuppdrag
Under 2014 har Kommunstyrelsen behandlat ett antal uppdrag som ännu inte finns
med i verksamhetsplanen. Dessa bör föras in i planen innan godkännande.
Centrum, Carolus 1
Kommunstyrelsen har, i juni 2013, gett ett positivt yttrande på ansökan om
planbesked för påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad intill Carolikyrkan.
Centrum, Nestor 1
Kommunstyrelsen har, i december 2013, gett ett positivt yttrande på ansökan om
planbesked för att tillskapa bostäder i befintligt hus ovanpå Lindexbutiken.
Viared 5:1
Ytterligare utökning av Viareds verksamhetsområde vid Råddehultsvägen, kvarteret
Elden1, efterfrågas. Kommunstyrelsen tog beslut om ärendet i januari 2014.
Prioritetsgrupp 1.
Uppdrag som förväntas komma under året
Under 2014 kan nämnden förvänta sig att få följande planuppdrag:
Förskolor
Kommunstyrelsen har identifierat att det pågår en mängd planer för bostadsändamål.
Det innebär ett ökat behov av förskolor. Flera nya uppdrag har startat, men ytterligare
uppdrag förväntas komma under året. Efter positivt yttrande från berörda Stadsdelsnämnder kommer flertalet av dessa att initieras direkt av Lokalförsörjningsnämnden,
då Kommunstyrelsen redan godkänt lokaliseringarna.
Strategisk plan för Sparsör, Frufällan och Tosseryd
Den strategiska planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd förväntas att antas under
året. Den kommer att leda till detaljplaneuppdrag.
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Strategisk plan för Knalleland
Den strategiska planen för Knalleland förväntas att antas under året. Den kommer att
leda till ett flertal detaljplaneuppdrag som ska tidssättas utifrån genomförande.
Planbesked
Ansökningar om planbesked förväntas bli behandlade i den takt de kommer in.
Övrigt
När Borås Elnät etappvis ska avveckla sin verksamhet i kvarteret Elektra frigörs en
attraktiv yta i centrala staden. Udden kommer ingå i gångstråket utmed Viskan och
bör användas på bästa sätt. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i
uppdrag i samband med yttrandet på förra årets verksamhetsplan att avsätta resurser
för att göra en markanvändningsskiss. Kvarteret bör studeras både kort- och
långsiktigt för att hitta den mest lämpade användningen för området.
Planförslaget för Centrum, Trasten 1 återremitterades av Kommunfullmäktige till Samhällsbyggandsnämnden i september 2013. Det är tydligt att det finns skilda åsikter om
hur Villastaden bör förtätas. Kommunfullmäktige vill se en större enighet kring förslaget vilket innebär att planförslaget behöver arbetas om och anpassas mer till stadsbilden. Fotavtrycket av byggnaden behöver minskas för att respektavståndet till
angränsande fastigheter ska öka. Kommunstyrelsen vill upplysa om att uppdraget
saknas i planavdelningens verksamhetsplan
Kommunstyrelsen vill passa på tillfället att påminna Samhällsbyggnadsnämnden om
reglerna för kostnadsansvaret för utredningar i samband med planarbeten. Planarbete
som omfattar privat mark betalas av den privata exploatören medan planarbete som
omfattar kommunal mark betalas med Samhällsbyggnadsnämndens kommunbidrag.
Styrelsen vill också uppmärksamma Samhällsbyggnadsnämnden om att en del planuppdrag är 5 år eller äldre. Det kan finnas anledning att ifrågasätta om initiativtagaren
fortfarande är intresserad av att genomföra intensionerna i uppdraget. Denna
genomgång bör göras innan verksamhetsplanen antas för att kunna minska antalet
planuppdrag. När planuppdrag avslutas vill Kommunstyrelsen ha information om
detta för att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Samrådshandling
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

1. Mål

2. Arbetsformer

Det övergripande målet för verksamheten är att styra
samhällsutveckling mot den av kommunfullmäktige
antagna visionen ”Vision 2025” för Borås Stad.
Det innebär att vi ska verka för att följande mål och
strategier utvecklas:

Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process.
Alla steg är reglerade i Plan och Bygglagen. Från
planarbetets början till planens antagande tar det ofta
mer än ett år, ibland flera år.

• Erbjuda attraktiv mark för etableringar.
• Förtäta boendet i centrum och sträva efter att
tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 2012 till
2025.
• Utforma socialt hållbara bostäder över generationsoch kulturgränser med en blandad bebyggelse av
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.
• Utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro,
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan
får en framträdande plats och ger möjlighet till både
aktiviteter och sinnesro.
• Verka för att stadskärnan har en livskraftig
blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer,
lägenheter och upplevelser så att staden lever under
dygnets flesta timmar.
• Ha en dialog med stadens invånare, näringsliv
och organisationer för att gemensamt verka för en
livskraftig och långsiktigt hållbar stad.

Arbetet med planuppdragen ska utföras effektivt
och målinriktat därför är det viktigt med tydliga
prioriteringar av de olika uppdragen. Övriga
förvaltningars synpunkter inhämtas i ett tidigt skede.
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas under
planarbetet.
Det är viktigt att alla deltagare arbetar aktivt inom sina
kompetensområden. Det breda arbetssättet tillämpas
för att klargöra mål, syfte och vilka problem som kan
uppstå i varje uppdrag. Den samlade kunskapen hos
deltagarna borgar för ökad kvalitet.
Effektiviteten ökar genom att med ett kreativt och
konstruktivt arbetssätt lösa planfrågorna successivt
eller avbryta planarbetet om skäl för det framkommer,
innan onödigt arbete lagts ner på projektet.
Deltagarna från de olika förvaltningarna håller sina
presidier kontinuerligt underrättade om arbetet. Även
sakägare och övriga berörda av planarbetet ges tillfälle
att lämna synpunkter under planarbetet. De kan även
bidra till insikt om det unika hos orten och förståelse
för de lokala förhållandena.

Planavdelningens mål för 2014 är att förse Borås med
detaljplaner som innehåller minst 400 bostäder, varav
100 av dessa ska vara i stadskärnan, verksamhetsmark
som uppfyller de kommande årens behov och
tillgodose behovet av kommunal service samt att serva
små och stora aktörer med detaljplaner.
Planarbetet ska bedrivas effektivt med rätt kvalitet,
kreativitet och resultatinriktning. Ledorden är
Kort, Klart, Kraftfullt och med Känsla! Handlingar
och informationer ska vara tydliga, åskådliga och
belysande. Rättssäkerhet, rättvisa och likställighet är
grundläggande utgångspunkter i arbetet.
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3. Uppdragstyper
3.1 När ska detaljplan upprättas?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska
upprättas men initiativet kan komma från privata
intressenter. Enligt plan- och bygglagen som styr
planeringen i Sverige, ska markens lämplighet för
bebyggelse och dess utformning prövas genom
detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka
byggnad vars användning får betydande inverkan
på omgivningen. En detaljplan kan även behöva
upprättas för befintlig bebyggelse då någon vill ändra
användningen eller om bebyggelsen har så höga
kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

3.2 Reglering av markanvändning
I detaljplan regleras markanvändningen på ett
juridiskt bindande sätt. En detaljplan som vunnit
laga kraft gäller ända tills den upphävs eller ändras.
Efter genomförandetiden har gått ut kan ändring eller
upphävande av detaljplan ske utan att ersättning för
förlorade planrättigheter behöver betalas ut.
I detaljplan vägs enskilda och allmänna intressen
mot varandra. Avvägningen mellan enskilda och
allmänna intressen ska enligt Europakonventionen
vara rimlig eller proportionerlig, den så kallade
proportionalitetsprincipen.

3.3 Begäran om planläggning
Initiativet till ändring av detaljplan eller ny
planläggning kan komma från såväl kommunen som
från privata intressenter. Det är angeläget att den
som begär ett planbesked verkligen har en roll vid
genomförandet av planen. Begäran görs på enkla och
översiktliga handlingar. För att kommunen ska ges
möjlighet till en bedömning om förutsättningarna för
planläggningen, ska begäran innehålla en beskrivning
av ändamålet med åtgärden, en karta som visar
det aktuella området samt i förekommande fall ett
byggnadsverks karaktär och ungefärliga omfattning.
Utöver dessa minimikrav har sökanden möjlighet
att bifoga ytterligare underlag som gör det lättare
för kommunen att bedöma lämpligheten av begärd
åtgärd.

4

Borås Stad

Om en begäran om bygglov följer gällande
detaljplan men åtgärden ändå prövas olämplig, kan
Samhällsbyggnadsnämnden uppskjuta prövningen av
begäran i två år. Under den tiden måste den gällande
planen upphävas eller ny plan vara klar.
Tidsbegränsade bygglov för tillfälliga åtgärder
meddelas
ibland i strid mot gällande detaljplan. Vissa åtgärder
kan visa sig vara av permanent karaktär. Innan det
tidsbegränsade bygglovet går ut måste avgöras om
detaljplanen ska ändras eller om tiden kan förlängas.

3.4 Planbesked
När begäran om planbesked har inlämnats ska
kommunen besluta om planbesked inom fyra
månader. Av planbeskedet ska framgå när arbetet
bedöms vara klart. Om kommunen inte avser att
påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till detta
anges i planbeskedet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram det
beslutsunderlag som behövs för beslut om positivt eller
negativt planbesked. Mål, syfte och vilka eventuella
problem som kan förutses och om de är möjliga att
klara bedöms i en projektplan som upprättas i samråd
med berörda förvaltningar. Stadskansliet redovisar
om riksintressen kan vara berörda och om begäran
överensstämmer med översiktsplanen och andra
policydokument avseende markanvändning. Däremot
är inte avsikten att problemen ska lösas i detta skede.
Om samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt
planbesked genomförs de studier som är relevanta
under planprocessen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

3.5 Detaljplaner

3.6 Områdesbestämmelser

Planarbete påbörjas tidigast när
Samhällsbyggnadsnämnden har lämnat positivt
planbesked. Detaljplaner kan upprättas med enkelt
planförförande, EPF, eller normalt planförfarande,
NPF. Planprogram kan vara det första steget vid
upprättande av detaljplan med normalt planförfarande.
Planprogrammet ska inte vara mer omfattande än
ärendets betydelse kräver.

Områdesbestämmelser ska säkerställa ett syfte i
översiktsplanen inom ett begränsat område som
inte har detaljplan. Endast ett begränsat antal
frågor regleras. Det innebär att det inte alltid är
nödvändigt att upprätta detaljplan för att nå det
avsedda resultatet med kommunens planarbete.
Där områdesbestämmelser ger tillräcklig styrning av
bebyggelseutveckling eller bevarande, upprättas sådana.
Områdesbestämmelser ger inte byggrätt.

En behovsbedömning ska göras enligt Planoch bygglagen. Det kan göras i program- eller
i samrådsskedet. Bedömningen ska visa om
planen har sådan betydande miljöpåverkan att
en miljöbedömningsprocess med upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) erfordras eller
inte. I behovsbedömningen ska de miljöaspekter
tydligt redovisas som ligger till grund för
ställningstagandet, dvs. miljöpåverkan av den
verksamhet som planen tillåter samt planområdets och
omgivningens känslighet för störningar.

3.7 Yttranden
Under året bereder avdelningen
Samhällsbyggnadsnämndens svar på ett antal remisser
från andra nämnder, myndigheter eller statliga verk.

