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Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan
för del av Sandared, Sandared 1:24
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked. Exploateringen
bidrar till fler bostäder i Sandared.
Det är viktigt att allmänheten har möjlighet att passera genom området ner till
stranden vilket ska säkerställas i detaljplanen.
Angränsande gatunät har enskilt huvudmannaskap, varför det föreslås även inom
aktuellt område. Tidigt i arbetet bör eventuella upprustningskrav på gatunätet
diskuteras baserat på den ökade bebyggelsen.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
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Yttrande över planbesked för del av Bergsbo,
Tusenskönan 19.
Bostadsändamål bedöms inte vara lämpligt på platsen på grund av närliggande
trafikled samt verksamheter.
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Granskningsyttrande på detaljplan för del av
Trandared, Guldhornet 1 (Kransmossens förskola)
Kommunstyrelsen ser positivt på möjligheten till en ny förskola samt upprustad infart
till Kransmossens idrottsområde. Vi tillstyrker planförslaget i sin helhet.
Idag används området för en tillfällig förskola för två avdelningar. Planförslaget
medger en förskoletomt för en permanent förskola med maximalt sex avdelningar
vilket är ca 100-120 barn samt personal. Det är viktigt med bra miljöer för förskolor
och dagis och detta är en mycket lämplig plats.
Kransmossen är ett viktigt rekreationsområde för hela Borås med flera angränsande
bostadsområden. Detaljplanen berör även infarten till området och bedöms stärka
Kransmossen genom en upprustning.
Då friluftsområdet är viktigt för hela Borås samt för rekreation i närområdet är det är
viktigt att det går att cykla eller gå till Kransmossen på ett säkert sätt. Det är därför
önskvärt att Tekniska förvaltningen ser över cykel och gångstråken på Trandared
även om detta ligger utanför detaljplanen.
I samband med planen iordningställs en ny återvinningsstation vilken blir placerad vid
entrén till friluftsområdet. Dess centrala placering gör att utformningen av
återvinningsstationen kräver extra uppmärksamhet. Det är också viktigt att Borås
Energi och Miljö görs medvetna om att centralt placerade återvinningsstationer skall
utformas så att de på ett bra sätt passar in i den omgivande miljön.
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Underrättelse om granskning för Detaljplan för Trandared,
Guldhornet 1, m.fl. (Kransmossens förskola), Borås Stad
Detaljplanen är en ändring av en äldre plan. Avsikten är att ge möjlighet att bygga en förskola
samt rusta upp infarten till ett populärt friluftsområde. En behovsbedömning har gjorts som
visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planen har varit på samråd under tiden 2011-01-10 – 2011-02-14. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i en samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga under rubriken pågående planuppdrag på
www.boras.se/samhallsbyggnad. Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.
Stora plankartor kan översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds
informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev.
Granskningstiden pågår den 22 april – den 30
maj.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån,
Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Eva-Marie Larsson tfn. 033-358504, e-post eva-marie.larsson@boras.se
Andreas Klingström tfn. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 30 maj via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer P05/10. Yttrandet önskas som pdf
eller word-format för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Borås den 17 april.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör en förskola på 6 avdelningar,
en återvinningsstation samt en övergripande upprustning av entréområdet till Kransmossens friluftsområde.
Området är ca 1,1 hektar stort och består idag av en
grusad parkeringsyta, en förskola i paviljonger samt
uppställda återvinningsbehållare. Även en del av en
nuvarande fotbollsplan tas i anspråk av detaljplanen.
Söder om planområdet fungerar en trädbevuxen brant
som avskiljare mot bostäderna bakom och mot norr
skiljer en liten slänt med en häck av mot angränsande
flerbostadshus innergård.
En upprustning av återvinningsstationen är viktig för
att området ska se inbjudande och trevligt ut både för
besökare och boende i området.

Orienteringskarta
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Planbeskrivning

1.3.2 Markägare

Borås Stad äger marken.

Detaljplan för Trandared, GULDHORNET 1 m.fl., Kransmossens förskola,
Borås Stad, upprättad den 2 mars
2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning,
genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse.
Efter 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.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget sydost om Borås centrum, i
stadsdelen Trandared. Avståndet till Borås centrum är
ca 2,5 km. Planområdet omfattar fastigheten Guldhornet 1 samt del av Hulta 4:2 och Trandared 4:1 och
utgör entrén till Kransmossens friluftsområde med
bl.a. fotbollsplaner, motionsspår och tillhörande byggnader. Planområdet omfattar ca 1,1 ha.
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2.1 Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 11 mars 2010
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan för området.
2.2 Borås 2025

Planen syftar till att ge möjlighet att bygga en ny
förskola samt rusta upp infarten till Kransmossens friluftsområde. Planen kommer även att tillåta en yta för
en återvinningsstation vid entrén till friluftsområdet.

Flygfoto med planområdets avgränsning.

2. Tidigare ställningstaganden

Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade
Borås. I visionen anges bland annat goda uppväxtvillkor för barn och unga.
2.3 Miljömål för Borås

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. För de lokala miljömålen
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade
områden. Områdena är: Hållbara perspektiv, Hållbar
samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt
Borås samt Hållbar natur. För varje prioriterat område
har ett antal mål och etappmål utarbetats, där tanken
är att etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016.
De mål och etappmål som främst berör planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 6. Bättre förutsättningar för en hälsosam livsmiljö, där boråsaren ska ha möjligheter att vistas i tysta
utomhusmiljöer utan bullerföroreningar.
2.4 Översiktliga planer

Gällande översiktsplan för Borås Stad, antagen 2006
(ÖP06), anger grunddragen för mark- och vattenanvändningen och behandlar bebyggelseutvecklingen
inom Borås Stad. För det aktuella planområdet anges
att det är viktigt att säkerställa Kransmossens friluftsområde och att upprusta entrén till anläggningen.
2.5 Grönområdesplan

Grönområdesplanen, antagen av Kommunfullmäktige
2014, anger Kransmossens idrotts- och friluftsområde
som ett av Borås Stads mest värdefulla grönområden,
oersättligt och av mycket stort värde för hela kommunen. Till grönområdesplanen är en inventering kopplat
där Kransmossen beskrivs som ett stort och sammanhängande strövområde med omväxlande natur, öppna
hagmarker och barrskog. Kransmossen har mycket
höga respektive höga naturvärden, höga frilufts- och
rekreationsvärden, samt höga respektive mycket höga
bevarandevärden.

BLOMPictometry 2007
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2.6 Gällande detaljplaner

Delar av området är sedan tidigare detaljplanelagt. För
större delen av planområdet gäller detaljplan P319
som medger biluppställning samt naturmark. En liten
yta i norra delen av planområdet omfattas av detaljplan P228, som också medger naturmark. Längst åt
nordöst saknas detaljplan. Genomförandetiden för
befintliga planer har gått ut.
2.7 Kommunala beslut i övrigt som har betydelse
för planen

En Lokaliseringsstudie för förskolor, som antogs av
Kommunfullmäktige 2009, har pekat ut området som
lämpligt för en ny förskola.

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 PBL4:34 och 6 kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

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

Planområdet utgörs idag till största delen av en öppen grusad parkeringsyta och en tillfällig förskola i
en paviljong. Området utgör infarten till Kransmossens friluftsområde. I norr avgränsas området av ett

De två uvarande fotbollsplanerna strax nordöst om planområdet minskas till en.

bostadskvarter vars innergård är vänd mot planområdet, i söder av bostadsbebyggelse på en höjd med en
brant trädbevuxen sluttning ner mot planområdet.
I öster finns Kransmossen friluftsområde med bl.a.
fotbollsplaner och motionsspår i skogen. Planområdets
omgivande vegetation kommer inte att påverkas av
planförslaget. En stor del av den grusade parkeringsytan kommer att tas i anspråk till förskolans utegård.
4.1.2 Geoteknik

En geoteknisk undersökning har tagits fram av COWI
AB daterad 2010-02-19 vilken senare har kompletterats (2010-08-16).
Området utgjordes ursprungligen av en torvmosse och
är numera uppfyllt med diverse fyllningsmassor i form
av sand, morän och sprängsten. Fyllningens mäktighet har uppmätts till i allmänhet ca 3-4 meter men är
tunnare i sydvästra delen. Under fyllningslagret ligger
torven kvar med en mäktighet av ca 1-3 meter, som
överlagrar fast lagrad friktionsjord på berg. Berget har
påträffats 10-15 meter under markytan utom närmast
befintlig idrottsplats, där djupet överstiger 20 meter.
Vattennivån i de öppna provtagningshålen observerades ca 1 meter under markytan. I det installerade
grundvattenröret, som står i de djupare friktionsjordlagret, uppmättes grundvattenytan till nivå 8,1 meter
under befintlig markyta.
Inom detaljplaneområdet bedöms inga stabilitetsproblem föreligga då markytans nivåer varierar relativt lite
och jordlagren bedöms vara fast lagrade. Stabiliteten
mot de avgränsade höjdpartierna i norr och söder
bedöms även vara tillfredsställande då höjdpartierna
består av berg i dagen eller ytnära berg.
Risken för skadliga sättningar i byggnader är stor
om man grundlägger dessa i fyllningen utan grundförstärkning. Framtida byggnader föreslås därför
grundläggas på pålar stoppslagna mot berg eller i det
fasta friktionsjordlagret. Fyllningens sammansättning, med risk för grov sprängsten, medför att borrade
pålar erfordras. Eventuellt kan slagna pålar användas
sedan förborrning/ schaktning/ prylning skett genom
fyllningen. Uppfyllnader ska minimeras och särskild
hänsyn måste tas till att överbrygga sättningsskillnaden
mellan byggnad och omgivande mark.
Inom planområdet bedöms risken för blocknedfall
vara liten, då angränsade höjdpartier i norr och söder,
med berg i dagen eller ytnära berg, redan är bebyggda.
Vid eventuell bergsschakt rekommenderas att en
specifik risk- och vibrationsanalys för omkringliggande
byggnader upprättas.
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4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att
grundläggning ska utföras radonskyddande. Kravet
innebär att byggnadsdelar som står i kontakt med
jorden utformas så att luft från marken förhindras att
tränga in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste
därvid ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne
i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
4.1.4 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdets omgivande bebyggelse består av 3-8
våningshus anpassade till terrängen. De närmaste
byggnaderna har pastellfärgade träimiterande plåtfasader. Vissa balkonger vetter mot området, medan
andra är vända åt andra håll. Bostadshusen närmast
planområdet i norr har både sina balkonger och sin

Mot bostadsområdet i norr fungerar en liten slänt och en
häck som avgränsare mellan innergården och den befintliga förskolan.

innergård mot planområdet. Vid anläggandet av en ny,
stor förskola i området är det därför viktigt att de båda
områdena avskiljs tydligt. Vid gränsen söder om planområdet fungerar en hög brant med trädvegetation
som avskiljare mot ett bostadsområde med lägenheter.
I dag används området av en tillfällig förskola för två
avdelningar. Planförslaget medger en förskoletomt för
en permanent förskola med maximalt 6 avdelningar.
En förskola med 6 avdelningar innebär ca 100-120
barn samt personal.
4.2.1 Byggnadskultur och gestaltning

Förskolebyggnadens storlek beräknas bli ca 1200 kvm
i ett våningsplan. På grund av de geotekniska förhållandena så reglerar planen att det inte får vara källare
samt att grundläggning på pålar rekommenderas. Utöver huvudbyggnaden medger detaljplanen ytterligare
200 kvm för att ge möjlighet att bygga lite mindre
byggnader för lek, förråd etc, samt för att ge planen
större flexibilitet.
4.2.2 Lek och rekreation

Yta för lek och utevistelse beräknas i lokaliseringsstudien till 240 kvm per avdelning. Tomten är på ca 8400
kvm vilket är ca 2400 kvm större tomt än minimikravet, till fördel för barnens utevistelse. Området

Mot bostadsområdet i söder fungerar en trädbevuxen brant
som avskiljare.

Idéskisser för förskolans fasader, överst mot norr och nederst fasaden mot söder.
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angränsar dessutom till Kransmossens friluftsområde,
som därmed kan fungera som ett extra utrymme för
barnens utevistelse.
4.2.3 Naturmiljö

Inom och runt omkring planområdet finns relativt
mycket vegetation i form av lövträd med inslag av tall.
Kransmossenområdet är ett viktig rekreationsområde
för Borås, med motionsspår, utegym, grillplatser,
lekplats, friluftsgård samt flera bollsplaner. Flera bostadsområden angränsar till området vilket ytterligare
ökar områdets värde. Detaljplanen berör infarten till
området och bedöms stärka Kransmossen genom den
upprustning som sker.
Bollplaner och parkeringsytor görs om på Kransmossen för att möta framtida behov för bl.a. Mariedal IK.
Denna förändring ligger dock utanför detaljplanen.

från planområdet.
Buss 11 stannar på Kransvägen ca 100 meter från
planområdet med 2 timmars turtäthet.
4.3.4 Parkering

I samband med planarbetet görs en översyn av Kransmossens Friluftsområde. Parkeringsytorna för friluftsområdet planeras om, bl.a. för att kunna utöka
platserna nära omklädningsrum och lokaler.
Förskolan behöver parkering för personal samt för
föräldrar som lämnar och hämtar sina barn. Lokaliseringen av parkeringen föreslås till västra delen, parallellt med Kransvägen. Parkeringen till Kransmossens
friluftsområde, öster om planområdet, kan användas
av förskolans personal då de tiderna som de använder parkeringsplatserna skiljer sig mot de tider som
friluftsområdet har flest besökare.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottag

4.3 Gator och trafik
4.3.1 Gatunät

Nuvarande infart till Kransmossen tas bort. En ny
kvartersgata anläggs i planområdets södra del som ska
försörja den nya förskolan och även vara entrégata för
Kransmossens friluftsområde. Kvartersgatan får även
en trottoar för att öka trafiksäkerhet för de gång- och
cykeltrafikanter som tränar på Kransmossen.
Förskoletomten nås från den nya kvartersgatan. Kransvägen bedöms ha en kapacitet som klarar en etablering
av en större förskola. En förskola med 6 avdelningar
beräknas innebära en trafikalstring i storleksordningen
ca 400 fordon/dygn. Nuvarande tillfällig förskola har
2 avdelningar vilket innebär att utifrån nu rådande
situation kan trafiken öka med ca 270 fordon/dygn.
Den största belastningen sker under morgontimmarna
mellan 7-8 och på eftermiddagen.

Parkeringsplatser för föräldrar som hämtar och lämnar
sina barn anläggs i västra delen av planområdet med
infart från den nya kvartersgatan och utfart på Kransvägen. Yta för varumottagning och sophantering
bör kunna samutnyttja körytorna för att minska de
hårdgjorda ytor.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten och avlopp

Vatten, avlopp och dagvattenledning finns framdraget
till området, med en god kapacitet att klara utbyggnaden av förskolan.
4.4.2 Brandvatten

Avståndet till närmsta brandpost i området är längre
än rekommenderat och därför kan det behövas att en
ny brandpost uppförs i anslutning till tomten.

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

4.4.3 Värme

Det är viktigt att området intill ett friluftsområde är
väl tillgängligt. Nya gångstråk byggs ut utmed den nya
kvartersgatan in till Kransmossens friluftsområde.

Området kan anslutas till befintligt fjärrvärmenät i
Kransvägen strax söder om planområdet.
4.4.4 El, tele

Kransvägen har trottoarer på båda sidor av vägen,
medan cykelbana saknas helt i området. En cykelbana i området skulle underlätta tillgängligheten till
förskolan men även till Kransmossens friluftsområde.
Detaljplanen möjliggör utrymme för ny cykelväg längs
Kransvägen. Cykelväg till området är en viktig del i
målet att nå ett hållbart resande.

Tele finns i anslutning till området. En ny transformtorstation kommer placeras i anslutning till förskolan
på område som tillhör friluftsområdet. Denna placering möjliggör distribuering av el till både förskola och
till Kransmossens klubbstuga.

4.3.3 Kollektivtrafik

Busslinje 2 med en turtäthet på 10 minuter under
högtrafik trafikerar Trandared. Närmsta busshållplats
finns på Östergårdsplan ca 350 meter uppför en backe

4.4.5 Dagvatten

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten lokalt
inom kvartersmarken.
4.4.6 Avfall

I dagsläget finns en återvinningsstation uppställd på
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befintlig parkering. I samband med den nya kvartersgatan och förskolan iordningställs en ny yta i
söder. Återvinningsstationens placering vid entrén till
friluftsområdet ställer krav på utformningen. Extra
stor omsorg kommer därför att krävas för att kunna
leva upp till syftet med detaljplanen. Utformningen
av stängsel och återvinningsbehållare är en viktig del
i det arbetet. För att området ska kännas säkert är det
viktigt att området är väl upplyst. Bedömningen kommer att göras i bygglovsskedet.
För en återvinningsstation behövs i regel en yta som
är ca 25 x 20 meter. Då den avsatta ytan för återvinning är triangelformad lämnas hela sträckan längs med
kvartersgatan öppen för att lastbilarna som ska tömma
kärlen ska komma åt smidigt. Förskolan kommer att
ha egen sopsortering på tomten.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. En upprustning av området är positivt
för Kransmossens friluftsområde. Geoteknisk undersökning finns som ger stöd för lämplig placering av

förskolebyggnad. Trafikfrågor har belysts i planarbetet.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen. Samråd har skett med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen delar i svar inkommet 2011-02-21,
kommunens bedömning att förslaget inte innebär
betydande miljöpåverkan.
5.2 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning eftersom det blir en bättre markutnyttjning
och nödvändig infrastruktur redan finns för området.
Dessutom möjliggör en förskola i anslutning till ett
större bostadsområde att många kan promenera till
förskolan vilket är positivt ur ett hållbarhetsperspektiv. Dock gör avsaknaden av cykelvägar till förskolan
tillsammans med relativt långt avstånd till den busshållsplats som har den mest frekventa turtätheten, att
tillgängligheten till området kan förbättras. Genom
att anlägga cykelbanor i området och en busshållsplats närmre förskolan, skulle hållbarhetsperspektivet
på tillgängligheten förbättras mycket. Detaljplanen
möjliggör anläggande av cykelbanor längs med Kransvägen.
5.3 Miljö
5.3.1 Estetiska värden

Nuvarande återvinningsstation behöver rustas upp.

Då området kommer att fungera som entrén till ett
betydelsefullt friluftsområde är det viktigt att utformningen av förskolan anpassas för att överensstämma
med omgivande bebyggelse. Av särskild vikt är det
också att återvinningsstationens utformning och
avgränsning blir genomtänkt så att den blir välfungerande och inte förfular området.
5.3.2 Grönområden

Detaljplanen angränsar till Kransmossens friluftsområde. Syftet med planen är delvis att rusta upp entrén till
Kransmossen för att göra området mer attraktivt och
inbjudande. Förskolan kan använda friluftsområdet i
sin pedagogiska verksamhet. Den befintliga naturmarken norr om förskolan kommer att ingå i förskoletomten. Gångstråket som gått längs naturmarken ersätts av
en gångväg längs med den nya vägen in till Kransmossen och längs med fotbollsplanerna.
5.3.3 Infrastruktur

Befintlig infrastruktur kan användas till vatten, avlopp,
Illustration över den nya utformningen av återvinningsstationen.
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värme, el och tele. Gatunätet byggs om för att göra
entrén till området tydligare och mer välkomnande.
Stora delar av parkeringen i anslutning till Kransvägen
förflyttas längre in området, närmare bollplanerna.
5.4 Sociala värden

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

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

5.4.1 Identitet

Upprustning av entrén gör området mer inbjudande
vilket kan ge hela Kransmossenområdet en tydligare
identitet.
5.4.2 Trygghet/säkerhet

Genom att entréområdet får en upprustning kan hela
området få en större trygghetskänsla. En genomtänkt
utformning av återvinningsstationen kan öka områdets känsla av trygghet och säkerhet. Flytten av parkeringsplatserna närmre omklädningsrum och bollplaner
kan också öka känslan av trygghet.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

Tomtindelningen omfattas av hela kvarteret Guldhornet. Fastigheten Guldhornet 1 var tänkt som reservyta
för parkering inom området. Kommunen är markägare och inga hyresavtal, servitut etc. finns som berör
boendeparkering på den aktuella platsen.
Förändringar av Kransmossens friluftsområde innebär
att nuvarande parkeringsyta flyttas närmare friluftsverksamheten.
Tomtindelning 1583K-BN920/1966, upphävs för
fastigheten Guldhornet 1 i samband med att planförslaget vinner laga kraft.
6.3 Handläggning

5.5.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas p.g.a. den
verksamhet som medges i detaljplanen.
5.5.2 Risk för höga/låga vattenstånd

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

Det finns inga indikationer på föroreningar i området.
5.5.4 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
5.5.5 Buller

Enligt en bullerberäkning från 2009 så finns det en
beräkningspunkt på befintlig (tillfällig) förskolebyggnads västra fasad. Där redovisas en ekvivalent
bullernivå på 46 dBA och ett maxvärde på 65 dBA.
Bedömningen är att ytterligare bullerberäkningar inte
är nödvändigt då ljudnivåerna inte överskrider riktlinjerna. Inga bestämmelser om avsteg för buller behövs i
detaljplanen.

Planen handläggs med normalt planförfarande och
avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.4 Planavgift

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

Utredningar avseende geoteknik utgör planunderlag.
6.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Planavdelningen
Andreas Klingström		

Eva-Marie Larsson

planchef			planarkitekt

5.5.6 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
5.5.7 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
avsevärt av riskerna förknippade med transport av
farligt gods. Avståndet till Gånghestervägen som är en
farligt godsled är 300-400 meter.

GRANSKNING
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Genomförandebeskrivning

innefattar utbyggnaden av en ny förskola samt iordningställandet av en ny infart till området.

Detaljplan för Trandared, GULDHORNET 1 m.fl. (Kransmossens förskola),
Borås Stad, upprättad den 1 april
2014.

En ny transformatorstation kommer att uppföras för
att klara av förskolans och idrottsplatsens elbehov. För
detta ansvarar Borås Elnät AB.

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.
1.1 Syfte

Syfte med planen är att ge möjlighet till att bygga en
ny förskola samt rusta upp infarten till Kransmossens
friluftsområde.

2. Organisatoriska frågor
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

1 kvartalet 2011

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

3 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
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.
2.3 Ansvarsfördelning

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) ansvarar för
genomförandet av planen inom kvartersmark. Detta

12

Detaljplanen ger möjlighet till en återvinningsstation.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för detta.

Den del av naturmark som finns inom området i planen ansvarar kommunens parkavdelning för.
2.4 Huvudmannaskap

Planen har kommunalt huvudmannaskap.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Markägare och Avtal

Planen omfattar fastigheten Guldhornet 1, del av
Hulta 4:2 och del av Trandared 4:1 som ägs av Borås
Stad.
Upplåtelse av den avstyckade förskoletomten sker
genom internt arrendeavtal mellan Kommunen och
Lokalförsörjningsförvaltningen.
En överenskommelse om ansvar, drift och underhållkostnader för gatan inom kvartersmark bör tecknas
mellan de verksamheter som utnyttjar gatan innan
detaljplanen vinner laga kraft.
Ett avtal skall tecknas mellan Kommunen och Borås
Energi och Miljö AB för den mark som nyttjas till
återvinningsstationen.
Ett upplåtelseavtal skall tecknas mellan Kommunen
och Borås Elnät AB för den mark som nyttjas till
transformatorstationen.
3.2. Servitut och ledningsrätt

Ett flertal 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 alternativ prickmark och säkras med servitut eller ledningsrätt. Avtal
om servitut/ledningsrätt bör respektive ledningsägare
teckna med fastighetsägaren.
3.3 Fastighetsbildning

Förskoletomten ska bilda egen fastighet. För detta
krävs lantmäteriförrättning som kommunen kommer
att ansöka om. Förrättningskostnader betalas av LFF.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Vatten, avlopp och dagvattenledningar finns framdra-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

get till området och har tillräckligt god kapacitet för
att klara en utbyggnad av förskola.
I Kransvägen, strax söder om området, finns fjärrvärmeledningar.
4.2 El och tele

För att kunna försörja det nya området med el kommer Borås Elnät AB att uppföra en ny transformatorstation i anslutning till planområdet.
4.3 Radon

Marken utgör normalriskområde för radon och då gäller, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning
ska utföras radonskyddade. Detta då man inte kan
utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
4.4 Gator och trafik

Förskolan får infart från en ny gata som anläggs i
områdets södra del, härifrån blir också ny infart till
Kransmossens friluftsområde.
Det kommer att bli ökad trafik på Kransvägen i och
med etableringen av den nya, större förskolan men
vägen bedöms ha kapacitet nog att klara detta.
4.4.1 Gång- och cykeltrafik

Utbyggnad av cykelbana är inte aktuellt i dagsläget,
men utrymme för framtida cykelbana inryms i detaljplanen.
4.6 Parkering

Parkering till Kransmossens friluftområde kan användas av förskolans personal. Skriftlig överenskommelse
bör tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft.

av torvmosse men att den numera är uppfylld med
diverse fyllningsmassor. För att undvika framtida sättningar i byggnader rekommenderas att de grundläggs
på pålar mot berg eller det fasta friktionsjordlagret.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

Kostnader för utbyggnad av anläggningar såsom gata
ska belasta de verksamheter som kommer att nyttja
gatan.
Borås Elnät AB har elledningar i marken där planerad
förskola ska byggas. Elledningarna flyttas och detta
bekostas av exploatören, i detta fall Lokalförsörjningsförvaltningen.
Borås Energi och Miljö AB har en del ledningar för
vatten och avlopp till Kransmossens idrottsplats som
behöver flyttas då de är lokaliserade under den nya förskolan. Kostnader för omläggning av servisledningar
ska bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen.
Borås Elnät AB bekostar och utför uppförandet av en
ny transformatorstation.
Boårås Energi och Miljö AB bekostar och utför uppförandet av en ny återvinningsstation.
5.2 Plankostnader

Kostnader för upprättande av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften.