Planbesked

Planbesked

Planförslaget utarbetas

Samråd

Delegationsbeslut av planchefen
info till SBN

Samråd

Handlingarna
frädigställs

Samrådsredogörelse

Delegationsbeslut av planchefen,
info till SBN

Underrättelse

Samhällsbyggnadsnämnden
beslutar om granskning

Utlåtande

Granskning

Samhällsbyggnadsnämnden
antar detaljplanen

Antas av Samhällsbyggnadsnämnden
alt godkänns av SBN och antas av KF

3 veckors överklagandetid

3 veckors överklagandetid

Laga kraft

Laga kraft

Enkelt planförfarande - EPF

Normalt planförfarande - NPF
Verksamhetsplan 2014
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4. Plankostnader
Planavgiften beräknas enligt taxa fastställd av
Kommunfullmäktige. Kostnaden för planupprättandet
är en del av bygglovavgiften och tas vanligen ut i
efterskott.
För planer som den enskilde exploatören har
störst nytta av upprättas planavtal mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören.
Planavtalet reglerar planarbetets genomförande
och kostnad. Samhällsbyggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för
planframställningen. Upprättandet av planhandlingar
sker normalt med egen personal. För vissa ärenden
anlitas en plankonsult. Administration och
upprättande av utlåtande över inkomna skrivelser
svarar samhällsbyggnadsförvaltningen alltid för.
Exploatören svarar för planavgiften, grundkarta och
fastighetsförteckning samt nödvändiga utredningar för
t ex miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, radon,
arkeologi, riskanalys eller buller.
Planavtal tillämpas inte om kommunen har för avsikt
att gå in som enda hyresgäst hos en privat exploatör
och inte mot kommunala bolag eller stiftelser. Är
avsikten att kommunen ska hyra en mindre del
av byggnaden, tillämpas plankostnadsavtal med
exploatören.
Plankostnaden beräknas så att kommunen tar
betalt för nerlagd tid enligt en fastlagd timtaxa. I
plankostnadsavtalet regleras även fasta kostnader
för fastighetsförteckning, grundkarta, tryck och
annonsering i samband med planprocessen.
När plankonsult anlitas är det kommunen som handlar
upp konsulten. Samhällsbyggnadsförvaltningen
fakturerar kostnaden för plankonsulten samt de
administrativa kostnader som orsakas av uppdraget.
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5. Kulturmiljö och
arkitektur
5.1 Kulturmiljövård
Stadsantikvariens huvudarbetsuppgift
är att medverka med specialkompetens i
detaljplaner, bygglovberedning och rådgivning i
byggnadsvårdsfrågor. Genom informationsinsatser,
som t ex föreläsningar och stadsvandringar, förbättras
invånarnas och byggaktörernas kunskap om och
förståelse för det byggda kulturarvet i Borås Stad.
Under året inleds en revidering av
byggnadsinventeringen från 1997-98. Den
ska även göras tillgänglig på Internet bl a via
Samhällsbyggnadsförvaltningens hemsida.
Vidare kommer fokus att ligga på att försöka
styra Länsstyrelsens bidragsmedel för vård av
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse till objekt i Borås
stad och att utföra antikvariska kontroller i de fall där
bidrag bifalles. Stadsantikvarien kommer även att leda
ett projekt som ska introducera en ny bilddatabas för
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

5.2 Riktlinjer för Stadsmiljön
Under 2000-talet har en gradvis upprustning av
centrala Borås skett. Vi har fått fler uteserveringar.
Södra Strandgatan har blivit Sandwalls plats.
Knalletorget, Hötorget, Lilla Brogatan,
Österlånggatan, Torggatan och Stora Brogatan har
rustats upp. Detta är ett systematiskt arbete som har
givit ett starkt gensvar hos Borås invånare. Vi tycker
om denna vitalisering och en vanlig uppfattning är att
det har blivit trevligare att vistas i Borås.
Stadskärnan är alla kommuninvånares angelägenhet.
Stora torget, Stadsparken och Allégatan, den del av
centrum som är byggd genom en rutnätsplan uppfattas
som stadens kärna och kommunens mittpunkt.
Avsikten med Handbok för stadsmiljön är att skapa
en förståelse för värdet av en samordnad stadsmiljö
samt ge exempel på hur vi åstadkommer en vacker och
funktionell stadskärna.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

För att göra stadskärnan ännu attraktivare krävs ett
helhetstänkande i gestaltningen av gator, parker och
torg. Planavdelningen har tillsammans med Teknisk
förvaltningen och andra berörda förvaltningar med
Åsa Hagnestål i spetsen tagit fram riktlinjer och en
handbok för stadsmiljön.
Riktlinjerna strävar mot att så tydligt som möjligt
klargöra hur utformningen av Borås centrum ska ske.
Handboken utgår ifrån riktlinjerna men går närmare
in i detalj när det gäller utformningen av stadsmiljön.
I många fall är det platsens förutsättningar
som styr den slutgiltiga utformningen. Därför
bör både riktlinjerna och råden i Handbok för
Stadsmiljön tillämpas i samråd med stadsarkitekten
eller personal med gestaltningskompetens på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

5.3 Arkitektur och
stadsbyggnadsprogram
I Borås Stads miljömål för god bebyggd miljö anges
att ett arkitekturpolitiskt program som belyser
estetiska och kulturhistoriska värden ska upprättas.

5.4 Stadsbyggnadspris
Tillsammans med andra intressenter i Borås Stad
delar Samhällsbyggnadsnämnden periodvis ut
stadsbyggnadspris. Det är en premiering av värdefulla
bidrag inom stadsbyggnadsområdet i kommunen.

6. Uppföljning av
verksamhetsplanen 2013
Utfall
2011

Planavdelningen

Utfall Utfall
2012 2013

Planbesked

11

6

5

Program, samråd

2

3

-

Program, godkänns

2

-

-

Plan, enkelt förfarande, samråd

3

2

2

Plan, enkelt förfarande antas

2

1

1

Plan, normalt förfarande, samråd

14

8

4

Plan, normalt förfarande, granskning

5

5

6

Plan, normalt förfarande antas/godkänns

6

5

4

Samråd områdesbestämmelser

-

-

1

Utställning områdesbestämmelser

-

-

-

Områdesbestämmelser antas/godkänns

-

-

1

Utredning

4

-

1

Yttrande

11

12

10

7. Medarbetare på
planavdelningen
Andreas Klingström

planchef

Kristina Axelsson

planarkitekt

Kristine Bayard

planarkitekt

Marlene Bro

planarkitekt

Elisabet Clementsson

planarkitekt

Elina Friberg

planarkitekt

Åsa Hagnestål

planarkitekt/landskapsarkitekt

Jonas Hallberg

planarkitekt

Fredrik Hjelm

stadsantikvarie

Birgitta Höök

planadministratör

Anders Johansson

planarkitekt

Eva-Marie Larsson

planarkitekt

Agnes Sandstedt

planarkitekt, projektanställd

Josefina Söderberg

planarkitekt, projektanställd
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Planuppdrag och prioriteringar 2014

8. Prioritetslista uppdrag
Planuppdrag med aktivt planarbete är placerade i två
prioritetsgrupper.
Prioritet 1

Dessa uppdrag ges förtur då de är av
strategisk vikt för Borås.

Prioritet 2

Aktivt planarbete bedrivs i mån av tid.

Vissa uppdrag inväntar beslut som inte
planavdelningen råder över, dessa uppdrag har
då placerats i en väntekategori. När beslut fattats
prioriteras uppdraget till antingen 2 eller 1 beroende
på uppdragets dignitet.
Slutligen finns en kategori med uppdrag som bör
avslutas om inget annat framkommer som talar emot.
I vissa planuppdrag med huvudsakligen
privata ägarintressen kan plankonsult anlitas.
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlar i dessa fall
upp konsulten och står som beställare. Kostnader för
konsultarvode och planadministration regleras i ett
plankostnadsavtal.
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Planerna är uppdelade i kategorierna XS-XL för att
lättare kunna uppskatta tidsåtgången och jämföra
planerna med varandra. En plan som är kategoriserad
som S beräknas vara en mindre omfattande plan där
behovet av samordning och utredning är litet och att
planen därför kräver mindre resurser för att slutföra.
En plan i kategorin XL har bedömts innebära stora
krav på samordning och utredning och att det därför
krävs mer tid och mer resurser för att genomföra
planen. Exempel på utredningar som är omfattande är
trafik-, risk- eller bullerutredningar.

Grunder för prioritering
Planuppdragen prioriteras efter nedanstående mål:
•

Befrämja sysselsättning

•
		

Skapa attraktivt boende, minst 10 			
lägenheter

•

Klara kommunal service

•

Möjliggöra infrastrukturprojekt

•

Förbättra miljön

•

Bevara kulturmiljöer

•

Slutföra påbörjade uppdrag

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prioritet 1
1

2
3
4
1
5
6
2
7
3
8
4
9
5
10
6
11
7
8
12
9
13
10
14
11
15
12
16
17
13
18
14
19
15
20
16
21
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
22
27
23
28
24
29
25
30
26
31
27
32
28
33
29
34
30
35
31
36
32
37
33
38
34
39
35
40
36
41
37
42
38
43
39
44
40
45
41
46
42
47
43
48
44
45
46
47
48

Uppdrag

Nummer

Planarkitekt

Biträdande

Kommentar

Komplexitet Antal lgh

Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl.
Centrum, Pallas 1
Prioritet
1
Centrum,
Vitsippan
Druvefors, Trandö 2 (Åhaga)
Uppdrag
Druvefors,
Solrosen1:156
6
Brämhult, Kyllared
m.fl.
Fristad,
Hedagården
Centrum,
Pallas 1 1:73
Göta,
Silverpoppeln
Centrum,
Vitsippan
Hedvigsborg,
Hedvigsborg
1:2 m.fl.
Druvefors, Trandö
2 (Åhaga)
Hestra
Parkstad,
Hestra
Druvefors,
Solrosen
6 5 och 6
Hässleholmen,
Bodaskolan,
Fristad,
Hedagården
1:73 Hässlehus 13
Norrby,
Gjutaren o Verkmästaren
Göta,
Silverpoppeln
Hedvigsborg,
Hedvigsborg
1:2 m.fl.
Norrmalm, Norrmalm
1:1, Sagavallen
Hestra
Parkstad,
Hestra
Regementet,
Osdal
3:4 5 och 6
Hässleholmen,
Bodaskolan,
Hässlehus 13
Sandared,
Sandared
1:81 m.fl
Norrby,
Gjutaren
o Verkmästaren
Sjömarken,
Räveskalla
1:25
Trandared, Norrmalm
Kransmossen
Norrmalm,
1:1, Sagavallen

P23/08
P16/09
P02/11
BN2011-783
Nummer
BN2011-1560
P23/08
BN2013-169
P16/09
BN2011-902
P02/11
BN2011-613
BN2011-783
P45/06
BN2011-1560
BN2013-1551
BN2013-169
BN2011-1623
BN2011-902
BN2011-613
BN2013-1436
P45/06
P03/09
BN2013-1551
BN2011-1780
BN2011-1623
P12/07
P 05/10
BN2013-1436
BN2013-522
P03/09
P 15/09
BN2011-1780
BN 2012-995
P12/07
14/09
P 05/10
P
1/11
BN2013-522
P 15/09
BN 2012-995
P 14/09
P 1/11
Nummer

Jonas
Elisabet
Kristina
Kristina
Planarkitekt
Eva-Marie
Jonas
Elina
Elisabet
Agnes
Kristina
Elina
Kristina
Eva-Marie
Josefina
Elina
Jonas
Agnes
Elina
Agnes
Eva-Marie
Anders
Josefina
Kristine
Jonas
Agnes
Eva-Marie
Elina
Anders
Marlene
Kristine
Kristina
Jonas
Anders
Eva-Marie
Elina
Marlene
Kristina
Anders
Elina
Planarkitekt

Marlene
Kristina
Elisabet
Kristine
Biträdande
Elina
Marlene
Kristina
Elisabet
Elisabet
Kristine
Marlene
Elina
Eva-Marie
Kristina
Elisabet
Elisabet
Eva-Marie
Marlene
Jonas
Eva-Marie
Jonas
Kristina
Åsa
Eva-Marie
Elina
Jonas
Andreas
Jonas
Jonas
Åsa
Kristina
Elina
Andreas
Jonas
Andreas
Jonas
Kristina
Andreas
Biträdande