Markavdelningen
Carol Jarpa de Emilson

4.5 Återvinningsstation

Borås Energi och Miljö AB är ansvariga för utformningen av återvinningsstationens område i samråd
med kommunens bygglovsavdelning.
4.7 Geoteknik

En geoteknisk undersökning har genomförts 201002-19 och kompletterats den 2010-08-16. Undersökningen visar att området ursprungligen utgjordes
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 2 mars 2014 med avseende på detaljplan för Trandared,
Guldhornet 1 m.fl., Kransmossens
förskola, Borås Stad
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:20 avseende planförslag upprättat den 29 november 2010 har ägt rum under tiden 10
januari – 14 februari 2011 och har annonserats i Borås
Tidning 13 januari 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.

16 remissinstanser har beretts tillfälle att yttra sig. Av
dessa har 15 remissinstanser framfört synpunkter vid
samrådet. 3 berörda sakägare har under samrådstiden
inkommit med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:

•

•

•

•
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Kommunstyrelsen

2011-05-25

S02

Tekniska nämnden

2011-02-03

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2011-02-24

S04

Kulturnämnden

2011-02-10

S05

Stadsdelsnämnden Öster

2011-01-27

S06

Räddningstjänsten

2011-01-26

S07

Lantmäterimyndigheten

2011-01-24

S08

Borås Elnät AB

2011-01-26

S09

Borås Energi och Miljö AB

2011-02-14

S10

Lokalförsörjningsnämnden

2011-01-26

S11

Fritids- och folkhälsonämnden

2011-02-02

S12

Handikappföreningarnas samorganisation

2011-01-28

S13

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2011-02-21

S14

Polismyndigheten i Västra Götaland

2011-02-09

S15

Västtrafik Sjuhärad AB

2011-02-24

S16

TeliaSonera AB

Ändring av egenskapsbestämmelser avseende
högsta byggnadshöjd i meter har ändrats från 6
till 12 meter i totalhöjd för att ge planen en större
flexibilitet. Då omgivande byggnader är mellan
3-6 våningar höga anses en ökad höjd på planområdets byggnad inte störa någons utsikt.
Ändringar av gränser på plankartan avseende att
markering för utfartsförbud har lagts till i plankartan mot Kransvägen.
Tillägg i beskrivningen i avsnittet Teknisk försör-

-

SVAR DATUM

P17

Guldbrandsgatan 38, boende

2011-02-10

P18

Brf Hjälmhugget

2011-02-14

P19

Brf Brotorp

2011-02-14

Tabellen visar de remissinsanser som fått handlingar. Remissinstanser där svarsdatumet redovisas med ett streck har
valt att inte svara. Alla sakägare redovisas inte i tabellen,
endast de sakägare som framfört synpunkter redovisas.

Ändring  av planområdesgränser avseende att den
södra delen av planområdet som tillhörde fastighet Guldhornet 2 har tagits bort från planområdet.
Ändring  av användningsbestämmelser avseende
att den smala gräsremsan i norra delen av planområdet har ändrats från naturområde till att
tillfalla förskolans användningsområde. Den
södra delen av området som var avsatt för återvinningsstation har ändrats till att bli naturmark.
Lokalgatan har ändrats till att bli kvartersmark
med kultur och fritid som användningsområde.

SVAR DATUM

S01

SAKÄGARE

2. Sammanfattning

•

REMISSPART

jning att ny brandpost kan behöva anläggas inom
eller i anslutning till planområdet.
•

Tillägg i genomförandebeskrivningen avseende
servitut och ledningsrätt i området, uppförandet
av ny transformatorstation, gång- och cykeltrafik,
återvinningsstation samt parkering för personal
till förskolan. Dessutom har de ekonimiska
frågorna förtydligats.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen ställs ut för granskning enligt PBL 5:23.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S1 Kommunstryrelsen

Kommunstyrelsen ser positivt på möjligheten till en
ny förskola samt upprustad infart till Kransmossens
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idrottsområde. Vi tillstyrker planförslaget i sin helhet.
Idag används området för en tillfällig förskola för två
avdelningar. Planförslaget medger en förskoletomt för
en permanent förskola med maximalt sex avdelningar
vilket är ca 100-120 barn samt personal. Kransmossen
är ett viktigt rekreationsområde för hela Borås med
flera angränsande bostadsområden. Detaljplanen berör
även infarten till området och bedöms stärka Kransmossen genom en upprustning. Det är viktigt med bra
miljöer för förskolor och dagis och detta är en mycket
lämplig plats. Marken är ur en geoteknisk aspekt
inte bra men ett flexibelt tankesätt kring utformning
av fastigheten kan lösa delar av problematiken. Det
är viktigt att beakta de miljöer som finns runt våra
förskolor och att platsernas egenskaper ibland måste
få vara viktigare än att en byggnad av modell standard
går att få in. Istället kan vi använda oss av den arkitektoniska kompetens som finns och vara flexibla i vår
byggnation där platsen kräver detta. Detta kommer
på sikt vara både mer hållbart och lönsamt i form av
glada barn och personal samt andra berörda.

S2 Tekniska nämnden

Planförslaget är väl genomarbetat utifrån olika aktörers verksamheter, framförallt att verksamheterna tar
ansvar för parkeringsbehoven och angörningarna på
kvartersmark, vilket har skett i denna plan.
Det saknas markeringar på plankartan för utfartsförbud på de sträckor mot Kransvägen som inte är lokalgata samt utfart enligt illustrationskarta från förskola.
Återvinningsstationernas uppgift är att förvara avfall i väntan på borttransport. Deras syfte är inte att
försköna eller förstärka en upplevelse. Återvinningsstationena är ett inslag i stadsbilden och är nödvändiga
för ett fungerade samhälle. Det borde finnas en plan
för hur den estetiska utformningen på dessa kan lyftas.
Det är viktigt för områdets helhet att återvinningsstationen rustas upp.
I övrigt har Tekniska förvaltningen inte något att
erinra.
Kommentar

Markering för utfartsförbud läggs till i plankartan.

Då friluftsområdet är viktigt för hela Borås samt för
rekreation i närområdet är det är viktigt att det går att
cykla eller gå till Kransmossen på ett säkert sätt. Det
är därför önskvärt att Tekniska förvaltningen ser över
cykel- och gångstråken på Trandared.

Krav ställs på att utformningen av återvinningsstationen blir genomtänkt både ur ett funktionellt och
estetiskt perspektiv. Bedömningen kommer göras i
bygglovsskedet.

I samband med planen iordningställs en ny återvinningsstation vilken blir placerad vid entrén till friluftsområdet. Dess centrala placering gör att utformningen
av återvinningsstationen kräver extra uppmärksamhet.
Det är också viktigt att Borås Energi och Miljö görs
medvetna om att centralt placerade återvinningsstationer skall utformas så att de på ett bra sätt passar in i
den omgivande miljön.

Nämnden vill betona vikten av att utbyggnaden av
cykelgatan sker i anslutning till upprustningen av
infarten. Utbyggnaden bör inte skjutas upp till framtiden, som det framkommer i punkt 4.3.2 i planbeskrivningen.

Kommentar

I planbeskrivningen står beskrivet att förskolebyggnadens utformning ska överensstämma med omgivande bebyggelses estetik. Då marken har geotekniska problem krävs en nogrann undersökning och
utforming av förskolebyggnaden för att anpassas till
markens egenskaper.
Planförslaget kommer att innebära en förändring av
återvinningsstationens nuvarande utformning. Planen
trycker på vikten av en god utformning estetiskt sett
då området utgör entrén till ett stort friluftsområde.
Inom planområdet möjliggörs för cykelväg längs med
Kransvägen. En gångbana anläggs på vägen in mot
friluftsområdet från Kransvägen. Nya cykelvägar i
området kan anläggas först när medel för detta anslås
Tekniska förvaltningen.

S3 Miljö- och konsumentnämnden

Kommentar

Planbeskrivningen förtydligas med att beskriva att
detaljplanen möjliggör cykelbana. Byggandet av cykelbana blir aktuellt först när medel för detta anslås till
Tekniska förvaltningen.
S4 Kulturnämnden

Kulturnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget då inga kulturhistoriska värden finns som
påverkas av detaljplaneförslaget.
S5 Stadsdelsnämnd Öster

För Stadsdelsnämnden Öster är det angeläget att
lokaliseringen och utbyggnaden av förskolan följer
Borås Stads lokalresursplan. Nämnden anser vidare att
det är angeläget att förskolebyggnaden kan utformas så
att det blir bra solförhållanden samt att angöringsmöjligheterna blir goda ur ett föräldraperspektiv. Ur ett
barnperspektiv är det viktigt att lekmiljön utformas på
ett anpassat sätt samt att planområdet får en säker och
trygg trafikmiljö.
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För övrigt har Stadsdelsnämnden inga ytterligare
synpunkter.

till elledningar.

Kommentar

Befintliga servisledningar för vatten och avlopp till
Kransmossens idrottsplats behöver flyttas för de är
lokaliserade under ny förskolebyggnad. Kostnader för
omläggning av servisledningarna ska bekostas av Lokalförsörjningskontorets förskoleprojekt, i likhet med
kostnader för andra allmänna anläggningar i planen.
Tillägg bör göras i genomförandebeskrivningen under
kap 4.1 exploateringskostnader.

Synpunkterna lämnas över till Lokalförsörjningsförvaltningen inför det fortsatta arbetet med utformning
av förskolebyggnaden och lekytorna.
S6 Räddningstjänsten

Flödet i brandpostsystemet i området är bra och
uppfyller räddningstjänstens PM 14 Brandvattenförsörjning. Dock är avståndet till närmsta brandpost
längre än rekommenderat avstånd (enligt PM 14
Brandvattenförsörjning). Möjligheten att anlägga ny
brandpost närmare området kan ses över för att få
bättre tillgång till släckvatten.
I övrigt har räddningstjänsten inga övriga kommentarer.

Kommentar

Synpunkterna har meddelats Lokalförsörjningsförvaltningen som kommer föra en dialog med Borås Energi
och Miljö inför placeringen av förskolebyggnaden i
förhållande till servisledningar. Genomförandebeskrivningen har kompletterats enligt synpunkten.
S10 Lokalförsörjningsnämnden

Kommentar

Planbeskrivningen kompleteras med text att det kan
finnas behov av en ny brandpost i området.
S7 Lantmäterimyndigheten

För genomförande av detaljplaneförslaget vad avser
erforderlig fastighetsbildning krävs att gällande fastighetsplan för både Guldhornet 1 och 2 upphör att gälla
genom en administrativ betämmelse till detaljplanen,
alternativt att fastighetsplanen upphävs i ett separat
ärende. Fastighetsplanen måste upphöra i berörda
delar för att det ska vara möjligt att bilda en ny fastighet för återvinningsstation och överföra mark öster om
lokalgatan från Guldhornet 1 till Guldhornet 2.
Vi föreslår att planförslaget utökas att omfatta även
hela Guldhornet 2. Om så sker kan fastighetsplanen,
genom administrativ bestämmelse enligt ovan, upphöra att gälla för båda fastigheterna.
Kommentar

Nämnden är positiv till planförslaget och anser det
lämpligt med en förskola inom planområdet även om
markförhållandena gör det komplicerat att uppföra en
förskola inom området. Platsen är utpekad i Lokaliseringsstudien för förskolor som antagits av Kommunfullmäktige. Kommer byggnationen av bostäder
i gång på Södervallen och Hulta ängar kommer fler
förskoleplatser att behövas i stadsdelen och den föreslagna platsen ligger då bra till. Vid en nybyggnation
kan också de befintliga paviljongerna som ”tillfälligt
placerats” på området sägas upp och återlämnas.
I genomförandebeskrivningen föreslås det att ”kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar såsom
gata skall belasta lokalförsörjningskontorets förskoleprojekt”. Nämnden protesterar mot att förskoleverksamheten skall bekosta gatan som till största delen
betjänar tillfarten till ett allmänt friluftsområde och
därför bör tillhöra allmän plats.