Industri
Bostäder, handel
Bostäder, kontor

L
125
L
100
XL
XL
Komplexitet
Antal lgh
100
M
L
50
125
S
L
100
M
XL
M
XL
100
L
M
50
S
1000
XL
M
M
100
700
L
XL
100
S
L
1000
70
XL
L

P02/06
P01/05
P15/08
P22/08
Nummer
BN2013-806
P02/06
P22/10
P01/05
BN2011-1508
P15/08
BN2013-1756
P22/08
P13/10
BN2013-806
P31/07
P22/10
P21/07
BN2011-1508
P09/07
BN2013-1756
P07/10
P13/10
BN2011-616
P31/07
P28/07
P21/07
BN2011-795
P09/07
P14/10
P07/10
P17/06
BN2011-616
BN2011-1781
P28/07
BN2011-795
BN2012-1799
P14/10
BN2013-1924
P17/06
P10/09
BN2011-1781
P24/07
P21/10
BN2012-1799
P17/07
BN2013-1924
P14/07
P10/09
P24/07
P21/10
P17/07
P14/07

Kristine

Anders

Planarkitekt

Biträdande

Jonas
Kristine
Elisabet
Eva-Marie
Elina
Elisabet
Jonas
Agnes
Elisabet
Eva-Marie
Kristine
Elina
Anders
Elisabet
Kristina
Agnes
Kristina
Kristina
Kristine
Eva-Marie
Anders
Anders
Kristina
Marlene
Kristina
Kristina
Eva-Marie
Jonas
Anders
Jonas
Marlene
Josefina
Elina
Jonas
Jonas
Josefina
Elina

Paulina
Anders
Elina
Jonas

Viared, ViaredOsdal
5:1, Sydvästra
Regementet,
3:4
Viared, Viared
5:1, Viared
Östra
Sandared,
Sandared
1:81 m.fl
Viared, Viared
10:1, Viared
Sjömarken,
Räveskalla
1:25Sommarstad
Trandared,
Kransmossen
Viskafors, Rydboholm
1:451
Östermalm,
Samariten
4
Viared, Viared
5:1, Sydvästra
Viared, Viared 5:1, Viared Östra
Viared, Viared 10:1, Viared Sommarstad
Prioritet
2 1:451
Viskafors,
Rydboholm
Uppdrag
Östermalm, Samariten 4
Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl.
Bredared, Prästgård 1:44
Prioritet
Brämhult
Norra,2
Brämhult 11:1
Brämhult Norra, Brämhult 2:32
Uppdrag
Brämhult,Bosnäs
Källbäcksryd
1:273
Bosnäs,
3:1 m.fl.
Byttorp, Byttorpshörn
1
Bredared,
Prästgård 1:44
Centrum Hugin
m fl
Brämhult
Norra,1Brämhult
11:1
Centrum, Norra,
NornanBrämhult
1
Brämhult
2:32
Centrum, Ulysses
m.fl. 1:273
Brämhult,
Källbäcksryd
Dalsjöfors,
Kråkhult 1:2
Byttorp,
Byttorpshörn
1
Dalsjöfors,
Skänstad
Centrum Hugin
1 m fl1:82 (Alprosgården)
Dalsjöfors,Nornan
Tummarp
Centrum,
1 1:72 m.fl.
Druvefors,Ulysses
Kamelian
2
Centrum,
m.fl.
Fristad, SikKråkhult
1:163 (Fristads
Torg)
Dalsjöfors,
1:2
Fristad, Kvarbo-Hästhagen
Dalsjöfors,
Skänstad 1:82 (Alprosgården)
Göta, Bockasjö
1
Dalsjöfors,
Tummarp
1:72 m.fl.
Göta, Vinrankan
Druvefors,
Kamelian 2
Hestra Parkstad,
Fristad,
Sik 1:163Kantaten
(Fristads Torg)
Hulta, Hulta
4:38
Fristad,
Kvarbo-Hästhagen
Salängen,
Nötskrikan
Göta,
Bockasjö
1
Sandared,
Sandared 1:24 m fl
Göta, Vinrankan
Sandared,
Sandared
1:77 m fl
Hestra Parkstad,
Kantaten
Sjömarken,
Hulta, Hulta Norra
4:38 Gränsvägen
Sjömarken,
Viared 8:40
Salängen, Nötskrikan
Tosseryd, Torpa-Sjöbo
2:10
Sandared,
Sandared 1:24
m m.fl.
fl
Viared,
Viared
5:1 (Ellagården)
Sandared,
Sandared
1:77 m fl
Viskafors,
2:83
Sjömarken,Rydboholm
Norra Gränsvägen
Sjömarken, Viared 8:40
Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 m.fl.
Viared, Viared 5:1 (Ellagården)
Viskafors, Rydboholm 2:83

Kristine
Paulina
Elina
Jonas
Anders
Kristine
Anders
Anders
Andreas
Anders
Anders
Elisabet
Anders
Anders
Andreas
Anders
Elisabet
Jonas
Anders

Jonas
Anders

Verksamhetsplan 2014

Kommentar

Bostäder
Industri
Förtätning
med bostäder
Bostäder, handel
Förskola
Bostäder, kontor
Handel
Bostäder
Påbyggnad
skola
Förtätning med
bostäder
Ny
stadsdel
Förskola
Handel
Ny förskola
Bostäder
Ny stadsdel
Påbyggnad
Bostäder skola
Ny
stadsdel
Bostäder
Ny
förskola
Förskola
industrimark
Ny stadsdel
Verksamheter
Bostäder
VA-sanering,
bostäder
Bostäder
Industri
Förskola
Bussterminal
Ny
industrimark
Verksamheter
VA-sanering, bostäder
Industri
Bussterminal
Kommentar

M
700
L
XL
100
XL
L
70
XL
L
L
M
M
L
XL
XL
L
Komplexitet
Antal lgh
M
VA-sanering, bostäder
L
Bostäder
M
2
Bostäder
S
10
Bostäder
S
Kommentar
Komplexitet
Antal lgh
Parkering
S
VA-sanering, bostäder
L
Bostäder
M
70
2
Bostadshus,
ändra DP
M
Bostäder
S
10
L
Bostäder
S
Parkeringshus m.m.
XL
Parkering
S
ÄDP
S
Bostäder
M
70
Bostäder
S
Bostadshus,
ändra DP
M
Förskola, grupphus
M
L
30
Bostäder
M
Parkeringshus
m.m.
XL
70
Utbyggnad av butik
L
ÄDP
S
VA-sanering, bostäder
XL
Bostäder
S
Net o Net,grupphus
ändra dp, tillf lov
Förskola,
M
100
30
Mottagningsstation, bostäder
XL
Bostäder
M
130
70
Bostäder av butik
Utbyggnad
L
10
Bostäder
M
VA-sanering,
bostäder
XL
Bostäder
Halls te
S
Net
o Net,undantogs
ändra dp, PA
tillf lov
M
100
Upphävande
av vägreservat
L
Mottagningsstation,
bostäder
XL
130
Idrott
S
Bostäder
L
90
10
Bostäder
L
M
12
Bostäder undantogs PA Halls te
M
S
100
Bostäder
M
Upphävande av vägreservat
L
Konferensanläggning, SPA
Idrott
S
90
S
Bostäder
L
12
Bostäder
M
100
Bostäder
M
Konferensanläggning, SPA
Bostäder
S
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Planer som inväntar besked eller andra beslut innan planarbetet kan fortsätta
Planer som inväntar beskedNummer
eller andra Planarkitekt
beslut innan
planarbetet kan fortsätta
Biträdande Kommentar
Komplexitet

49
49
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
81
81

Uppdrag
Uppdrag

Nummer

Byttorp, Byttorpsgård 10
P06/08
Byttorp,
10
P06/08
Centrum,Byttorpsgård
Astern
P17/10
Centrum,
P17/10
Centrum, Astern
Uranus (Cernera)
P07/09
Centrum,
(Cernera)
Centrum, Uranus
Viskaholm
2 m.fl. ( Steen&Ström) P07/09
P02/09
Centrum,
P02/09
Centrum, Viskaholm
Minerva 2 m.fl. ( Steen&Ström) P25/06
Centrum,
Minerva
P25/06
Ekås, Kypered
1:10
P48/06
Ekås, Kypered
Kypered 1:12
1:10 och 1:46
P48/06
Ekås,
P17/05
Ekås, Kypered
1:122:48
och 1:46
P17/05
Ebbared,
Ebbared
P04/07
Ebbared,
Ebbared
2:48
P04/07
Fristad Längjum
1:74
P4/11
Fristad
Längjum
1:74
P4/11
Frufällan,
Gingri-Äspered
2:4
P20/08
Frufällan,
P20/08
Frufällan, Gingri-Äspered
Längjum 5:8 2:4
BN2012-1009
Frufällan,
BN2012-1009
Frufällan, Längjum
Längjum 5:8
2:15
P05/05
Frufällan,
Längjum 2:15
P05/05
Göta, Lorensberg
P46/06
Göta, Lorensberg
P46/06
Hedared,
Hedared 2:44
P03/10
Hedared, Hedared
2:44
P03/10
Hässleholmen,
Brämhults-Kärra
1:4 (Hyberg) P30/07
Hässleholmen,
Brämhults-Kärra
1:4
(Hyberg)
P30/07
Kristineberg/Furuberg (Olofsson Bygg)
P19/09
Kristineberg/Furuberg
(Olofsson Bygg)
P19/09
Landala,
Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan)
P08/10
Landala, Lundby
1:1 (Viskastrandsgatan)
P08/10
Norrmalm,
Ynglingagatan,
Folkungagatan
BN2011-1495
Norrmalm, Sandhults
Ynglingagatan,
BN2011-1495
Sandared,
RydetFolkungagatan
1:24 (SandhultsboP16/10
Sandared,
Sandhults
Rydet 1:24
(SandhultsboP16/10
Sparsör, Fristads
Klockarbol
1.1 (Hovalida
No P18/10
Sparsör,
Klockarbol
1.1 (Hovalida No P18/10
P 12/08
Sparsör, Fristads
Paradis 1:4
m.fl.
P 12/08
Sparsör, Sölebo
Paradis1:70
1:4 m.fl.
Sparsör,
P12/05
Sparsör,
Sölebo
1:70 Bygg)
P12/05
Storängen
(Olofsson
P20/09
Storängen (Olofsson
Bygg)
P20/09
Sörmarken,
Hulta ängar
P18/06
Sörmarken,
Hulta ängar
P18/06
Tosseryd, Rännekulla
1:3
P13/09
Tosseryd,
Rännekulla
1:3
P13/09
Tullen, Triangeln
8 m.fl.
P11/06
Tullen, Triangeln
8 m.fl.
P11/06
Viskafors,
Pumpkällehagen
P11/07
Viskafors,
P11/07
Fristad, SikPumpkällehagen
1:117
P35/07
Fristad, Sik 1:117
P35/07

Detaljplaner som ska avslutas
Detaljplaner som ska avslutas
Nummer

Uppdrag
Uppdrag

76 Alideberg, Glesvingen (Abecita)
76
Glesvingen
(Abecita)
77 Alideberg,
Bredared, Bredared
2:20
(Rani Metall)
77
78 Bredared,
Dalsjöfors,Bredared
Gårda 2:12:20 (Rani Metall)
78 Dalsjöfors, Gårda 2:1
79
Erikslund, Lundby 1:1 (Gymnastikenshus)
79 Erikslund, Lundby 1:1 (Gymnastikenshus)
80
Fristad, Kullasand
80
Kullasand
82 Fristad,
Hestra, Solosången
82
Solosången
83 Hestra,
Sandared,
Viken 1:12 m.fl.
83 Sandared, Viken 1:12 m.fl.
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Nummer

P36/06
P36/06
P03/06
P03/06
BN2011-615
BN2011-615
BN2012-1578
BN2012-1578
P29/07
P29/07
P03/11
P03/11
P05/07
P05/07

Borås Stad

Planarkitekt

Biträdande

Elisabet
Elisabet
Kristine
Kristine
Åsa
Åsa

Kristine
Kristine
Jonas
Jonas
Kristina
Kristina

Kommentar

Avstyckning
Avstyckning
Vårdboende
Vårdboende
Kontor
Kontor
Centrum
Centrum
Bevarande,
hotell
Bevarande,
Bostäder hotell
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Omvandling
fritidshusområde
Omvandling fritidshusområde
Bostäder
Bostäder

Jonas
Jonas

Kristina
Kristina

Kristine
Kristine
Eva-Marie
Eva-Marie
Kristine
Kristine

Anders
Anders
Anders
Anders
Anders
Anders

Elisabet
Elisabet

Planarkitekt
Planarkitekt

Biträdande
Biträdande

Avstyckning
Avstyckning
Fastighetsreglering
Fastighetsreglering vattentäkt.
Fastighetsreglering,
Fastighetsreglering, vattentäkt.
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bro
och gata
Bro och gata
Bostäder
Bostäder
Bostäder
Bostäder
VA-sanering,
bostäder
VA-sanering,
bostäder
Förskola, bostäder
Förskola, bostäder
Bostäder, (förskola?)
Bostäder,
Bostäder (förskola?)
Bostäder vårdboende
Bostäder,
Bostäder,
Bostäder vårdboende
Bostäder
Bevarande, bostäder, förskola
Bevarande, bostäder, förskola
Bostäder
Bostäder
Särskilt boende
Särskilt boende

Kommentar
Kommentar

Centrumändamål
Centrumändamål
Industri
Industri
Omvandling av industriområde
Omvandling
av industriområde
Idrottsanläggning
Idrottsanläggning
VA-sanering
VA-sanering
LSS, bostäder
LSS,
bostäderbostäder
VA-sanering,
VA-sanering, bostäder

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Antal lgh
Komplexitet Antal lgh

S
S
L
L
S
S
XL
XL
S
S
S
S
S
S
XL
XL
S
S
XL
XL
L
L
S
S
S
S
M
M
L
L
M
M
M
M
L
L
L
L
XL
XL
L
L
L
L
L
L
M
M
XL
XL
M
M
M
M

40
40

25
25

Komplexitet Antal lgh
Komplexitet Antal lgh

Prioritet 1
1 Brämhult, Kyllared 1:156 m.fl., P23/08 (Öster)

7 Göta, Silverpoppeln, BN2011-902 (Väster)

Planarbete för ett nytt verksamhetsområde i de östra
delarna av Borås utmed Riksväg 40.

Befintlig förskola inom kvarteret har tidsbegränsat
bygglov. På de aktuella fastigheterna går det att
tillskapa utrymme för en förskola om 6 avdelningar.

2 Centrum, Pallas 1, P 16/09 (Norr)

Planuppdraget avser till- och påbyggnad. På
parkeringsgaragets tak föreslås radhus i två våningar.
Mot stadsparken rivs delar av befintlig byggnad för att
ge mer utrymme mot Viskan. Mot Hallbergsplatsen
föreslås ett punkthus med bostäder eller hotell i minst
24 våningar och maximalt 33 våningar.

8 Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 m.fl.,
BN2011-613 (Väster)

Kommunstyrelsen har begärt att
Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att
ändra detaljplanen från idrott till handelsområde.
9 Hestra Parkstad, Hestra 5 och 6, P45/06
(Väster)

3 Centrum, Vitsippan 1 m.fl., P 2/11 (Öster)

Kvarteret är beläget nära stadsmotorvägen vid
Annelundsmotet, den södra entrén till Borås Centrum.
AB Bostäder vill bygga ett 24 våningar högt hus
med hög arkitektonisk kvalitet som ett landmärke
för staden. I markplan avses kommersiella lokaler
tillskapas.
4 Druvefors, Trandö 2, Åhaga, BN 2011-783 (Väster)

Åhagas verksamhet har vuxit och ryms inte inom
befintliga lokaler, likaså finns ett bekymmer med
parkeringen vid evenemang. Uppdraget är att studera
om det finns möjliga expansionsytor runt den
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera
möjliga parkeringslösningar.
5 Druvefors, Solrosen 6, BN2011-1560 (Väster)

Fastighetsägaren vill uppföra bostadshus på Solrosen
6. Samhällsbyggnadsnämnden har godkänt ett förslag
om två nya hus på fastigheten om 17 våningar som
underlag för fortsatt planarbete.
6 Fristad, Hedagården 1:73, BN2013-169 (Norr)

Fastighetsägaren vill förtäta området med fler bostäder
där det är möjligt. Skalan ska ansluta till det som finns
idag.

I slutet av 80-talet togs en Fördjupad översiktsplan
fram för Hestraområdet, delar av planen har
genomförts så som bomässområdet och Hestra 3 och
4. Nu går planerna vidare för Hestra 5 och 6. Här ska
vi pröva möjligheten att få fram villatomter och/eller
grupphusområden.
10 Hässleholmen, Bodaskolan, Hässlehus 13 (Öster)

Syftet med planen är att höja byggrätten så att det
blir möjligt att bygga på högstadiebyggnaden med en
våning innehållande kontor.
11 Norrby, Gjutaren, Verkmästaren, BN2011-1623
(Väster)

På två centrala kvarter vid resecentrum planeras för en
ny stadsdel med ca1000 nya lägenheter. Ambitionen är
läka samman Norrby med den nya stadsdelen och på
så sätt minska barriärerna mellan centrum och Norrby.
Planarbetet föregås av ett planprogram.
12 Norrmalm, Norrmalm 1:1, Sagavallen, BN20131436 (Centrum)

Borås Stad planerar att bygga en ny förskola med
6 avdelningar i den nordvästra delen av Sagavallen.
Fotbollsplanen förskjuts österut och klubbstugan
flyttas.

Verksamhetsplan 2014
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13 Regementet, Osdal 3:4, P03/09 (Väster)

PEAB har förvärvat området från Vasallen och avser
att bygga en ny stadsdel i Borås med 1300 bostäder.
Borås Stad äger även en del av området, där det är
möjligt att uppföra 100-200 bostäder. Detaljplanen
har varit ute på samråd, i det fortsatta arbetet kommer
planen delas in i flera etapper.
14 Sandared, Sandared 1:81, BN2011-1780 (Väster)

En f.d. industrifastighet ska omvandlas till
ett nytt bostadsområde med ca 70 bostäder i
flerfamiljshus. Området ligger i direkt anslutning till
Sandareds station. Fortsatt arbete inväntar att den
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Borås Stad ska genomföra
i samverkan med Trafikverket för Göteborgsvägen
mellan Viaredsmotet och kommungräns Bollebygd
samt järnvägen samma sträcka.

19 Viared, Viared 10:1 (Viared Sommarstad)
(Väster)

Planuppdraget för Viared Sommarstad avser VAsanering och möjlighet att bygga större bostadshus
inom nuvarande fritidsområde.
20 Viskafors, Sobacken, Rydboholm 1:451, P 14/09
(Väster)

Borås Energi och Miljö AB arbetar med att planera
för ett nytt avloppsreningsverk samt kraftvärmeverk
på Sobacken. Planarbetet bedrivs parallellt med
tillståndsprocessen för anläggningen varför enkelt
planförfarande tillämpas.
21 Östermalm, Samariten 4, P1/11 (Norr)

Planuppdraget syftar till att ge busstrafiken företräde
och att förbättra bussterminalen vid Södra Älvsborgs
Sjukhus.

15 Sjömarken, Räveskalla 1:25, P 12/07 (Väster)

AB Sandhultsbostäder vill uppföra flerbostadshus
inom område med 50-100 lägenheter. En torgplats
planeras vid Missionskyrkan. Fortsatt arbete
inväntar att den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Borås
Stad ska genomföra i samverkan med Trafikverket
för Göteborgsvägen mellan Viaredsmotet och
kommungräns Bollebygd samt järnvägen samma
sträcka.
16 Trandared, Kransmossen, P 05/10 (Öster)

En ny förskola planeras vid Kransmossens idrottsplats.
17 Viared, Viared 5:1, Segloravägen, BN2013-522
(Väster)

Behovet av ny verksamhetsmark är stort i Borås.
Staden har förvärvat en fastighet i anslutning till
Västra Viared och har en stor intressent som vill
etablera sig här. I samband med planarbetet ska
hänsyn tas till den framtida Götalandsbanan.
18 Viared, Viared 5:1, Viared Östra, P15/09 (Väster)

Planprogrammet för Viared Östra har godkänts
av Kommunfullmäktige. Planen innehåller
verksamhetsområden och handel samt en ny
anslutning till riksväg 27.
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Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Prioritet 2

22 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m.fl., P02/06 (Väster)

27 Byttorp, Byttorpshörn 1, P22/10 (Väster)

Gällande detaljplan ger för de flesta tomter en byggrätt
på 60 kvadratmeter, några har tillåten bruttoarea 100
kvadratmeter. Drygt hälften av de 204 fritidshusen
bebos permanent. Konsekvenserna för området om
byggnadsytan tillåts öka har utretts i planprogram.
Kommunalt VA ska genomföras. Kommunfullmäktige
har tagit ställning till tillämpning av VA-taxan när
kostnaderna överstiger den normala avgiften. Samråd
genomfördes sommaren 2008.

Vid Alingsåsvägen vill fastighetsägaren uppföra ett eller
flera flerbostadshus.

23 Bredared, Prästgård 1:44, P 01/05 (Norr)

Området ingick i detaljplanen 1980 men undantogs
från antagandet p.g.a. planekonomin. Efterfrågan på
villatomter för byggande i egen regi gör att det finns
anledning att på nytt studera om området går att
bebygga. Kommunstyrelsen är fortsatt positiv till att
planarbetet prioriteras.
24 Brämhult Norra, Brämhult 11:1, P15/08 (Öster)

I gällande detaljplan är området Parkmark. På
fastigheten kan två nya byggrätter tillskapas. Om även
kommunens mark och Brämhult 2:32 strax söder om
detta område ingår i planen kan drygt 10 byggrätter
för småhus tillskapas. Kommunstyrelsen tillstyrker
planupprättande tillsammans med P 22/08, Brämhult
2:32.
25 Brämhult Norra, Brämhult 2:32 P22/08
(Öster)

I gällande detaljplan är området Parkmark. Förslaget
innehåller 8 tillkommande byggrätter, de flesta som
parhus. Kommunstyrelsen tillstyrker planupprättande
tillsammans med P 15/08, Brämhult 11:1.
26 Brämhult, Källbäcksryd, BN2013-806 (Öster)

AB Bostäder ska riva befintliga bostäder och bygga
nya bostäder, för att klara parkeringsbehovet måste
ett p-däck anläggas i det som är planlagt som allmän
platsmark.