Upphävandet av fastighetsplanen för Guldhornet
1 sker i anslutning till antagandet av detaljplanen.
Detaljplanegränsen har ändrats till att inte innefatta
Guldhornet 2, varpå fastighetsplan för den fastigheten
inte behöver upphävas.

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker planen i stort
men med tillägget att gatan inom planområdet skall
vara allmän plats och bekostas likt flertalet av stadens
gator.

S8 Borås Elnät AB

Utbyggnad av gata kommer att bekostas av Lokalförsörjningsförvaltningen, men kommer inte att belasta
förskoleverksamheten.

Elnät har elledningar i marken där planerad förskola
ska byggas. Elledningarna behöver flyttas och detta
bekostas av exploatören. Exploatören ska kontakta oss
i god tid innan arbetet påbörjas.
Kommentar

Synpunkterna har meddelats Lokalförsörjningsförvaltningen som kommer föra en dialog med Borås Elnät
inför placeringen av förskolebyggnaden i förhållande
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S9 Borås Energi och Miljö AB

Kommentar

S11 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen
med några kommentarer. Den nya entrén och infarten
till området kommer att medföra ett positivt lyft för
området.
Det är mycket önskvärt att ha både gång- och cykelväg

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

till Kransmossen och därför hoppas nämnden att det
kommer att anläggas en cykelväg utmed Kransvägen.
Sett till besökstillströmningen till såväl friluftsområdet som fotbollsplanerna är det viktigt att erbjuda
trafiksäkra alternativ för alla. Med ett ökat trafikflöde
i området blir det än viktigare med en utbyggnad av
cykelvägen. Den planerade gångvägen utmed den nya
lokalgatan är ett bra initiativ.
Fritids- och folkhälsonämnden är medveten om att det
kommer att försvinna en fotbollsplan på Kransmossen i samband med att den nya förskolan byggs. Det
är acceptabelt så länge som övrigt planeringsarbete i
området fortgår enligt den förhandsinformation som
förvaltningen har fått. Bland annat räknar nämnden
med att under 2012 kunna anlägga en konstgräsplan
på Kransmossen.
Fritids- och folkhälsonämnden hoppas att utformningen av det nya förskoleområdet görs tillsammans
med barnen. Det är trots allt en bra möjlighet att
arbeta i enlighet med barnkonventionen.
Kommentar

Planbeskrivningen förtydligas med att beskriva att
detaljplanen möjliggör cykelbana. Byggandet av
cykelbana blir aktuellt först när medel för detta anslås
Tekniska förvaltningen.
Synpunkerna kring utformning av förskoleområdet
lämnas över till Lokalförsörjningsförvaltningen.
S12 HSO i Borås

HSO i Borås har tagit del av detaljplanen enligt ovanstående och har inget att tillföra.
HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.
S13 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning: Förslaget att placera en förskola med tillgång till rikligt med lekytor och
naturområde är bra för barnen. Däremot anser Länsstyrelsen att trafiklösning inom planområdet bör ses
över. Stora krav ställs gällande trafiksäkerhetsaspekter.
Den tänkta angöringsplatsen till skolan får anses vara
nära infarten till den placerade återvinningsstationen.
Vid sophantering kommer stora lastbilar att behöva
köra in och ut från området. Länsstyrelsen ser gärna
att infarten till återvinningsstationen flyttas till ett mer
säkert läge.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning:
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandepunkterna i 12 kap 1 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förlaget
inte kommer att prövas.

Motiv till bedömningen: Länsstyrelsen befarar inte att
riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir
olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken
inte iakttas, att stranskydd enligt 7 kap miljöbalken
upphövs i strid med gällande bestämmelser, eller att
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes
och övrigas hälsa eller säkerhet eller att risken för
olyckor, översvämning eller erosion.
Råd om tillämpningen av PBL och MB: Planbeskrivningen upplyser om att marken utgör normalriskområde avssende radon. Vidare anges att det kommer
att införas en planbestämmelse på plankartan för att
garantera ett radonskyddat utförande av bebyggelsen.
Länsstyrelsen förutsätter att detta blir verkställt.
Behovsbedömning: Kommunen bedömmer att
förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.
Beredning: Vad som angivts ovan gäller som statens
samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning
mellan olika framförda synpunkter.
Kommentar

Tekniska förvaltningen delar inte Länsstyrelsens uppfattning om att det inte blir trafiksäkert med en utfart
från återvinningsstationen ut mot vägen som går till
friluftsområdet. Att endast ha en infart till området
anses som den bästa lösningen.
I planbeskrivningen (4.1.3) beskrivs att grundläggning
ska utföras radonskyddat samt att åtgärder för att klara
tillåten radonhalt i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen.
S14 Polismyndigheten i Västra Götaland

När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras med tanke på belysning, plantering, mörker etc
så att tryggheten upplevs som mycket hög.
Parkering vid planerad förskola skall räcka till för
avlämning och hämtning av barn så att inte bilar
parkeras trafikfarligt.
Parkeringsplatser bör byggas på ett sätt att de lätt kan
hållas under uppsikt. Inga skymmande buskage eller
träd som hindrar insyn och under mörker skall platserna vara väl upplysta.
Kommentar

Synpunkterna tas med i det fortsatta arbetet men kan
inte regleras i detaljplan.
S15 Västtrafik Sjuhärad AB

Västtrafik tackar för detaljplan upprättad den 29
november 2010.
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Västtrafik är angelägna om att detaljplanen tillgodoser
kollektivtrafikens behov på ett bra sätt.
Då vi inte kan se några problem med den föreslagna
planen under de förutsättningar som råder idag, har vi
inga synpunkter.
3.2 Sakägare
S17 Boende Guldbrandsgatan 38

En boende undrar hur det kan bli mer attraktivt och
inbjudande när återvinningsstationen skall flyttas åt
söder och måste då hamna vid gatan då det ej finns
plats till den annars?
Hur många vill bo och se conteinrar, med en massa
skräp som ligger runt omkring? Även om ett plank
sätts upp blir det stelt, då måste det planteras buskar
utanför så att det ser naturligt ut. Vore bättre att containrarna vore mörkgröna så de smälte in i miljön.
Sätt dem långt in på Kransmossen där de ej ses från
hus och gata, de flesta kommer i bilar och lämnar sitt
skräp.
Kommentar

Planförslaget kommer att innebära en förändring av
återvinningsstationens nuvarande utformning. Planen
trycker på vikten av en god utformning estetiskt sett
då området utgör entrén till ett stort friluftsområde.
Placeringen av en återvinningsstation anses lämplig
då platsen blir en naturlig knutpunkt och det rör sig
mycket personer i området och därmed ger stationen
en social kontroll som minskar dumpningen av annat
avfall. Eftersom det är en naturlig ström av trafik till
området kommer förhoppningsvis de flesta att lämna
sitt material när området ändå besöks i andra ärenden.
S18 Brf Hjälmhugget

Bostadsrättsföreningen har dryftat frågan om förslaget
till detaljplan både i styrelsen som med föreningens
medlemmar. Det är främst två synpunkter som kommer fram som bör tas i beaktande:
Det finns ett stort behov av bostadsparkeringar i
områden med 60-talsbebyggelse då dessa områden
inte var planerade för det behov som uppstått nu i
“modern” tid. Att tillskapa fler p-platser inne på dessa
bostadsområden är i princip inte möjligt.
Flera boende i föreningen har hört av sig om att man
är orolig för kraftigt förhöjd ljudnivå om man bygger
6 förskoleavdelningar. Många boende i vårt område
har arbetstider som gör att man sover på tider då det
är full aktivitet i detta område. Ljuden som uppstår
blir förmodlingen direktljud samt ekande ljud från
berget.
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Kommentar

Kommunen har ingen skyldighet att tillhandahålla
boendeparkeringar, utan det är respektive fastighetsägares ansvar att tillräckligt med parkeringsplatser
finns i området.
Ljudnivåerna från barnen beräknas inte komma upp
i så höga volymer att riktlinjer för buller kommer att
överskridas. En avvägning angående bullernivåer har
därför gjorts där man kommit fram till att det inte
finns behov av bullerdämpande åtgärder.
S18 Brf Brotorp

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Brotorp ställer sig
positiv till detaljplanen. Trafiken innebär dock ett visst
problem. Vi har en del synpunkter som vi anser bör
beaktas vid genomförande. En del justeringar/kompletteringar förekommer också. Slutgiltligen önskar vi
att planen genomförs så snart som möjligt.
Längst i söder är marken privatägd.
Vi erinras oss om att området tidigare har omnämnts
i en plan, som möjligen kan ha kallats ÖP –06, I
den planen framhölls att området var en av de platser i Borås som borde rustas upp. Området är ju ett
ansikte utåt för Borås Stad, t ex när det gäller gästande
fotbollslag.
Kan schaktnings- och sprängningarbeten medföra risk
för ras, sättningar eller andra skador på våra fastighetet. Vi förutsätter att både för- och efterbesiktning
kommer att utföras vid sprängarbeten.
Våra erfarenheter av radon borde leda till att en viss
försiktighet vid grundläggningen. Vid radonmätning i
våra marklägenheter förekom mätvärden över gränsvärdet. Vi har löst det med ventilation under bottenplattan.
Den befintliga förskolan brukar använda sig av lekplatsen i Guldbrandshagen. Där finns även en bollplan
som är i stort behov av upprustning.
Ökad trafikvolym aktualiserar vårt gamla krav till
dåvarande Gatukontoret på av vidtaga fartdämpande
åtgärder vid vår utfart till “stora” Kransvägen. Sikten
från vår utfart i riktning mot Gånghestervägen är
mycket begränsad dels av slänten på samfälligheten på
Guldhornets område, dels av Kransvägens krökning.
Fordon kommande från Gånghestersvägen håller ofta
hög hastighet. Detta problem torde accentueras ytterligare av den trafik som genereras av föräldrar som ska
lämna/hämta sina barn på den planerade förskolan.
Dessutom kan det bli ännu svårare än idag att från
Kransvägen komma ut på Gånghestervägen. Hur
ligger det till med tidigare planer på rondell i denna
korsning?

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Idag finns en upptrampad gångstig från vårt område
(sidan mot Kransmossen) som går på skrå nerför slänten mot Kransmossen. Den ligger så gott som helt på
kommunal mark. Vi ser gärna att den rustas upp. Vi
har även en gångstig på egen tomtmark. Den kommer
ner till Kransvägen i höjd med Guldbrandshagen. Den
avser vi att rusta upp under 2011.
Tätare busstrafik är bra för oss. Nu har ju också linje
4, med 30 minuters turtäthet, som ger direkt förbindelse till SÄS tillkommit.

Där skiljer vi oss klart från övriga bostadsrättsföreningar och hyreshusområden i trakten. Att boende eller
besökande från vårt område skulle nyttja parkeringen
vid Kransmossen är knappast troligt. Vår parkeringsavgift är allt för låg och gångvägen allt för lång. Dessutom är parkering tillåten på Kransvägen mellan vår
utfart och Kransmossen (exkl. busshållplats).
Kommentar

Den privatägda marken i söder har lyfts ur planen, så
att endast kommunal mark berörs av planen.

Att fotbollplaner och tillsynes även övriga anläggningar på Kransmossen rustas upp är positivt för vår
förening. Tillgång till ett närbeläget välskött friluftsområde ökar områdets attraktionskraft.

En geoteknisk undersökning av området har gjorts där
det rekommenderas att det vid eventuell bergsschakt
upprättas en specifik risk- och vibrationsanalys för
omkringliggande bebyggelse.

Åtgärder bör vidtagas för att få avfallsstationen i bättre
skick. Behållarna är idag ofta fulla. Avfall slängs då
utanför behållarna, papper och annat skräp sprids av
vinden utanför behållarnas uppställningsplats och även
in på kringliggande fastigheter. Vi har tidigare krävt
inhängnad av återvinningsstationen och upprepar nu
det kravet.

Under byggnadsfasen undersöks radonhalten i området och erforderliga åtgärder görs vid behov.