28 Centrum, Hugin 1, BN 2011-1508 (Norr)

Exploatören har för avsikt att uppföra ett långsmalt
flerbostadshus på parkeringen.
29 Centrum, Nornan 1, BN 2013-1756 (Norr)

Samhällsbyggnadsförvaltningen har ett uppdrag
att studera kvarteret i ett planprogram för att se
över behovet av parkering, förskola och bostäder i
förhållande till kvarterets kulturvärden.
30 Centrum, Ulysses, Uranus m.fl., P 13/10 (Norr)

Parkeringsbehovet i södra delarna av centrum behöver
lösas. I planprogram studeras möjligheterna att ändra
gällande detaljplaner så att två större parkeringshus
kan uppföras mot rv 40. Tidigare verksamhetslokaler
innehåller en mängd olika verksamheter, t ex kontor,
skolor, gym, butiker och frisörsalonger. I gällande
planer är markanvändningen Industri. Användningen
av kvarteren föreslås vidgas.
31 Dalsjöfors, Kråkhult 1:2, P31/07 (Öster)

Fastighetsägaren vill ändra huvudmannaskapet
från kommunalt till enskilt på allmän platsmark.
KS uppmanar BN att pröva möjligheten att andra
detaljplan i syfte att ge samtliga allmänna platser inom
planen enskilt huvudmannaskap.
32 Dalsjöfors, Skänstad 1:82 P21/07 (Öster)

Förskolan Alprosgården är riven. Gällande detaljplan
ger byggrätt för allmänt ändamål. Kommunstyrelsen
uppmanar Byggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen till exempelvis bostäder. Om det
inte finns intresse av att genomföra förslaget föreslås
att uppdraget avslutas.
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33 Dalsjöfors, Tummarp 1:72 m.fl., P09/07
(Öster)

39 Hestra Parkstad, Kantaten 1, P17/06 (Väster)

Planens syfte är att komplettera befintlig
bostadsbebyggelse med 25-30 bostäder i mindre
flerfamiljshus, grupphus/markbostäder samt att
skapa möjligheter för etablering av en förskola om 6
avdelningar.
34 Druvefors, Kamelian 2, P07/10 (Väster)

Hökerums Bygg AB har för avsikt att gå vidare med
den del som undantogs från samrådshandlingen.
De störningar som fanns från omgivande industri
har minskat så mycket att det är möjligt att uppföra
bostäder söder om Textilmuseet.
35 Fristad, Sik 1:163. (Fristad Torg), BN 2012-1009
(Norr)

Livsmedelsbutiken går bra och behöver utökade ytor.
Tillbyggnad mot torget tar en del torgyta i anspråk
vilket är acceptabelt. Den f.d. konsumbutiken står tom
sedan många.
36 Fristad, Kvarbo-Hästhagen, P 28/07 (Norr)

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet
för Kvarbo-Hästhagen. Syftet är att VA-sanera
fritidshusområdet och att underlätta åretruntboende.
Genom att tillåta att ett större område exploateras för
bostäder slås kostnaderna för VA-sanering ut på ett
större antal fastigheter.

F.d. Hestra Sjukhem är ett av de områden som
föreslås bebyggas med bostäder i planprogrammet för
marknära boende godkänt av Kommunfullmäktige
23 februari 2006. Efter parallella arkitektuppdrag har
ett förslag med både 5 våningar höga bostadshus och
låga radhus ansetts lämpligt att ligga till grund för ny
detaljplan.
40 Hulta, Hulta 4:38, BN 2011-1781 (Öster)

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att
det blir möjligt at uppföra 8-10 enbostadshus på
området.
41 Salängen, Nötskrikan (Norr)

I detaljplanen för bl.a. P A Halls Terrass finns en
byggrätt för bostäder. Området undantogs vid
antagandet av planen. Om det finns intresse för att
bebygga fastigheten kan antagandet prövas på nytt.
42 Sandared, Sandared 1:24, BN2013-1799
(Väster)

I Sandared finns en gammal rest kvar från de
storstilade planerna på en motorväg norr om
Viaredsjön. Motorvägen genomfördes aldrig och idag
finns ett antal byggnader inom vägreservatet, några
med tillfälliga bygglov. Uppdraget är att upphäva
reservatet.

37 Göta, Bockasjö 1, BN2011-795 (Väster)

Gällande detaljplan begränsar användningen till
allmänt ändamål. Sedan stora delar av Postens
verksamhet har upphört finns på fastigheterna privata
verksamheter med stöd av tidsbegränsade bygglov. För
att kunna ge permanenta bygglov krävs att detaljplanen
ändras.
38 Göta, Vinrankan, P14/10 (Väster)

43 Sandared, Sandared 1:77 m.fl. (Väster)

Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag för
Sandared 1:81 som innebär att fastigheten ska
planläggas för bostäder. En del i det projektet är att
tennisbanorna flyttas till den gamla ishockeyrinken
vid tennishallen. Då marken för de nya tennisbanorna
ligger på allmän platsmark måste planen ändras till
idrottsändamål.

Borås Elnät AB avser att förstärka elnätet för södra/
sydvästra delen av Borås- En ny mottagningsstation är
lämplig att bygga inom kv. Vinrankan. På sikt kommer
130 kV utomhusställverket vid Kasernvägen att
avvecklas. Längs Varbergsvägen tillskapas nya byggrätter
för bostäder genom att gatunätet studeras om.

14

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

44 Sjömarken, Norra Gränsvägen, P10/09 (Väster)

Planuppdraget bygger på planprogram för Sjömarken
Centrum som godkändes av Kommunfullmäktige
2007-06-25. Planprogrammet anger att området
är lämpligt för nya bostäder i ett attraktivt och
centralt läge i kommunen. Lokalisering av förskola
förordas i studien över lämpliga platser för förskolor.
Planuppdraget motiveras även av utbyggnadsplaner för
idrottsplatsen.
45 Sjömarken, Viared 8:40, P24/07 (Väster)

Gällande detaljplan avser verksamheter på fastigheten.
Fastighetsägaren vill ändra detaljplanen så att det är
möjligt att bygga bostäder.
46 Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:10 m.fl., P 21/10 (Norr)

Med anslutning till den kommande
cirkulationsplatsen norr om Nordskogen planeras ett
bostadsområde med varierat innehåll på privat mark.
Nuvarande anslutningen till rv 42 från Tosseryd
stängs. Trafiken avses anslutas till den kommande
rondellen.
47 Viared, Viared 5:1, P17/07 (Väster)

Fastighetsägaren till Ellagården, Visiret 1, vill göra en
friskvårdssatsning på del av Viared 5:1, i anslutning
till den pågående verksamheten. Gällande detaljplan
anger att området ska var industrimark. Kolla
aktualitet med sökande, om inget fortsatt intresse finns
föreslås att uppdraget avslutas.
48 Viskafors, Rydboholm 2:83, P14/07 (Väster)

Fastighetsägaren vill ändra användningen från
industri till bostadsändamål. Ambitionen är att kunna
stycka av 16 tomter för styckbyggda enbostadshus.
Kommunstyrelsen är positiv till begäran. Kolla
aktualitet med sökande, om inget fortsatt intresse
finns, föreslås att uppdraget avslutas.
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Planer som inväntar
andra beslut innan
planarbete kan fortsätta

49 Byttorp, Byttorpsgård 10, P06/08 (Väster)

54 Ekås, Kypered 1:10, P48/06 (Väster)

Fastighetsägaren begär att planen ändras så att ett
parhus kan byggas mot Larsgatan. Den delen av
fastigheten omfattas av prickmark i gällande detaljplan,
d.v.s. har inte byggrätt. Markanvändningen är lämplig.
Kommunstyrelsen tillstyrker planuppdrag. Kolla
aktualitet med fastighetsägaren.

Fastighetsägarna begär att ny plan upprättas så
att det ska bli möjligt att komplettera med ca 6
enbostadshus på stora tomter på västsluttningen
öster om Alingsåsvägen. Området går att ansluta till
kommunalt vatten och avlopp. Kolla aktualitet med
fastighetsägaren.

50 Centrum, Astern, P17/10 (Norr)

55 Ekås, Kypered 1:12, 1:46, P17/05 (Väster)

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning som
innebär att ett privat äldreboende byggs på parkeringen
mitt emot Stadsparksbadet.

Fastighetsägarna vill få prövat om Kypered 1:12
och 1:46 kan användas för nya bostäder och har
vänt sig till Kommunstyrelsen om planläggning.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot
planläggning via plankostnadsavtal. Kolla aktualitet
med fastighetsägaren.

51 Centrum, Uranus, P 07/09 (Norr)

Kommunstyrelsen är positiv till att Byggnadsnämnden
prövar planändring från industri till utbildning,
kontor. Byggnaden innehåller butiker kontorshotell,
utbildningslokaler, föreningslokaler och gym delvis
med tidsbegränsade bygglov. Planuppdraget samordnas
i planprogram för Centrum, kv. Ulysses m fl.
52 Centrum, Viskaholm 2:1, P 02/09 (Norr)

I anslutning till Sven Eriksonsgatan och Viskan vill
Steen & Ström uppföra en citygalleria samordnat
med kv. Eko (f.d. posthuset). Borås Wäveris gamla
kontorsbyggnad mot Viskan bevaras. Avvaktar material
från exploatören
53 Centrum, Minerva m.fl., P 25/06 (Norr)

Stadsbyggnadskontoret har Byggnadsnämndens
uppdrag att ändra detaljplanen så att
befintligt vandrarhem kan få permanent
bygglov. Kulturmiljöprogrammet, antaget av
kommunfullmäktige, pekar ut flera fastigheter i
närheten som ska bevaras med hjälp av bestämmelser i
detaljplan. Avgränsning av uppdraget ska ske i samråd
med Kommunstyrelsen.
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56 Ebbared, Ebbared 2:48, P04/07 (Väster)

Gällande detaljplan reglerar att området ska vara ett
fritidshusområde. Byggnadsytan är begränsad till 55
kvadratmeter för huvudbyggnad och 20 kvadratmeter
för komplementbyggnader. Omvandling till
permanentbostadsområde fortgår. Fortsatt utveckling
kräver att planen ändras. KS har krävt att planarbetet
ska bedrivas med plankostnadsavtal då det enbart är
privata intressenter. Miljöförvaltningen undersöker om
området är aktuellt för VA-sanering under 2013.
57 Fristad, Längjum 1:74, P04/11 (Norr)

Detaljplanen för industrimarken behöver ändras så att
det bli möjligt att ansluta en av tomterna med en väg.
Planändringen handlar om att justera allmänplatsmark
i området.
58 Frufällan, Gingri-Äspered 2:4, P20/08 (Norr)

På fastigheten föreslås knappt 40 friliggande
enbostadshus få byggas. Stäm av med fastighetsägaren
om intresse finns av planläggning, annars föreslås
uppdraget att avslutas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

59 Frufällan, Längjum 5:8, BN2012-1009 (Norr)

Fastighetsägaren vill ändra gällande detaljplan så att
det blir möjligt att stycka tomten i två delar och få
ytterligare en byggrätt. Kommunstyrelsen är positiv till
att ändra planen
60 Frufällan, Längjum 2:15 P 05/05 (Norr)

Fastighetsägaren vill stycka sin fastighet i två delar. I
gällande detaljplan får kvarteret inte delas i mer än
7 tomter vilket redan skett. Fastigheten ligger nära
järnvägen och rv 42 vilket kan innebära restriktioner i
planen.
61 Göta, Lorensberg P46/06 (Väster)

Fastighetsindelningen stämmer inte med hur gator och
tomtmark har utförts. Planuppdraget syftar till att ge
möjlighet till ny fastighetsindelning.
62 Hedared, Hedared 2:44, P03/10 (Väster)

Vid Källstigen finns ett radhus med 4 lägenheter.
Det finns efterfrågan i Hedared på radhuslägenheter.
Kommunledningen är beredd att sälja marken.
Vid samråd framkom stora problem med närheten
till vattentäkten. Planarbetet kan återupptas när
vattenproblemen är lösta, annars föreslås planarbetet
att avslutas.
63 Hässleholmen, Brämhults-Kärra 1:4, P30/07
(Öster)

Planprogrammet godkändes av Kommunfullmäktige
13 december 2007 som underlag för fortsatt
detaljplanering. Förslag till utbyggnad om ca 40
bostäder med lätta fotavtryck inbäddade i gröna rum
prövas i detaljplan. Avvaktar beslut om markanvisning.
64 Kristineberg/Furuberg, P 19/09 (Väster)

Ett byggföretag har visat intresse för att köpa
kommunal mark för att uppföra villor i sluttningen
mellan Kristineberg och Furuberg. Företaget har
lämnat in en ansökan om förlängd markanvisning.