Regniga dagar tycks området närmast vara vattensjukt
med djupa pölar. Såvitt vi vet förekommer inga rännstensbrunnar eller dikesbrunnar på/vid den befintliga
parkeringen.
Efterfrågan på boendeparkering är nog anonym. På
nätterna står där upp till 20 bilar och ibland även ett
antal husvagnar (långtidsuppställning). Förmodligen
tillhör fordonen boende i närområdet. Om skälet till
detta är att det är brist på p-platser i området eller att
parkeringen är gratis vet vi dock inte. Övrig tid finns
det säkert en del besökare också eftersom besöksplatser
så gott som saknas helt i närområdet.
När denna del av Trandared planerades en gång i tiden
så räknade man knappast med dagens bilinnehav. Vår
förening har lyckats bygga ut p-platser på egen mark
så att vi idag har nästintill så många p-platser som
krävs för nybyggda områden enligt parkeringsnormen.

I och med byggnationen av den nya förskolan kommer lekområdet förstoras i jämförelse mot idag. Inom
detaljplanen tas det inte upp upprustning av andra
lekområden.
Synpunkten om önskan om fartdämpande åtgärder
meddelas Tekniska förvaltningen.
Gångstigen från Brotorp ner mot Kransmossen ligger
utanför planområdet och tas därför inte upp.
Återvinningsstationens nya utformning kräver extra
omsorg då området fungerar som en entré till ett viktigt friluftsområde. Detta specificeras i detaljplanen.
Kommunen har inget ansvar att stå för boendeparkeringar i området, utan det är fastighetsägarens ansvar
att lösa parkeringen inom den egna fastigheten.

Planavdelningen

Andreas Klingström		
Eva-Marie Larsson
planchef			planarkitekt
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Befintlig entré till friluftsområdet.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
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Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan för del av
Centrum, Pandora 5
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Skrivelse avges enligt upprättat förslag.
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Diarienummer: 2014/KS0276 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-05-13 / bh
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Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för ändring av detaljplan
för del av Centrum, Pandora 5
Sökanden vill ändra detaljplanen för att möjliggöra en inbyggnad av de arkader som
finns mot Österlånggatan. Marken är i gällande detaljplan redovisad som x-område,
vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ansökan om planbesked. Marken i arkaden är
redan ianspråktagen och uppfattas inte som allmän plats i dagsläget.
Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande.
Plankostnadsavtal ska upprättas innan planarbete påbörjas.
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vilket innebär att marken ska vara tillgänglig för allmän gångtrafik.
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redan ianspråktagen och uppfattas inte som allmän plats i dagsläget.
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Politisk representation i styrgruppen för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma
projektorganisation för Götalandsbanan
Kommunstyrelsen beslutade den 7 april 2014 att godkänna samarbetsavtalet för Göteborgs, Borås,
Jönköpings och Linköpings kommuners gemensamma projektorganisation för Götalandsbanan. Vid
sammanträdet utlovades att återkomma med beslutsförslag ang kommunens politiska representation i
styrgruppen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad representeras i styrgruppen av Tom Andersson (MP), Kjell Classon (S) och Annette Carlson (M).
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Granskningsyttrande över detaljplan för Pallas 1
m.fl.
En förtätning av centrum är viktig för stadens utveckling och Kommunstyrelsen är i
grunden positiv till planförslaget som överensstämmer väl med kommunens vision,
Borås 2025, då det möjliggör för fler boende i centrum liksom skapar fler potentiella
mötesplatser.
Hänsyn har till stor del tagits till de synpunkter som Kommunstyrelsen framförde i
samrådsskedet. Solstudien visar att skuggpåverkan på Sandwalls plats och Orangeriet
är liten. Planen behöver däremot kompletteras med en utredning som klargör om
byggandet av ett höghus på 20-33 våningar medför förändring av vindförhållandena.
En sådan utredning kan medföra behov av åtgärder som inte ligger inom
kvartersmark varför frågan måste regleras i detaljplan eller exploateringsavtal och inte
i bygglovet.
I planförslaget beskrivs att bostäder inte är lämpligt i de första våningarna på
höghuset på grund av bullernivåerna. Detta ska regleras i detaljplanen.
Om höghusdelen byggs med bostäder och hotell såsom planförslaget beskriver krävs
inget avsteg från parkeringsnormen. Skulle höghusdelen däremot byggas som hotell i
hela byggnaden behövs avsteg från parkeringsnormen med 64 parkeringsplatser.
Detaljplanens centrala läge, nära tåg- och bussförbindelser gör att ett avsteg från
parkeringsnormen stämmer väl överens med kommunens vision.
I samrådsskedet påpekade Kommunstyrelsen att dokument som exempelvis
Planprogram för centrala Borås ”Varierad byggnation” bör antas av Kommunfullmäktige om
det i detaljplanen ska hänvisas till som ett tidigare ställningstagande. Denna synpunkt
kvarstår.
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Tom Andersson
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Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid
västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.
Det ska stå i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen
och Stadsparken, fristående från kvarteret. Enligt
Borås stads vision Borås 2025 ska invånarna i centrala
staden tredubblas till år 2025. Detaljplanen möjliggör
för en förtätning av kvarteret Pallas med bostäder och
centrumanvändning som handel, hotell och kontor.
Sandwalls plats förlängs västerut längs Viskan genom
att Strandpromenaden breddas och får samma höga
kvalitet på markbeläggningen. Kvarteret Pallas öppnas
upp mot Viskan och får kontakt mellan ute och inne
med glasade fasader till café, restaurang och hotellobby. En av entréerna till handelsgallerian vänds mot
Viskan i söder. Planen möjliggör även en brygga i
bästa solläge.
Höghuset kommer att innehålla hotell- och kontorsverksamhet i de nedre våningarna och bostäder
ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med
två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar. Mot
Hallbergsplatsen inryms kontor i våningarna två-fem.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum,
PALLAS 1 m.fl., Borås Stad, upprättad
den 31 mars 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet är att möjliggöra en ny byggnad i 20 - 33
våningar. Höghuset kommer att innehålla hotell- och
kontorsverksamhet i de nedre våningarna och bostäder
ovanför. Kvartershusets handelsgalleria med parkeringsvåningar ovanför kommer att byggas på med
två bostadsvåningar och bli totalt sju våningar. Mot
Hallbergsplatsen inryms kontor i våningarna två-fem.
Lågdelen glasas upp och får publikt innehåll som café,
restaurang, hotellobby och liknande. Promenadstråket
längs med Viskan är viktigt för upplevelsen av Borås
och planen ger möjlighet att anlägga en brygga för att
bredda Strandpromenaden i bästa solläge med utsikt
mot Stadsparken.

KVARTERSHUSET

Hallbergsplatsen

HÖGHUSET

EN den
EL ena
D
G
m
LÅ pro
d
ran
St

Illustration, benämningar

Fastigheten Pallas 1 är privatägd och ägs av Pallas
1 AB som är ett partnerskap med Cernera AB och
Järngrinden AB. Övrig mark inom planområdet
utgörs av Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad och
är tomträtt för Hotel Grand, allmän platsmark och
vattenområde.
1.3.2 Gällande detaljplaner

Planområdet omfattar en del av detaljplan P352 från
1969 som anger garage- och handelsändamål för
kvarteret Pallas.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Cernera Fastigheter inkom 2009-10-26 med en
begäran om ändring av detaljplanen för kv Pallas.
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-21, §515,
att uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2009-11-12, §265, att uppdra
åt samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta
planprogram. För att få en hög arkitektonisk nivå i ett
centralt läge genomfördes 2010 parallella uppdrag som
vanns av Rosenbergs Arkitekter, numera A. Ripellino
Arkitekter, Stockholm. Förslaget ligger till grund för
detaljplanearbetet.
2.2 Översiktsplan

1.2 Handlingar

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

Planområdet är beläget i västra delen av Borås
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centrum mellan Lilla Brogatan och Viskan. Området
avgränsas i väster av Hallbergsplatsen och i öster av
Västerlånggatan. Planområdet omfattar kvarteret
Pallas, Hallbergsplatsen, del av Lilla Brogatan och
Västerlånggatan samt del av strandpromenaden och
Viskan. Planområdets totala areal är ca 15 400 kvm
varav 3 300 kvm utgör vattenområde. Kvartersmarken
inom fastigheten Pallas 1 är ca 5 200 kvm.

Det aktuella området ingår i stadskärnan och redovisas
som bostadsbebyggelse.
2.4 Nationella, regionala och lokala miljömål

Av miljömålen har begränsad klimatpåverkan, frisk luft
och god bebyggd miljö relevans för planen. En tätare
bebyggelsestruktur ökar serviceunderlaget och ger även
förutsättningar för mer resurssnåla transporter. Detta
i sin tur kan minska användningen av fossila bränslen
och minska utsläpp och klimatpåverkan. När det gäller
god bebyggd miljö är trafikbuller och körsträcka med
bil viktiga indikatorer. Även för miljömålet frisk luft är
en minskning av biltrafik viktig för att nå målet. En av
framgångsfaktorerna för att begränsa biltrafiken är att
åstadkomma en ökad användning av kollektivtrafik.
Det förutsätter en god tillgång till kollektivtrafik vilket
planområdet har.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att
ett prioriterat område är hållbar samhällsplanering.
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer
där människor vill vistas och bo samt platser där det är
enkelt att mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart
sätt.
2.4 Stadsbyggnadsprogram

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

Kvarteret Pallas finns med i handlingsplan för bostadsbyggandet 2012-2015 med 130 bostadslägenheter.
2.6 Stadsmiljöprogrammet

Hållbarhet i staden bygger på en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tanke. Utveckling bygger på
attraktivitet och att människor vill vistas i Borås. I
analysen av centrala Borås berörs kv Pallas av resonemangen om stråk och målpunkter. Viktigt för staden
är rörelsen längs Viskan och t.ex Strandpromenaden
förbi kv Pallas.
2.7 Grönområdesplanen

Stadsparken är utpekad med högsta klass i Borås stads
Grönområdesplan, antagen 2014.
2.8 Borås 2025

Under hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som ett underlag för kommunens visionsoch översiktsplanearbete. Särskilt kapitlet Livskraftig
stadskärna berör planarbetet med kv Pallas:
•

förtätning av boendet med strävan att tredubbla
antalet invånare i stadskärnan från 2012-2025

•

socialt hållbara bostäder med blandad bebyggelse
av gammalt och nytt

•

utveckla mötesplatser i det offentliga rummet med
nya parker, grönytor och torg där Viskan får en
framträdande plats

•

skapa en ren, snygg och trygg stad

•

livskraftig blandning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter så att staden lever under
dygnets flesta timmar

•

bilfri stadskärna där kollektiva transportsystem
dominerar

2.9 Planprogram för centrala Borås ”Varierad
byggnation”

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet för
centrala Borås 2011-08-15 Varierad byggnation. Där
anges att platser i centrala staden måste göras levande
av människor som går till och förbi hus och platser.
Höga hus förtätar staden och måste få en bottenvåning som är intressant. Målet är ett stadsbyggande som
minskar medborgarens bilberoende och ger underlag
till allmänna kommunikationer och goda möjligheter
att ta sig fram till fots.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Förenlighet med Miljöbalken samt Plan- och
bygglagens hänsynsregler

Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna (kap 3), miljökvalitetsnormerna (kap 5) och skydd av naturen (kap
7) i Miljöbalken.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan enligt kap 4:34 PBL och 6 kap MB har gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormer för luftkvalitet eller buller negativt. Området
är utsatt för höga bullernivåer och det följs upp under
4. Störningar och 7. Konsekvenser. En förutsättning
för boendes hälsa och säkerhet är att trafikbullerstörningar och riskbild hanteras enligt planens bestämmelser samt att bullerfrågorna följs upp i bygglov.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning inte erfordras.
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs med hänvisning till att området är
ianspråkstaget och bebyggt.

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

Marken inom planområdet är mestadels bebyggd
eller hårdgjord. Ytan är plan och marknivån är mellan
+132,2 närmast Viskan och +133,6 som högsta punkt
i korsningen Lilla Brogatan/Västerlånggatan. Längs
Lilla Brogatan tas ett träd ned vid ingången till gallerian. På Västerlånggatan byts befintliga träd ut och
genomfartstrafiken med cykel leds om till Västerlånggatan.
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Stadsparken och Viskan
4.1.2 Stadsparken

torg som inbjuder till möten mellan människor.

Planområdet gränsar till Stadsparken som utgör Borås
äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. Den
hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla
rekreationsområden.
Det har länge pågått en diskussion i Borås om hur
Stadsparken bli tryggare att vistas i. Genom att lägga
ett högt hus med bostäder och verksamheter som
genererar rörelse samt befolkar park- och stadsrum
med gående och cyklister ges en större upplevelse av
trygghet fler tider på dygnet och året. Med ett nytt
café med möteslokaler, Orangeriet, med utomhusscen
framför Teaterbron kommer också att få fler att röra
sig i parken.
I södra delen av parken finns Stadsparksbadet som
är en viktig målpunkt. Sommaren 2013 byggdes en
välbesökt äventyrslekplats norr om badhuset. Det
finns också en minigofbana på en höjd mot Sven
Ericssongatan.

4.1.4 Hallbergsplatsen

Planen medför att Hallbergsplatsen får en ny entré till
hotell/kontor och bostäder i södra delen och markbeläggningen rustas upp till högre standard när cykelstråket flyttas från Hallbergsplatsen och Strandpromenaden. Stenbeläggningen av smågatsten på bilkörvägar
behålls.
Trafiken på Hallbergsplatsen kommer att förändras
mot dagens användning. Turistbussarna anvisas
till Lilla Brogatan norr om Hotell Grand. Den nya
körrampen till kv Pallas hamnar längre norrut än
nuvarande ramp och ett par träd i lindallén behöver
tas ner.
4.1.5 Strandpromenaden

4.1.3 Viskan

Viskan är en värdefull ryggrad i staden vilket stadsbyggnadsprogrammet från 2002, Staden vid Viskan,
tar fasta på. Bostäder ska byggas i attraktiva lägen vid
Viskan. Stråken utmed Viskan behöver platser och

Strandpromenaden och Teaterbron från Sandwalls plats
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I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad,
Borås miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med
naturvärde III (I-V). Klass III-områden saknar
skyddade arter men utgör ändå viktiga biotoper.

Promenaden längsmed Viskan är idag både gång- och
cykelväg som kantas av en gräsremsa med lindar mot
kvarteret. I förslaget ingår att bredda Strandpromenaden och få plats med uteservering genom att träden

Hallbergsplatsen från söder
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tas ner, gräsremsan och gång- och cykelstråket får
samma stenbeläggning lika den på Sandwalls plats
för att möta upp till en högre standard. Väggen i en
våning är av gjuten betong utan fönster. Betongväggen
öppnas upp för café, restaurang och hotellobby med
glas från golv till tak samt en ingång till gallerian.
Befintlig transformatorstation kommer att flyttas.
Planen ger möjlighet för att anlägga en brygga i bästa
solläge i framtiden.
4.1.6 Fornlämningar/kulturminnen

Kända fornlämningar saknas inom planområdet.
4.1.7 Kultur/kulturmiljöprogrammet

Kulturmiljöprogrammet från 2001 beskriver kulturhistorisk bebyggelse i centrum från 1690 fram till ca
1960. Gator, kvarter och platsbildningar har i stort
kvar ursprunglig struktur. Dock finns vissa undantag
däribland kv Pallas som bildades genom att slå ihop
två mindre kvarter och en bit av Holmsgatan till ett.
Bebyggelsen är av starkt varierad ålder och stadsbilden
splittrad. Teaterbron från början av 1900-talet är
bevarandevärd.
4.1.8 Geoteknik och radon

En geoteknisk undersökning av den del av planområdet som innehåller nybyggnation har utförts av WSP
2011-09-30, med komplettering 2013-10-15.
Den geotekniska utredningen redovisar markförhållandena, registrerar grundvattennivå, redovisar stabilitet
och sättningsrisker för byggnader inom och i anslutning till planområdet. Den ger också förslag på krav
på grundläggning och arbetssätt för att uppnå hälsa
och säkerhet i byggnadsskedet.
Eftersom den siltiga sanden delvis har låg till mycket
låg fasthet ska det nya bostadshusets stomme och
väggar grundläggas med pålar till fasta bottenlager.
Schaktarbeten ska ske i torrhet. Eftersom grundvattenytan genombryts vid byggandet av källare
kommer att brytas kommer pumpning att ske.
Tillstånd för vattenverksamhet behövs inte om varken

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva

allmänna eller enskilda intressen skadas vid pumpning.
Bedömning kan göras i samråd med Länsstyrelsen
(MB 11 kap 12§).
Befintligt golv på markplan i gallerian är uppmätt till
+133,01 och golvet i det nya huset anpassas till samma
nivå. Byggnader ska konstrueras som översvämningssäkra upp till minst +133,0 i Borås lokala höjdsystem.
Vid grundläggningen av det nya huset kommer
marken att förbli intakt och eventuell översvämning
kommer inte att ge upphov till nya strömningsvägar
eller risk för att jord ska urlakas. En framtida höjning
av Viskans vattenyta kommer inte att förändra grundvattnets strömningsvägar eller hastighet.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.
4.1.9 Förorenad mark

En markundersökning har utförts av WSP
2011-08-30 för den del av fastigheten där höghuset
planeras. Den innefattar historik om området samt
provtagning av mark och grundvatten,
Undersökningen påvisar halter av organiska ämnen
över nivån för känslig markanvändning (KM). Påträffade halter bedöms inte utgöra en risk för nuvarande
användning eller föreslagen exploatering.
Vid schaktning bör eventuell färgförändring, lukt,
innehåll av byggrester etc. i schaktmassorna uppmärksammas. Om tecken på högre föroreningshalter
påträffas ska kompletterande provtagning utföras.
Schakt i förorenad jord är anmälningspliktig. Anmälan
till lokal tillsynsmyndighet ska ske i god tid innan
arbetena påbörjas.
4.2 Bebyggelse i området
4.2.1 Angränsande områden

Bebyggelsen i kvarteren norr och öster om Pallas
har kulturhistoriska värden och utgörs av småskalig
kvartersbebyggelse itvå till fem våningar och är
omnämnda i kulturmiljöprogrammet. Användningen
är bostäder, butiker och kontor. Väster om Hallbergs-

Hallbergsplatsen och Grand Hotel
GRANSKNING
ANTAGANDE
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Kv Pallas och Perseus från Stadsparken
platsen ligger Hotell Grand som byggdes 1971.
4.2.2 Befintlig bebyggelse

Byggnaden inom kvarteret Pallas uppfördes i betong
med synlig ballast av vit sten och stod klar 1971.
Syftet var att bygga ett varuhus med parkeringsanläggning för Domus. Varuhuset fanns i entréplan och
källarvåning, dit man kom på Borås första rulltrappa.
Parkeringshuset består av tre våningar och ett däck
utan tak på fjärde våningen. Mot söder och Viskan
byggdes en parkeringsramp i spiral. Sex meter höga,
genombrutna betongelement hängdes utanpå norra
och södra fasaderna framför de tre nedersta parkeringsvåningarna.
Idag finns flera butiker, café, en bowlinghall med
servering och mot Hallbergsplatsen kontor och ett
vandrarhem.
4.2.3 Offentlig service

Planområdet innehåller kommersiell och offentlig
service samt kulturellt utbud. Inom en radie på 1 km
finns fem förskolor och flera skolor: Engelbrektsskolan
(F-9), Daltorpsskolan (F-9) och Särlaskolan (6-9). Det
finns behov av flera förskolor i centrum.
4.3 Barnperspektivet

För att främja barns utveckling ska de kunna styra
och förfoga över rörelse och plats samt möta andra
människor. Barn vill vara en del av staden med influenser, affärer och puls där arkitektur skapar identitet
och igenkännande. Även om barn saknar omedelbar

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus
tillgång till natur så finns andra positiva saker med att
bo i staden. Genom att utsättas för stadens mångfald
får barn möjligheter till fler sociala sammanhang.
Naturen finns en kort bussresa eller cykeltur bort.
Mötesplatser/lekplatser finns i närheten av bostäderna
i kv Pallas. Stadsparken finns direkt utanför planområdet och Annelundsparken 450 m åt väster. Entrén
till bostäderna i höghuset ligger i direkt anslutning
till stråket utmed Viskan. Boende i kvartershuset har
flera entréer och barn behöver inte korsa någon gata
för att ta sig till Strandpromenaden och Stadsparken.
Gatorna i centrala staden planeras att bli gångfartsgator. Skolor finns på promenad- eller cykelavstånd.
Stadens centrum erbjuder en stimulerande miljö med
möjligheter till shopping, biografer, bibliotek och
fritidsanläggningar som bad och idrottsplatser. Ett
stort utbud av kollektivtrafik bidrar till att skapa en
rörelsefrihet för unga och ger korta restider till idrottsanläggningar, natur, löpslingor och fotbollsplaner.
Behovet av förskolor ökar på grund av flera bostadsprojekt i centrum. 2012-2017 beräknas antalet barn
i förskolan öka med 225. Redan i dagsläget finns i en
brist på förskolor och kommunen driver ett arbete för
att få fram fler.
Att det planeras fler bostäder i centrum medför att
det finns fler människor i rörelse fler timmar på
dygnet både i parken och på gator och torg. Boende i
höghuset med utsikt över parken och verksamheter i
bottenvåningen med butiker, café, hotell och restaurang bidrar till upplevelse av trygghet.
Samtliga lägenheter i kv Pallas får tillgång till uteplats,
antingen som balkong i höghuset eller till gård på plan
sex i kvartershuset.
4.4. Gator och trafik
4.4.1 Gator och tillgänglighet

Lekplatsen i Stadsparken

8

Planområdet ligger centralt innanför centrumringen
med ca 400 m till Resecentrum. Det är väl försörjt
med lokalbussar på Lilla Brogatan och ett stort utbud
av regional buss- och tågtrafik vid Resecentrum
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Centralstationen
Resecentrum
400 m

Brodalsmotet

Annelundsmotet

Trafik, översikt närområde

lastbilar, angöring

bussar
bilar

Pågående planarbeten

planområde

innebär att man kan förvänta sig en låg andel bilresor.
Från motorvägen, Rv 40 når man planområdet efter ca
450 m över Annelundsmotet.
4.4.2 Trafik

En trafikutredning har gjorts av Sweco, 2013-11-15.
Den tillkommande biltrafikalstringen från planen
beräknas bli cirka 1 100 bilförflyttningar/-vardagsdygn. Av dessa beräknas 500 alstras av bostäderna och
resterande 600 till ungefär lika delar av kontor och
hotell. Ungefär 120 bilförflyttningar beräknas ske till
och från planområdet under den dimensionerande
timman.
Med utgångspunkt från den förväntade trafiktillväxten
och inklusive den ökade alstringen från Pallas har en
kapacitetsbedömning gjorts för korsningarna Lilla
Brogatan – Sven Erikssonsgatan och Varbergsvägen
– Lilla Brogatan – rampanslutning med väg 40. Den
ytterligare trafikbelastningen från planen beräknas
bli förhållandevis liten och kapaciteten bedöms vara
tillräcklig i båda korsningarna för de framtida trafikmängderna. Ett problem är Varbergsvägens norra

tillfart där de framtida trafikmängderna riskerar att ge
köer som växer förbi Brodalsgatan och därmed riskera
att skapa en blockeringssituation. En åtgärdsvalsstudie
för att minska trafikköerna är under utarbetande.
På sikt är det tänkt att centrum ska bli bilfritt, vilket är
ett av målen i Borås 2025.
Under perioden 2013-2017 planerar Borås Stad en
rad olika åtgärder för att minska antalet bullerstörda
invånare i kommunen. Några av de föreslagna åtgärderna innebär en riktad satsning på bullerminskning för prioriterade grupper som barn i skolor och
förskolor samt äldre. Satsningen kommer särskilt att
ha fokus på de lokaler de vistas i.
Ytterligare åtgärder är trafik- och samhällsplanering
där cykelsatsningar och underlättande för alternativ till
biltrafik är nödvändiga inslag. Uppföljning av åtgärderna kommer att göras årligen.
4.4.3 Parkering

Parkeringshuset i kv Pallas kommer att kunna erbjuda
413 parkeringsplatser. Behovet av besöksplatser till
butikerna i kvarteret blir ungefär som idag. Behov av
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fler p-platser kan komma att behövas. Enligt aktuellt
förslag kommer parkeringsbehovet att vara 405
p-platser och understiga antalet tillgängliga med fem
(413-5=408). Om bostäder byggs i hela höghuset
(utom i markplan) kommer behovet att vara 58 färre
än tillgängliga p-platser (413-58=355). Om hotell
byggs i hela höghuset kommer behovet att överstiga
tillgängliga p-platser med 64 (413+64 = 477), vilket
medför att avsteg från parkeringsnormen måste sökas
i Kommunfullmäktige. I dagsläget har Grand Hotells
gäster tillgång till pallashusets parkering. Tillgången
till markparkeringsplatser är begränsad och befintliga
platser är avsedda för angöring och kortare ärenden.
Parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter i kv
Pallas ska i första hand fyllas inom kvartersmarken.
I trafikutredningen står att bilbehovet sannolikt
kommer bli lägre med tanke på det centrala läget.