65 Landala, Lundby 1:1 (Viskastrandsgatan) P 08/10
(Norr)

Detaljplanen för Simonsland innehöll under
utställningen en ny bro över Viskan strax norr om
Kungsbron mot Viskastrandsgatan. Området har
undantagits från den planen. Frågan prövas i särskild
plan. Uppdraget kan bli högre prioriterat när den
Strategiska planen för Knalleland har godkänts.
66 Norrmalm, Norrmalm 1:1, BN2011-1495 (Norr)

Kommunstyrelsen har lämnat markanvisning
för flerbostadsbebyggelse inom stadsdelen. Syftet
är bl.a. att kunna erbjuda full tillgänglighet i ett
bostadsområde som saknar tillgängliga bostäder
för äldre och funktionshindrade personer. Avvaktar
material från exploatör.
67 Sandared, Sandhults Rydet 1:24, P16/10 (Väster)

Sandhultsbostäder har tillskrivit Kommunstyrelsen
angående exploateringsmark för hyresbostäder.
Området är i gällande detaljplan parkmark och
klätt med företrädesvis granskog. Det är avskilt
från Viaredssjön med järnväg. Fortsatt arbete
inväntar att den åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som Borås
Stad ska genomföra i samverkan med Trafikverket
för Göteborgsvägen mellan Viaredsmotet och
kommungräns Bollebygd samt järnvägen samma
sträcka.
68 Sparsör, Fristads Klockarbo, P 31/05 (Norr)

Öresjö är kommunens huvudvattentäkt.
Gatunämnden har genomfört en vatten- och
avloppsutredning inom Öresjös tillrinningsområde.
För att skydda vattentäkten och tillskapa tomter
för attraktivt boende upprättas en ny detaljplan
för området. Plan för Hovalida Norra har varit
utställd. Om gatukostnadsutredning ska genomföras
krävs ny utställning. Fortsatt planarbete avvaktar
principbeslut från KS om tillämpning av kommunalt
huvudmannaskap i omvandlingsområden.
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69 Sparsör, Paradis 1:4, P 39/05(Norr)

75 Viskafors, Pumpkällegatan, P11/07 (Väster)

Stadsdelsförvaltningen har framfört att förskola
behövs. Planen innehåller även bostäder och en
säkrare anslutning till rv 42. Planarbetet avvaktar
att trafikverket ska bli färdig med vägplanen för
anslutningen, beräknat datum för granskning är
augusti 2014.

Byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för
2007 lagt till ett uppdrag att fortsätta planeringen av
Pumpkällehagen med område för eget byggande av
villor. Avvaktar beslut om Viskaforshem får sälja mark
för eget byggande.
81 Fristad, Sik 1:117, P35/07 (Norr)

70 Sparsör, Sölebo, P 12/05 (Norr)

Innan arbetet med detaljplanerna påbörjades har de
principiella frågorna avseende skyddsavstånd mot
järnvägen, exploateringsgrad m.m. övervägts i ett
planprogram som antagits av Kommunfullmäktige.
Inför utställning begränsas planområdet. Avvaktar
exploateringsintresse för Sölebo.

I anslutning till äldreboendet på Skogslid finns intresse
att uppföra ett högre hus med 25 lägenheter om 60
kvadratmeter för äldre.

71 Storängen, P20/09 (Väster)

En exploatör har haft en markanvisning för
bostadsbebyggelse, då markanvisningen har löpt ut och
ingen förnyad anvisning har kommit in, föreslås att
uppdraget avslutas.
72 Sörmarken, Hulta ängar, P 18/06 (Öster)

Sydost om f.d. Hulta Sjukhem finns ett områden som
föreslås bebyggas med bostäder i planprogrammet för
marknära boende inom centralorten. Planprogrammet
godkändes av Kommunfullmäktige. Både gruppbyggda
och styckbyggda småhus kan inrymmas inom området.
73 Tosseryd, Rännekulla 1:3 P 13/09 (Norr)

En byggfirma vill bygga ca 45 strax norr om Tosseryd.
Området är inte upptaget för bostadsbebyggelse
i ÖP06 varför lokaliseringen måste prövas i
planprogram. Tillfartsvägen går genom område med
högt naturvärde, klass 3. Vattenförsörjningen av
området bedöms bli kostsam. Avvaktar den Strategiska
planen för Sparsör, Frufällan och Tosseryd.
74 Tullen, Triangeln 8 m.fl., P11/06 (Väster)

Den gamla tullstugan bör bevaras. Buller från
Göteborgsvägen måste hanteras vilket kan vara svårt
men får utredas mer i planuppdraget. Kommunen äger
marken. Även möjligt att utreda plats för ny förskola,
kräver att uppdraget utökas och att KS hörs.

18

Borås Stad

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Detaljplaner som ska
avslutas

76 Alideberg, Glesvingen 12:1, P 36/06 (Norr)

82 Hestra, Solosången P03/11 (Väster)

Fastighetsägaren vill förädla sin fastighet, en f.d.
textilindustri. Detaljplanen måste ändras från
industriändamål till centrumändamål för att
möjliggöra handel. Om fastighetsägaren inte
har intresse av att ändra detaljplanen föreslås att
planuppdraget avslutas.

Ett särskilt boende behöver byggas inom området,
boendet kan nu byggas enligt gällande plan varför
planarbetet bör avslutas.

77 Bredared, Bredared 2:20 (Rani Metall), P 03/06
(Norr)

Rani Metall började 2003 att flytta verksamhet till
Viared. De successivt tomma lokalerna behöver
få möjlighet att användas för verksamhet som kan
samlokaliseras med bostäder. Byggnadsnämnden har
gett Stadsbyggnadskontoret uppdrag att upprätta
ny detaljplan när plankostnadsavtal har tecknats.
Om fastighetsägaren inte har intresse av att ändra
detaljplanen föreslås att planuppdraget avslutas.

83 Sandared, Viken 1:12 m.fl, P05/07 (Väster)

Kommunstyrelsen har i yttrande över ett bygglov,
uppmanat Byggnadsnämnden att ändra gällande
detaljplan för att möjliggöra lämplig exploatering och
sanering av vatten- och avloppsnätet. Området är inte
aktuellt för VA-sanering varför planen bör avslutas.

78 Dalsjöfors, Gårda 2:1, BN2011-10 (Öster)

Syftet är att omvandla industriområdet till ett område
med fler verksamheter, både handel och kontor.
Fastighetsägaren har inte för avsikt att gå vidare med
planarbetet varför uppdraget bör avslutas.
79 Erikslund, Lundby 1:1, BN 2012-1578 (Norr)

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har begärt att
Samhällsbyggnadsnämnden ändrar gällande detaljplan
så att det blir möjligt att uppföra en gymnastikhall på
nuvarande parkeringen till Ryahallen.
80 Fristad, Kullasand, P 29/07 (Norr)

Kommunfullmäktige har godkänt planprogrammet för
Kullasand. Syftet är att VA-sanera fritidshusområdet
och att underlätta åretruntboende. Området är inte
aktuellt för VA-sanering varför planen bör avslutas.
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BESLUTSFÖRSLAG

Avsiktsförklaring om samarbete inom samhällsplanering i
stråket Göteborg – Borås
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättad avsiktsförklaring.

2014-03-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0272 212
Handläggare: My-Linda Lorentsson, 033 358276
Datum/avdelningschef: 2014-03-12 / bh

Programområde: 2

Avsiktsförklaring öm samarbete inöm
samhallsplanering i straket Götebörg - Böras
Bakgrund
Regeringen anger i infrapropositionen 2012 att en ny stambana för snabbtåg bör byggas och att en av
de första etapperna bör vara utbyggnad av delsträckan Göteborg–Borås. I förslaget till nationell plan
för åren 2014-2025 anges delsträckan Mölnlycke–Bollebygd som den första etappen. För att
möjliggöra fortsatt planering och tidigare utbyggnad av kvarstående etapper har ett avtal om
medfinansiering tecknats med Trafikverket för planering av sträckorna Almedal – Mölnlycke och
Bollebygd – Borås i ett sammanhållet arbete för stråket Göteborg - Borås. Kommuner,
kommunalförbunden, Swedavia och VGR deltar i arbetet.
Stråket Göteborg-Borås, som en del av en utbyggd Götalandsbana, har en stor utvecklingspotential
och kan spela en viktig roll för Västsveriges utveckling. På sträckan Göteborg-Borås görs varje år mer
än 9,5 miljoner resor. Med en utbyggd järnväg kan regionens två största städer knytas närmare och
skapa en större gemensam arbetsmarknadsregion. Nya järnvägsförbindelser ger även större
tillgänglighet till Landvetter flygplats och tillgängliggör nya och befintliga områden för bostäder och
arbetsplatser inte bara i stråket utan även för hela Göteborgs- och Boråsregionen.
Representanter från kommunerna i Göteborg, Mölndal, Härryda, Mark, Bollebygd och Borås samt
Boråsregionen - Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens kommunalförbund har under
hösten 2013 mötts i samtal kring möjligheter och mernyttor av att samordna kommunala planeringen i
stråket för att stötta utvecklingen.
Denna avsiktsförklaring är ett sätt att tydliggöra utgångspunkter och former för ett fortsatt samarbete
mellan kommuner och kommunalförbund.
Utgångspunkter för samarbetet
Götalandsbanan fyller både lokala, regionala och nationella funktioner. För utvecklingen av stråket
Göteborg – Borås är det av vikt att sträckan Göteborg – Borås byggs ut som en helhet. Utbyggnad av
hela Götalandsbanan via Ulricehamn och Jönköping ger ytterligare utvecklingspotential.
Att planera järnvägsutbyggnad, trafikering och bebyggelseutveckling tillsammans är en förutsättning
för en hållbar regional struktur. Samarbete mellan kommuner, region och stat gör en sådan gemensam
helhetssyn på den framtida utvecklingen möjlig. Genom att ta vara på stationslägenas möjligheter att
skapa ny bebyggelse i goda kollektivtrafiklägen kan vi erbjuda god livskvalitet och bättre
förutsättningar för näringslivet. Götalandsbanan är ett samhällsbyggnadsprojekt som möjliggör en
hållbar regional utveckling.
I juni 2013 antog Göteborgsregionens kommunalförbund ”Hållbar tillväxt”. En av strategierna är att ta
vara på möjligheterna med fortsatt regionförstoring samt att utveckla ett långsiktigt hållbart

transportsystem, med en attraktiv kollektivtrafik, som stöd för en större och tätare region.
Målsättningen i ”Hållbar tillväxt” är att Götalandsbanan ska vara utbyggd till 2028. Stråket GöteborgBorås är ett av de fem stråken i Göteborgsregionens strukturbild.
Boråsregionen ser Götalandsbanan som en angelägen och högt prioriterad investering för att nå en god
samhällsutveckling. Regionen framhåller att Götalandsbanan är viktig för regionförstoring i Västra
Götaland, både ur miljöhänseende och ur ett rese- och pendlingsperspektiv.
Godsvolymerna i och runt Göteborg växer kraftigt, inte minst via Göteborgs hamn. I fortsatt arbete
med planering i stråket Göteborg – Borås är det viktigt att se på hur godstransporter på järnväg kan
tillgodoses. Det är också viktigt att i planeringsarbetet se på hur den befintliga Kust till kustbanan kan
bidra till en hållbar regional struktur.
Samverkansgrupp för samhällsplanering i stråket Göteborg – Borås
Samarbetet mellan kommuner och kommunalförbund ges formen av en samverkansgrupp för
samhällsplanering. Arbete i gruppen ger möjligheter att överbrygga administrativa gränser och stödja
Trafikverkets planering genom samlade bilder av möjlig och planerad utveckling av resande,
näringsliv och boende i stråket och dess betydelse för trafikering och järnvägens sträckning. GR
tillsammans med Borås Stad tar på sig en sammanhållande roll för gruppen och varje deltagande
kommun och kommunalförbund utser representanter. Gruppen ska arbeta i nära samverkan med
Trafikverket, Swedavia och VGR.
Gruppen kan t ex:
- Arbeta fram gemensamma scenarior av önskad övergripande utveckling och markanvändning i hela
stråket som underlag för dialog med Trafikverket och VGR om t ex resandestrukturer, trafikering
och banans utformning samt dess betydelse för möjlig utveckling i stråket.
- Vara en arena för utbyte av aktuella planeringsfrågor av betydelse för stråket.
- I samarbete med andra kommunicera framtidsbilder och utvecklingspotential för stråket.
Kostnader för samarbetet och gemensamma utredningar och underlag bekostas av samarbetsparterna
gemensamt. En budget för aktiviteter inom samarbetet ska tas fram tillsammans med ett förslag till
fördelning av uppkomna kostnader.