4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Fastigheten är ansluten till det kommunala vattenlednings- och spillvattennätet med förbindelsepunkt
i Lilla Brogatan/Västerlånggatan. Tryckstegring
ombesörjs av fastighetsägaren.
Möjlighet till konventionell brandvattenförsörjning
med brandposter i det kommunala vattenledningsnätet finns. Närmsta brandpost ligger i direkt anslutning till fastigheten i korsningen Lilla Brogatan/
Holmsgatan.
4.5.2 Dagvatten

4.4.4 Gång- och cykeltrafik

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

Dagvatten inom området leds till kommunalt dagvattennät. Gröna tak kan bidra till fördröjning. Befintliga
och nya dagvattenbrunnar bör förses med ventil för att
klara översvämningssituationer.
4.5.3 Brandvatten

Fastigheten förses med sprinkler. Servis för sprinklervatten finns.
4.5.4 Värme/kyla

Fastigheten är ansluten till nätet för fjärrvärme med
ledningar i Lilla Brogatan. Möjlighet finns att ansluta
till fjärrkyla.
4.5.5 El, tele, bredband

4.4.5 Kollektivtrafik

Området är väl försörjt med kollektivtrafik.
Hållplatser finns utmed Lilla Brogatan som idag
trafikeras av fem stadslinjer och en lokallinje, totalt 30
turer i båda riktningarna varje timma under högtrafikperiod på vardagar. Avståndet till Resecentrum (tåg
och vissa regionala busslinjer) och Södra torget (övriga
stadslinjer och vissa regionala busslinjer) är ca 400
respektive 200 meter.
Förtätning i ett läge nära kollektivtrafik stämmer bra
överens med de mål och strategier som finns i Västtrafiks ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad”.
4.4.6 Angöring/utfarter/varumottag

Angöring till kvarteret Pallas, till parkeringsgarage samt varumottag sker från Hallbergsplatsen.
Även intilliggande Grand Hotell har angöring och
varumottag via Hallbergsplatsen. På Lilla Brogatans
norra sida finns fickor som utgör lastzon klockan
06-11, övrig tid tillåts korttidsparkering. Butikerna
inom kv Pallas har ett gemensamt varumottag med
cirka 1-2 godstransporter varje vardag. Vanligast är att
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transporterna sker med lastbilar som är 12 meter långa
och det finns plats för en lastbil åt gången. Varutransporter förutsätts ske på morgonen för att minska
konflikterna med övrig trafik.

Inom byggnaden finns idag två befintliga transformatorstationer, en i hörnet mot Södra Strandgatan och
en på parkeringshusets plan tre. Flytt, uppgradering
och utformning av transformatorstationerna bestäms
i samråd med Borås Elnät AB i avtal med fastighetsägaren.
Ledningar för tele och bredband finns utbyggda fram
till området. Exploatören ska kontakta Borås elnät i
god tid före byggstart.
4.5.6 Avfall

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

Planområdet belastas av trafikbuller från framför allt
bussar och varuleveranser på Lilla Brogatan där de
lägre våningarna är mest utsatta. Trafikbuller från
Rv40 och järnvägen påverkar främst de högre liggande
våningarna från ett avstånd på ca 350 m respektive
ca 400 m. Beräknade bullervärden från en framtida
Götalandsbana är osäkra, eftersom utredningen om
var den ska gå beräknas bli färdig först 2016. Dessa
värden redovisas inom parentes.
Eftersom det är vanligt att områden i tätorter har för
höga bullervärden, och att det finns andra miljömässiga fördelar att bebygga centrala områden, så har
Boverket tagit fram kriterier för när det kan vara
motiverat att göra avsteg från riksdagens riktvärden.
Baserat på Boverkets regler har Borås stad tagit fram
Riktlinjer för trafikbuller vid planering, antagen av
Kommunfullmäktige 2009-12-17. I riktlinjerna finns
också villkor och nivåer för att kunna göra avsteg från
bestämmelserna. För nya bostäder bör avsteg kunna
medges vid 55 - 60 dBA under förutsättning att det
går att åstadkomma en tyst sida, högst 45 dBA, eller
ljuddämpad sida, 45 - 50 dBA vid fasad. Minst hälften
av bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända
mot tyst eller ljuddämpad sida 45 - 50 dBA.
Beräknade ekvivalenta bullervärden på för kvartershuset uppgår till som mest 57 dBA (57 dBA) och för
höghuset 60 dBA (61 dBA) vid yttervägg.
Vidare anges i Riktlinjerna att uteplats med ljudklass
B, max 65 dBA, och ekv ≤ 50 dBA ska finnas.
I förslaget för bostäderna i kv Pallas utformas tyst eller
ljuddämpad sida som skärmade balkonger, då det inte

finns tillgång till en tyst sida mot en gård traditionell
mening. Bullerdämpade balkonger finns i höghuset
på tre sidor av bostadsvåningarna och i kvartershusets
lägenheter i ytterhörn, vilka inte får direkt kontakt
med gården. Ljudnivån på balkongerna dämpas med
hjälp av bullerskyddsskärmar, absorbenter i tak och
lågt sittande vädringsfönster.
För att ha ett mått på vad som är goda bostäder i
bullerutsatta områden har ett system för ljudkvalitetspoäng arbetats fram. Ljudkvalitetspoäng är ett system
för bedömning där en rad olika faktorer räknas in t.ex.
hur bullrigt grannskapet är. Syftet med ljudkvalitetspoängen är att undvika dåliga lösningar som t.ex. ger
höga bullernivåer inomhus. Medelvärdet för samtliga
lägenheter i projektet ska vara minst 5 och ingen
lägenhet får ha lägre än 0 poäng. I utförd beräkning
med Rosenbergs förslag blir medelvärdet för lägenheterna 10 poäng. Ingen enskild lägenhet får mindre än
6 ljudkvalitetspoäng. Trafikbullerutredning (ACAD,
2014-03-17).
För att uppfylla målen i Borås 2025 att tredubbla
antalet invånare till år 2025 behöver stadskärnan
förtätas. Det är väl försörjt med lokalbussar på Lilla
Brogatan och ett stort utbud av regional buss- och
tågtrafik vid Resecentrum innebär att man kan
förvänta sig en låg andel bilresor. Läget i staden ger
också kort körsträcka till påfart på Rv40. Ytterligare
mål är en bilfri stadskärna där kollektiva transportsystem dominerar
Tekniska förvaltningen, Sweco och Trafikverket arbetar
med att ta fram en åtgärdsvalsstudie för att minska bilköerna vid Brodalsmotet vid morgon- och kvällstrafik.

Tyst sida erhålles innanför skärmad balkong

Absorberande undertak

Ljudklass B för traﬁkbuller inomhus:
ekvivalent ljudnivå 26 dBA
maxnivå 41 dBA

Balkong glasad till
ca 75%

Skärmad balkong:
ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA
reduktionstal ~20 dBA
med stängda glas

Tät nederdel

Utanför balkong:
högsta beräknade ekvivalenta ljudnivå 60 dBA (61 dBA)

Principskiss på skärmad balkong
(siffror inom parentes för alternativet
med Götalandsbanan)
GRANSKNING
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4.6.3 Översvämningsrisk

DHI konsulter har 2010 på uppdrag av Borås Stad
utfört en detaljerad översvämningskartering för delar
av Viskan, Lillån och Viaredssjön. I en rapport daterad
2013.10.10 har DHI gjort en justering av beräkningen av flödena och maxnivåerna i Viskan eftersom
nya rapporter visar att vatten kommer att stiga mer än
tidigare beräkningsmodeller visat, se bilaga.
Flöden och maxnivåer Viskan vid kv Pallas
Återkomsttid
Q100 dagens
Q100 framtida
Q200 dagens
Q200 framtida
Max/10 000 år

Flöde
m3/s
58
76
63
84

Ber. nivå
RH2000
+131,5
+131,8
+131,6
+132,0
+133,1

Ber. nivå
Borås lokala
+131,4
+131,7
+131,5
+131,9
+133,0

+-höjder anges i meter, RH 2000 och omräknat till Borås
lokala höjdsystem.
Generella rekommendationer för planering ges i en
rapport (Länsstyrelserna i Sverige, Stigande vatten,
2011).
Viskans flöden beräknas att med 63 % sannolikhet
under 100 år nå maxhöjder enligt Flöden och maxnivåer Viskan vid kv Pallas för 100 och 200 års återkomsttid. Viskan kommer med 1% sannolikhet under 100
år att stiga till +133,0.
Vid nyexploatering av bostäder och centrumverksamheter på mark med översvämningsrisk kan konsekvenser av en översvämning lindras med översvämningståliga konstruktioner och möjlighet att ta sig
till och från byggnaden. Bebyggelse och mark ska
utformas så att översvämmande vatten upp till +133,
(Borås lokala höjdsystem) inte skadar byggnader
och infrastruktur. Det är fastighetsägarens ansvar att
utforma byggnaden så att känslig utrustning i källarplanet inte skadas t.ex. el, hissar osv.

Utbredning av översvämmande vatten i ett scenario där
maxnivån kommer att ligga på +133,0.
4.6.2 Flyghinderanalys

En flyghinderanalys har genomförts utan erinran.
I samrådet skickades flyghinderanalysen till bland
annat Försvarsmakten och närliggande flygplatser för
synpunkter.

5. Förslag till utformning
5.1 Stadsbild

När planerna på ett höghus invid Stadsparken aktualiserades var det av trygghetsskäl. Boråsare skulle
kunna röra sig i parken fler timmar på dygnet om
gator och torg var befolkade och med fönster som ger
uppsikt över parken. Placeringen vid en av parkens
entréer över Viskan, i skarven mellan kvarteren och
Stadsparken ger stadsbilden en ett nytt landmärke
och målpunkt. Det höga huset är placerat en bit ut
på Hallbergsplatsen för att ge intryck av att det är
fristående från kvarteret. Väggmaterialet i höghuset ska
upplevas tungt och kvartershusets genombrutna fasad
skirt och lätt.

Marken inom planområdet ligger idag som lägst på
+132,2 längs med delar av Strandpromenaden och
som högst på +133,6 i korsningen Västralånggatan/
Lilla Brogatan. Befintligt entrégolv i gallerian ligger
på +133,01. Den nya byggnadens entrégolv föreslås
anpassas till befintligt med samma +höjd. Transformatorstationer placeras ovanför +133,0 i markplan.
Vid en översvämning till maxhöjden för framtida
200-årsflöde +131,9 ligger samtliga entréer över. Om
den beräknade maxhöjden +133,0 nås (för flöden med
en återkomsttid på 10 000 år och med 1 % risk att
inträffa), så finns möjlighet att nå högre liggande mark
från entréerna i norr.
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Lätt fasadmaterial av genombruten plåt
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Bostadsvåningar med balkonger

Gavel mot Hallbergsplatsen

På södra sidan av kvarteret innanför glasfasaden
kommer det att finnas, restaurang, café och en entré
till gallerian. Strandpromenaden längs Viskan knyts
ihop med Sandwalls plats.
5.2 Ny bebyggelse

Höghuset har en byggrätt som tillåter 20-33 våningar.
Materialet föreslås bli betongelement eller skivor med
stenyta i ljus/vit kulör. Fönster föreslås bli våningshöga, vilket släpper in mycket ljus. Boende kommer
att få fanstastisk utsikt över staden mot alla väderstreck
i de flesta våningarna. Användningen är tänkt att
fördelas mellan hotell, alternativt kontor, i de första
åtta till tolv våningarna och 35 - 100 bostadslägenheter i våningarna ovanför. Bostäder kan planeras
från den våning som kommer att klara bullervärden
enligt avsteg från Borås Riktlinjer för trafikbuller vid
planering. Lägenheterna som är mest bullerutsatta har
fönster åt två fasader och alla har balkonger som också
är uteplatser vilka är bullerdämpade. Markvåningen i
höghuset och lågdelen mot Viskan kommer att innnehålla entré till bostäderna, centrumverksamheter som
hotellobby, restaurang och café.