XX
Göteborgs Stad

XX
Mölndals Stad

XX
Härryda kommun

XX
Marks kommun

XX
Bollebygds kommun

XX
Borås Stad

XX
Göteborgsregionens kommunalförbund

XX
Boråsregionen-Sjuhärads kommunalförbund
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Ombyggnad av Alidelundsgatan och anläggande av nya
parkeringsplatser på Wilénplatsen
För att skapa en mer inbjudande entré till Event-området och för att höjdmässigt klara en trafiksäker
anslutning till OKQ8:s nya automatstation måste Alidelundsgatan sänkas med cirka en meter. De tre
bostadshusen på Alidelundsgatan, som på sikt ska rivas, ges en ny tillfällig infartsväg söder om
fastigheterna.
Efter förvärv av cirka 3 400 kvm av OKQ8:s tomt ges möjlighet att nyanlägga cirka 150
parkeringsplatser i anslutning till befintliga Wilénplatsen. Eftersom trafiken till Event-området måste
ledas om under byggtiden via Herrljungagatan är det viktigt att vara klara med arbetena innan
turistsäsongen och SM-veckan börjar.
Eftersom Alidelundsgatan idag ingår i Veidekke Entreprenad AB:s arbetsområde för ”Förbifart Sjöbo”
kan någon annan entreprenör inte tilldelas arbetet. Arbetet ges till Veidekke genom en
tilläggsbeställning.
Finansiering föreslås ske genom avsatta medel för projekt ”Förbifart Sjöbo”.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna beräknad kostnad på 3 450 000 kronor exklusive moms för utförande av markentreprenad för nya
parkeringsplatser och sänkning av Alidelundsgatan.
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Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för planerade 130 kV
kablar mellan Viared och Pickesjön samt förlängning av
koncession för ledning mellan Viareds kopplingsstation och
Viaredsmotet, Borås Stad, Västra Götalands län
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.

2014-03-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-03-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0258 372
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 0730 368727
Datum/avdelningschef: 2014-03-19 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-03-31

Dnr 2014/KS0258 372

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Peter Skoglund

Rejlers Sverige AB

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken för planerade
130 kV kablar mellan Viared och Pickesjön samt
förlängning av koncession för ledning mellan
Viareds kopplingsstation och Viaredsmotet, Borås
Stad, Västra Götalands län.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot föreslagna sträckningar då de är förenliga
med gällande detaljplaner, områdesbestämmelser och översiktsplanen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Datum
201 4-03-07

Beteckning

Bi datum

Er beteckning

1541

Handläggare

Maria Zetterberg
Telefon 033-35 77,64
Telefax 03335 73 25

Samråd enligt 6 kap 49 miljöbalken för planerade
130 kV kablar mellan Viared och Pickesjön samt
förlängning av koncession för ledning mellan Viareds
kopplingsstation och Viaredsmotet, Borås stad, Västra
Götalands Ian
Borås Elnat AB (Borås Elnat) bedriver ett långsiktigt projekt med syfte att
trygga elförsörjningen i Borås centralort. I projektet ingår arbete med att
föryngra regionnatet, som i dagsläget har för dålig överföringskapacitet,
bygga nya transformatorstationer samt öka matningsspänningen i befintliga
stationer. Projektet i sin helhet beräknas vara avslutat år 2031.
Som ett led i detta projekt planerar Borås Elnat att markförlagga 130 kV
ledningar mellan Viared och Pickesjön. I samband med projektet avser
Borås Elnat aven att söka förlängning av koncession för en befintlig 130 kV
ledning mellan Viareds kopplingsstation och Viaredsmotet.
Inför ansökan om tillstånd för ledningarna genomförs nu samråd enligt
ókap 49 miljöbalken. Samrådet hanteras av Rejlers Sverige AB på uppdrag
av Borås Elnat AB. Ett samrådsunderlag med information om projektet
bifogas detta brev.
Har ni frågor ar ni välkomna att kontakta Fredrik Nystrand på
tfn 0771-78 00 00 eller e-post fredrik.nystrand@rejlers.se.
Vi ber er inkomma med synpunkter på projektet senast den 4 april 2014 på
e-post fredrik.nystrand@rejlers.se eller adress: Rejlers Sverige AB,
Muningatan3,753 18 Uppsala.
Diarieplanbeteckn

r~iarienr

Med vanlig halsning

BOPAS
STAD

2014 -03- 1 0
Kommunstyrelsen

Bilagor: Underlag samrbd och sandlista
Telefon 033 - 35 72 00
Bortis Elnät AB - ett kommunagt företag
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Box 1714,501 17 Boras
Besöksadaress Majorsgatan5, Borh
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info@boraselnat.se
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Karta

Nya 130 kV kablar i Viared

- Samradsunderlag

1. Inledning
1.1.

Bakgrund

Boras Elnat AB (Boras Elnat) bedriver ett langsiktigt projekt med syfte att trygga elförsörjningen i
Boras centralort. I projektet ingar arbete med att föryngra regionnätet, som i dagsläget har för dalig
överföringskapacitet, bygga nya transformatorstationer samt öka matningsspanningen i befintliga
stationer. Projektetd sin helhet beräknas vara avslutat ar 2031.
Som ett led i detta projekt planerar Boras Elnat att markförlagga 130 kV ledningar mellan Station
OT52 (A) och Stolpe 18 vid Pickesjön (B) samt Skarvplats Viared (C) och Stolpe 18 vid Pickesjön (B), se
karta bilaga 1.
Mellan station Viared mottagningsstation (E) och Viaredsmotet (C) finns idag en befintlig
markförlagd 130 kV ledning för vilken förlängd koncession ska sökas i samband med projektet, se
karta bilaga 1.
Boras Elnat har för avsikt att ansöka om nätkoncessionför kabelstrackorna och detta dokument
utgör underlag för samrid inför ansökan.

1.2.

Lagstiftning

Markförlaggning av 130 kV-kablar kräver tillstand enligt ellagen (1997:857), sa kallad nätkoncession
för linje. Ansökan om nätkoncession prövas av Energimarknadsinspektionen(El). Som
beslutsunderlag för Eks prövning kravs en miljökonsekvensbeskrivning(MKB), som tas fram i
enlighet med bestammelserna i miljöbalkens (1998:808) kapitel 6.
Nar ansökan om natkoncession har skickats till El tillsammans med MKB och andra bilagor, skickar El
ut handlingarna pa remiss till b1.a. markägare, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. Efter
remisstiden fattar El beslut om koncessionen.
För att f3 markförlagga ledningar över nagon annans fastighet kravs en s.k. rättighet. Som grund för
rättigheten tecknas i första hand ett frivilligt markupplatelseavtal. Boris Elnat tillämpar normalt sett
ledningsratt eller servitutsavtal:

1.3.

Genomförande av samråd

I processen med att ta fram MKB för projektet ingår att samrada med berörda instanser. Samrådet
sker i enlighet med bestammelserna i miljöbalken 6 kapitlet 4 9. I samradet far samradsparterna
möjlighet att framföra synpunkter, information och kunskap som kan ha betydelse för projektet.
Samrad med berörda fastighetsägare, Länsstyrelsen i Västra Götalands Ian, Boras Stad, övriga
berörda myndigheter, lokala organisationer och enskilda som kan antas bli särskilt berörda sker
genom utskick av detta samrAdsunderlag och genom annonsering i lokaltidning.
Efter samradstiden redovisas genomförandet av samrådet och inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse. Isamradsredogörelsenbemöter Boras Elnat de inkomna synpunkterna.
Redogörelsen skickas sedan till Länsstyrelsen, som beslutar om projektet kan antas medföra
betydande miljöpiverkan.

2. Lokalisering, omfattning och utformning
,

Projektet omfattar markförlaggning av tv5 130 kV ledningar. De planerade ledningarna ar belägna i
omradet Viared ca 4 km väster om Borås centrum. En del av sträckningen, norr om Pickesjön (sträcka
&D i bilaga l ) , ar gemensam för debagge ledningarna. Pi3 denna sträcka markförlaggs ledningarna
parallellt i samma schakt.
Befintligt kabelförband mellan Viared mottagningsstation och skarvplatsen (sträcka E-C i bilaga 1) ar
till största delen lokaliserad till omradet langs Viaredsvagen.
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2.1.

Kabel A (sträcka A-D-B i bilaga 1)

Den planerade kabelsträckningen utgSir fran ställverket vid Kraftverksliden (A i kartan) och följer
gatan mot sydöst fram till motorvägen (riksväg 27/40). Sedan följer kabeln motorvägens norra sida
fram till jarnvagen vid Viaredsmotet. Järnvägen korsas, och kabeln följer sedan järnvägens norra sida
genom viadukten under Viaredsmotet (Figur 1). Ungefär 300 meter öster om Viaredsmotet viker
kabeln av söderut genom en befintlig kulvert som korsar jarnvagen och motorvägen. Söder om
motorvägen (D i kartan) viker kabelsträckningen av österut och följer motorvägen ca 300 meter, för
att sedan vika av iöderut fram till en mindre bilväg. Bilvägen följs ca 1,l km fram till skarvplatsen
mot befintlig kabel vid punkt B i kartan.

Figur 1.Den markförlagdaledningen Iöper till vänster om Järnvägeni bild genom viadukten under
Viaredsmotet.

2.2.

Kabel B (sträcka C-D-B i bilaga 1)

Den planerade kabelsträckningen utgar fran skarvplats mot befintlig kabel söder om Viaredsmotet (C
i kartan), och sträcker sig norrut i en bage mot Viaredsmotet till punkt D i kartan. Sträckningen Iöper
sedan parallellt med kabel A österut mellan punkt D och B (se avsnitt 2.1 ovan).

2.3.

Kabel C (sträcka E-C i bilaga 1)

Den befintliga kabeln utgar fran Viared mottagningsstation (E i kartan) och följer Viaredsvägen at
!nordost till skarvplatsen (C i kartan).
t
I

2.4.

Utformning av kabelforband

Kablarna utformas som kabelförband med tre enfaskablar som buntas ihop. Enfaskabelns (Figur 2)
ledare bestar av aluminium eller koppar och isolationen är av plast (polyeten, PEX). Runt isolationen
läggs ett lager koppartradar som en jordad skärm. Ytterst förses kabeln med en mekaniskt
skyddande plastmantel av polyeten (PE). Samtliga material är atervinningsbara.
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Figur 2. Enfaskabel med ledare av aluminium, Isolation av tvarbunden polyeten (PEX) och en skärm
av koppartradar.

2.5.

Markförlaggning av kablar

Vid markförlaggning av kabelförband gravs eller sprangs ett schakt (Figur 3). PA botten av schaktet
Iaggs kringfyllning bestaende av sand eller finkrossat material. Därefter Iaggs kabelförbandet ner,
ytterligare kringfyllning Iaggs runt kabelförbandet. Schaktet fylls igen, om möjligt med samma
massor som tidigare grävdes upp. Isamband med Aterfyllandet Iaggs kabelskydd och
markeringsbandpA olika djup ovanför kablarna.

L

Upplliggningca 1-2 m

D a m n i n g ca l m

--

Arbelsomdde 3-4m

Figur 3. Schematisk bilu d e r kabelschakt med ett kaL=,,5rband bestaende av tre fasaFua
Illustrationen ar ej skalenlig.
Schaktets bredd beror b1.a. p8 hur manga kabelförband som markförlaggs, hur djupt schaktet ar och
vilken typ av mark det ar. Om endast ett förband markförlaggs (stracka A-D och C-D) blir schaktet i
normalfallet ca 1meter brett vid markytan. Om tva kabelförband markförlaggs (sträcka D-B) blir
schaktets bredd vid markytan i normalfallet ca 2,5 meter (Figur 4).
(I
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J

Uppläggningca 1-2 m

-D

ca 2.5 m

-I-

kbetsonuade3-4 m

-

1

Figur 4. Schematisk bild över kabelschakt med tva kabelförband bestaende av tre fasledare.
Illustrationen ar ej skalenlig.
Under arbetet med markförläggningen ställs normalt arbetsfordon inom ett 2-4 meter brett
arbetsomrade p3 schaktets ena sida, medan de uppgrävda massorna tillfälligt läggs upp inom ett 1-2
meter brett omrade p6 schaktets motsatta sida. Vid trängre passager kan schaktmassorna
transporteras iväg till en annan uppläggningsplats.
Korsningar av vägar och järnvägar kan där det är möjligt utföras med schaktfri teknik, t.ex.
rörtryckning eller styrd borrning. Vid rörtryckninggrävs en tillräckligt djup grop p i varje sida om det
som ska korsas. Sedan trycks ett rakt rör genom marken under det som ska korsas frdn den ena
gropen till den andra, och kabelförbandet dras genom röret.
Styrd borrning innebär att en borr styrs elektroniskt fran marken med hjälp av jetspolning. Först
borras ett mindre pilothål som sedan vidgas succesivt till önskad storlek. Därefter dras ett plaströr
för kablarna genom halet. Slutligen dras kablarna genom rören. Om tekniken med styrd borrning
används kan det bli aktuellt att innesluta kablarna i bentonitlera för att kyla kablarna under drift.
Vattendrag och diken kan korsas antingen genom konventionell schaktning eller genom schaktfri
teknik, beroende på vattenmängd, geologiska förhallanden och biologiskavärden p2 den aktuella
platsen.

3. Berorda intressen och farväntade konsekvenser
3.1.

Boendemiljö

De planerade kabelstraken sträcker sig till största delen genom omraden utan bostadsbebyggelse.
Befintligt kabelstrak (E-C) är lokaliserat till grönomradet mellan Frälsegardsgatanoch Viaredsvägen
och berör därmed inte befintliga bostadshus direkta näromrade.
Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och fragor som rör säkerheten för närboende
regleras i de markuppl~telseavtal/ledningsrättersom upprättas med berörda fastighetsägare i
samband med en lednings anläggande.
De säkerhetsbestämmelsersom maste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande av
byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som fAr/kan bedrivas i
I~dningarnasnärhet kommer att anges i markuppl2telseavtalen/ledningsrätterna och finns reglerade
,i elektriska starkströmsföreskrifter.
t
t

3.2.

Naturmiljö

Inga delar av den föreslagna sträckningen berör riksintresse för naturvarden, Natura 2000 eller
naturreservat.
Ledningsstrackningen berör till stor del mark i anslutning till motorvägen och järnvägen (sträckorna
A-D samt C-D). Vegetationen är av blandskogstyp med stort inslag av klen björk och asp. Den
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västligaste delen av sträckan A-D berör befintliga ledningsgator som röjs regelbundet. Har bestar
vegetationen av gräs, buskar och sly.
Norr om järnvägen rinner Kvarnbacken, som närmast ca 20 meter norr om den planerade
sträckningen. Den planerade ledningen passerar tv2 stycken diken som rinner mot Kvarnbacken. I
anslutning till Kvarnbacken finns en nyckelbiotop och ett sumpskogsomr~de,som inte berörs direkt
av ledningen.
Den västligaste delen av sträcka D-B (ca 400 meter) ligger i anslutning till motorvägen. Har bestar
vegetationen till stor del av ung, planterad barrskog. Ianslutning till motorvägen passerar den
planerade sträckningen ett mindre vattendrag som rinner norrut mot Kvarnbacken.
Längre österut ansluter den planerade sträckningen till befintlig ledningsgata och bilväg norr om
Pickesjön. Vegetationen mellan bilvägen och ledningsgatan utgörs av ganska nyligen awerkad
barrskog, med lövträd invid bilvägen. Invid skarvplatsen mot befintlig kabel (B i kartan) vid Pickesjöns
nordöstra ande finns en Iövskogsdungesom ar upptagen i Lansstyrelens lövskogsinventering
(naturvardesklass3). Har vaxer b1.a. bok, ask, ek, al och björk (Figur 5).
Bon av hasselmus har ar 2006 och 2011 noterats i de befintliga ledningsgatorna norr om Pickesjön
och vid station OT52. Hasselmusen ar upptagen i habitatdirektivets bilaga 4 och skyddad enligt
artskyddsförordningen. Hasselmusen ar knuten till rika Iövbiotoper med mánga olika arter av baroch fruktbärande buskar och trad, och patraffas ofta i lövrika kraftledningsgator. Den svenska
populationen av hasselmus ar livskraftig.
Det befintliga kabelförbandet p5 sträckan E-C berör inga utpekade intressen för naturmiljön. Stráket
ar förlagt till gräsmarker i anslutning till befintliga vägar.

Figur 5. Ädellövskogsdunge vid Pickesjöns nordöstra ande, sedd fran B i kartan. Den markförlagda
ledningen följer det öppna straket ner mot bilen som syns i bildens mitt.
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Förväntade konsekvenser
I samband med anläggningsarbetet kan träd och annan vegetation behöva röjas för schakt och
arbetsomrade. I driftskedet kommer ett omrade rakt ovanför kabelschaktet behöva hallas fritt fran
större träd, medan övriga delar av det tidigare arbetsområdet kan tillåtas växa igen. Kabeln följer
befintlig väg genom ädellövdungen vid Pickesjöns nordöstra ände, så att awerkningsbehov i dungen
minimeras. Ingen direkt paverkan förväntas uppstå på Kvarnbäcken eller Pickesjön.
När den markförldgda kabeln tagits i drift och befintliga luftledningar raserats upphör röjningen av
luftledningsgatorna, vilket kan leda till en minskning av arealen av lämpliga habitat för hasselmus.

3.3.

Kulturmiljö

Den planerade sträckningen berör inga riksintressen för kulturmiljövarden. I närheten av station
OT52 passerar den planerade sträckningen norr om en bytomt som kan härröra fran 1500-talet
(Borås 38:111. Ungefär 50 meter nordöst om skarvplatsen mot befintlig kabel (B i kartan) finns en fast
fornlämning i form av en bebyggelselämning (Boras 124) med husgrund och terrasser.
sträckningen för de nya kablarna har anpassats för att inte beröra kända kulturlämningar. Om
okända kulturlämningar påträffas under anläggningsarbetet ska arbetet avbrytas och fyndet
rapporteras till Länsstyrelsen. Inga negativa konsekvenser för kulturmiljön bedöms uppstå.
Det befintliga kabelförbandet p2 sträckan E-C berör en lämning benämnd som plats med tradition
(Boras 42:l). Lämningen blev påverkad i samband med anläggandet av kabeln och ingen ytterligare
paverkan p2 lämningen bedöms uppstå. I det befintliga kabelstråkets närhet finns även en gammal
gårdstomt/bytomt (Boras 36:l) och ett vägmärke (Boras 43:l)
Förväntade konsekvenser
Inga konsekvenser förväntas p2 kända kulturmiljövärden.

3.4.

Rekreation och friluftsliv

Inget omrade av riksintresse för friluftslivet berörs av den planerade sträckningen av de nya
kablarna. I området vid ickes sjön finns flera smavägar och stigar som används för rekreation, t.ex.
promenader, hundrastning och cykelturer. I anslutning till sjön finns flera grillplatser och
tillgänglighetsanpassadefiskebryggor.
3.4.1.

Förväntade konsekvenser

Framkomligheten på grusvägen norr om Pickesjön kan paverkas i samband med anläggningsarbetet.

3.5.

Infrastruktur

Motorvägen och järnvägen utgör riksintresse för kommunikationer. sträckningen korsar motorvägen
i en befintlig ledningskulvert norr om punkt D. Järnvägen korsas med hjälp av schaktfri teknik väster
om Viaredsmotet. Den planerade sträckningen följer järnvägens norra sida genom viadukten vid
Viaredsmotet.
En grusväg på Pickesjöns norra sida berörs av den planerade Sträckningen.

Kulturmiljölagenfick en ny lydelse den 1januari 2014: En lämning som kan antas ha tillkommit efter Ar 1850
omfattas inte automatiskt av det allmänna skyddet för fornlämningar. Länsstyrelsen kan dock
fornlämningsförklara även yngre lämningar.
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3.5.1.

Förväntade konsekvenser

Inga konsekvenser förväntas på de riksintressanta vägarna och järnvägarna. Framkomligheten p&
grusvägen norr om Pickesjön kan paverkas i samband med anläggningsarbetet.

v!

iii+

3.6.

Hushållning med naturresurser

.I&

Vid markförlaggningav kabel i schakt används s.k. kabelsand eller finkrossat material som fyllning
kring kabelförbasdet. Materialet ska vara utan skarpa kanter och ha en kornstorlek mindre an 4 mm.
Vid rasering av luftledning kan metaller fran stolpar och ledare atervinnas.
'v.
3.6.1.

Förväntade konsekvenser

I anläggningsskedet uppstår behov av fyllningsmaterial från sand- eller bergtäkt.
;'I

4. Förslag till innehall i MKB

L'

Utöver grundläggande beskrivningar av projektet föreslas MKB:n innehålla en beskrivning av
omradets förutsättningar och projektets paverkan på följande områden: boendemiljö (inkl.
magnetfält, buller och vibrationer), naturmiljö, kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, infrastruktur
samt hushållning med naturresurser. Med utgångspunkt i dessa bedömningar görs en samlad
bedömning av projektets helhetspaverkan på människors hälsa och miljön.
I;

4

4
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Nya l 3 0 kV ledningar i Viared
Bilaga 1 till samradsunderlag

Borås Elnat AB planerar två nya
I kartan visas uppgifter om kulturmarkförlagda 130 kv'ledningar i Viared i lämningar, naturvärden samt vag 27
östra delen av Boras. Den ena
(under byggnation).
ledningen följer sträcka A-D-B i kartan,
den andra ledningen följer sträcka
C-D-B i kartan. Därmed markförlaggs
de bagge ledningarna parallellt på
sträckan D-B. En befintlig markförlagd
ledning finns på strackan E-C.

A
B
C
D
E

Viared station

O

100 200 300 m

Ställverk OT52
Skarvplats vid stolpe 18
Skarvplats Viared
Kulvert, södra anden

-

I
I

anerad markförlagd ledn.

* Befintlig markforlagd ledn.

1Kulturlamning(RAA)
Kulturlamning( R M )

1 Nyckelbiotop (Lst)

1 Sumpskog (SkS)
]- Naturvardesobjekt(SkS)
Lövskog (Lst)

a n a Vag 27 (under byggnation)

--zm
ra

P(

Kallor: Riksantikvarieambetet( R a ) , Lansstyrelsen (Lst) och Skogsstyrelsen (SkS).
2014-03-03 Ifny

Skala (A4): 1:12 000
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BESLUTSFÖRSLAG

Tilläggsavtal för bergtäkt, återfyllnad av bergtäkt och
anläggningsarrende rörande Viared 7:2 och Torpa-Hestra 4:1
NCC Roads AB:s tillstånd för bergtäkt inom Ramnaslättsområdet löper ut 2029-06-30.Tilläggsavtal för
bergtäkt, återfyllnad av bergtäkt och anläggningsarrende har upprättats innehållande ändring av avtalstid
och ersättning. Tilläggsavtalen är synkroniserade med NCC Roads AB:s täkttillstånd och gäller fram till
2029-06-30.
Avtalet ger kommunen en årlig minimiersättning om 100 000 kronor per år samt 3,50 kr/ton uttaget
berg.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen godkänner upprättade tilläggsavtal med NCC Roads AB gällande ändring av avtalstid och
ersättning.
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