Kvartershuset blir påbyggt med två bostadsvåningar på
ett terrassbjälklag men behåller i övrigt sina funktioner
med galleria i mark- och källarplan och fyra parkeringsvåningar. På sjätte våningen blir en öppen gård
med möjligheter att ha planteringar. I Holmsgatans
förlängning blir ett släpp i lägenhetslängorna för
att visa var gatan gick före man slog ihop kvarteren.
Bostadsvåningarna har bullerdämpade, indragna
balkonger och uteplatser i branta takfall mot utsidan.
Butiksgallerian struktureras om och får fler entréer,
vilket skapar en rörelse genom byggnaden. Alla entréer
anpassas inom fastigheten till trottoarer, Hallbergsplatsen och Strandpromenaden. Holmsgatan gamla
sträckning gör avtryck i en gång nordsydling riktning
även i entréplan och får genomsikt från Lilla Brogatan
till Viskan och Stadsparken. Större delen av fasaden
blir glasad i gatuplan.
I gaveln mot Hallbergsplatsen föreslås tre våningar
kontorslokaler.

Västerlånggatan

Hallbergsplatsen

Lilla Brogatan

en

enad
prom
d
n
a
r
St

NORR
Höghuset ny målbild i staden

Entréer på våning 1, markplanet i gallerian
GRANSKNING
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6. Förklaring av planbestämmelser
6.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Lilla Brogatan,
Västerlånggatan, Hallbergsplatsen och Strandpromenaden kommer att ha kvar sin användning som
kommunala gator och plats. I hela kvarteret Pallas får
ett skärmtak sticka ut 2 m från befintlig fastighetsgräns, och ha en fri höjd från marken av 4,6 m.
De delar inom planområdet som har beteckningen
LOKALGATA med (CBP) kan delas i tredimensionella fastigheter med allmän platsmark i markplan.
Bestämmelsen finns för att tillåta kvartersmark över
allmän platsmark och sticka ut högst1m från befintlig
fastighetsgräns med en fri höjd för gatutrafik.
Parkering får bara finnas från våning två till fem.
Bostäder får finnas på våning sex och sju.
LOKALGATA med (B) tillåter byggnation i form av
balkonger att hänga över allmän platsmark och sticka
ut från befintlig fastighetsgräns med1,8 m med en fri
höjd för gatutrafik.
LOKALGATA med (C) tillåter Grand Hotells
skärmtak, tillhörande centrumverksamhet, en fri höjd
för att tillåta gatutrafik.

6.1.3 Vattenområden

6.1.2 Kvartersmark

Bestämmelsen C1B1P1E tillåter centrumverksamhet,
bostäder och parkering i kvartershuset. Transformatorstationer får byggas i markplan.
Centrumändamål är tillåtet i hela byggrätten och
tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller
på annat sätt vara lätt att nå för många människor,
t.ex handel, butiker, service, kontor, föreningslokaler,
restauranger, hotell och så vidare. B1 bostäder gäller för
våningarna sex och sju. P1 tillåter parkering i garage på
våning två t.o.m. fem, räknat från markplan.
Beteckningen C2B2P2 står för centrumverksamhet,
bostäder och parkering i form av ramp. Centrumändamål, är tillåtet i hela byggrätten från markplan och
hela vägen upp. Handel tillåts endast i markplan för
att inte öka på parkeringsbehovet. Bostäder är tillåtet i
hela byggrätten ovanför våning 1, markplan. Höghuset
går ut över ena körfältet på rampen med en pelare
mellan körfälten och det måste finnas en fri höjd över
rampen.
Beteckningen C3P3E står för centrumverksamhet och
parkering i form av ramp som startar på markplan och
går upp till första parkeringsvåningen. Transformatorstationer får byggas i markplan, under rampen. Mellan
höghuset och kvartershuset ska det finnas möjlighet
att bygga en spång ovanför parkeringsrampen. Bestäm-
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melsen bro tillåter en överbyggd bro i våning tre till
fem, beroende på var i verksamheterna det passar.
Bestämmelse W1 betyder att bryggor eller kaj
får anläggas och markägaren måste ge tillstånd.
Vattendom kan krävas för arbete i och vid Viskan.
Bestämmelse W2 tillåter broar över öppet vatten.
6.1.4 Utformning

Byggrätten för höghuset ger en högsta tillåten totalhöjd för den höga byggnaden +238 m räknat från
grundkartans nollnivå. Det motsvarar 33 våningar och
105 m räknat från färdigt golv +133. Lägsta tillåtna
höjd +200 m, vilket motsvarar 20 våningar (XX). Den
lägsta tillåtna höjden är satt för att byggrätten ska ge
landmärket en hög och slank profil. Bestämmelsen
begränsar våningsantalet till 33 (XXXIII).
Lågdelen har en högsta tillåten höjd, i ett plan med
en högsta höjd på +139 meter vilket motsvarar en 6
meter hög byggnad räknat från färdigt golv.
I kvartershuset som vetter mot Lilla Brogatan tillåter
byggrätten centrumverksamhet, parkering och
bostäder. Byggnadens högsta tillåtna höjd +160 m
innebär att huset kan vara som högst ca 27 meter från
färdigt golv +133 m och beräknat på sju våningar ovan
mark; en våning centrumverksamhet, fyra våningar
parkering och två våningar bostäder.
Största taklutningen 77 grader gäller runt utsidan på
kvartershuset.
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Bestämmelsen b anger att det höga huset ska pålas
till fasta lager pga att den geotekniska utredningen
beskriver marklager med låg stabilitet och för att
undvika stora sättningar.
Bestämmelsen e finns för att det ska vara möjligt att
placera balkongerna på fasaden med flexibel användning.
Bestämmelsen f1 finns för att det är viktigt estetiskt
att höghuset ska utföras i ljust/vitt material. Eftersom
höghuset kommer att ses från långa avstånd finns
bestämmelsen f 2 för att se till att höghusets profil inte
får byggnadsdelar som sticker upp ovanför fasaderna.
Teaterbron från början av 1900-talet är bevarandevärd
och får en q-bestämmelse för att den inte ska rivas.
6.1.5 Störningsskydd för bostäder

Boverkets rekommendation och huvudregel i Borås
Riktlinjer för trafikbuller anger att den ekvivalenta
ljudnivån vid fasad utomhus inte bör överstiga 55
dBA. Vid avsteg med 55-60 dBA klaras ≤ 50dBA
utanför minst hälften av bostadsrummen i en lägenhet
och inomhus ljudklass B 26 dBA.

till kollektivtrafik, arbetsplatser och service innebär
ett minskat resbehov och även förutsättningar för en
socialt hållbar utveckling. Marken är sedan tidigare
ianspråkstagen. Planutformningen innebär en högre
exploateringsgrad och därmed ett högre utnyttjande
av marken. Bedömningen är att planutformningen
innebär positiva konsekvenser i förhållande till
pågående markanvändning.
7.3 Miljö
7.3.1 Naturvärden

Förtätning av bebyggelsen bedöms innebära liten
inverkan på livsmiljön för djur-, insekts- och växtarter
i området. Området innehåller idag inga utpekade
hotade arter eller utpekad värdefull natur. Anläggning
av brygga kan med skuggning bidra till ett visst skydd
för vattenlevande organismer.
7.3.2 Estetiska värden och stadsbild

Den höga byggnaden kommer att bli framträdande i
Borås stadsbild. Genom en karaktärsfull och medveten
utformning kan byggnaden bli ett identitetsskapande
landmärke och ett tillskott i stadsmiljön.

6.1.7 Administrativa bestämmelser

7.3.3 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Genomförandetiden är 10 år från den dagen då planen
vunnit laga kraft. Fastighetsplan för Pallas 1 upphävs
genom detaljplanen.

Marken inom planområdet är plan och innebär inga
problem ur tillgänglighetssynpunkt.

6.18 Information

Befintlig infrastruktur i gatu- och ledningsnät kan
utnyttjas. Upprustning sker av strandpromenaden och
Hallbergsplatsen. Nya placeringar och utbyggnad av
transformatorstationer inom kvarteret är nödvändigt.

Exploatören är skyldig att anmäla om de hittar tidigare
okända markföroreningar vid grävning i marken.
Schaktning som bryter genom grundvattenytan kan
rådgöras med Länsstyrelsen om tillstånd behöver
sökas. Om Länsstyrelsen bedömder ärendet som ett
större uttag av vatten krävs Mark- och miljödomstolens tillstånd.
Planavgift skall inte debiteras vid bygglov.

7.3.4 Infrastruktur

7.3.5 Sociala värden

Fler centralt belägna bostäder, arbetsplatser och
kommersiella lokaler i kombination med upprustade
offentliga miljöer stärker handeln i centrum och
skapar ett tryggare, vackrare och mer levande centrum.
7.3.6 Skolor

7. Konsekvenser
7.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Det har bedömts som viktigt belysa stadsbild,
skuggbildning, geoteknik, trafikbuller, översvämningsrisk, trafik- och parkeringssituationen, arkeologi samt
vatten- och avlopp (dagvatten, brandvatten).
7.2 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

En förtätning av nya bostäder och integrering med
centrumverksamhet i ett centralt läge med tillgång

Med fler boende i centrala staden kommer behovet av
för- och grundskolor att öka efter en redan ansträngd
situation. För att få fram fler möjliga förskoletomter
i centrum måste kravet på sex avdelningar bli mer
flexibelt. Det finns inte tillräckligt med ledig mark för
stora enheter och man måste tänka i andra banor för
att tillgodose behovet. Arbete pågår att få fram fler
förskolor i centrum.
7.3.7 Nya arbetstillfällen

Detaljplanen medger etablering av centrumverksamhet, butiker, kontor, hotell som stärker kundunderlaget i centrum.
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7.3.8 Trygghet/säkerhet

Bostäder inom kvarteret och att fasaden i entréplanet
öppnar sig mot stadsparken ger utblickar och rörelser
i närområdet som stärker tryggheten i parken och
övriga centrum.
7.4 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
7.4.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar och omgivningsbuller bedöms inte komma
att överskridas p.g.a. den verksamhet som medges i
detaljplanen.
När det gäller Viskan så har sträckningen Öresjö till
Jössabron har klassificeringen otillfredsställande ekologisk status och god kemisk ytvattenstatus. Det största
skälet till klassningen otillfredsställande ekologisk
status är de två dämmena vid Ålgården och Druveforsfallet. Denna del av Viskan har fått en tidsfrist till år
2021 för att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status. Tidfristen beror på att det bedöms vara
tekniskt omöjligt att uppnå normen år 2015. Planen
innebär inga förändringar av förhållande i Viskan som
försämrar möjligheten att uppnå god ekologisk status
år 2021 eller att bibehålla god kemisk ytvatten status
år 2015.
7.4.3 Förorening av mark och grundvatten

Miljöteknisk markundersökning visar att det finns
föroreningar inom området men att halterna inte
utgör risk för nuvarande användning eller föreslagen
exploatering.
7.4.2 Risk för höga vattenstånd

Planområdet omfattar del av Viskan. Fastigheten
Pallas1 påverkas av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010 och tillägg 2013. Befintliga mark- och
golvnivåer underskrider inte framräknade klimatanpassade 100-års flöden.

integreras med fasaderna. Vid behov kan överenskommelse göras om t.ex. tider för tändning och släckning
av skyltar och annan belysning eller eventuellt annan
placering.
7.4.7 Vindstudie

Höga byggnader kan föra ner stora vindmassor
till marken där vindhastigheten kan bli hög. En
vindstudie bör tas fram för kvarteret till bygglovsskedet. Syftet med vindstudien är att påvisa om
närmiljön störs av kraftiga vindar samt var den blåser
mest/minst i den höga byggnaden
7.4.8 Elektromagnetiska fält/störningar

Transformatorstation utförs strålningssäkert.
7.4.9 Åtgärder för säkert byggande

Rekommendationer enligt utförd geoteknisk utredning ska följas. Sättningskontroller ska utföras.
7.4.10 Solstudier

Solstudie per heltimme mellan kl 9-18 och halvtimmesvis mellan kl 15-19 finns som bilaga och redovisar
hur skugga från det höga huset vandrar framför allt
under eftermiddagstimmarna. Som jämförelse finns
även skuggning från befintliga byggnader.
Solstudien visar att det höga husets skugga kommer
att påverka uteserveringarna på Sandwalls plats under
eftermiddagen, knappt 1 1/2 timme från ungefär kl
15.30-17 vid vårdagjämningen 21 mars. Jämförande
sommartid, 21 juni, kommer skuggningen tidigare till
Sandwalls plats som skuggas ungefär en timme, från
ca kl 15-16. Bostäder i omgivande hus kommer att
skuggas mer efter att kvartershuset byggts på med två
bostadsvåningar men bedöms även i fortsättningen ha
goda ljusförhållanden.

7.4.4 Trafikmiljö

Trafikutredning som utförts visar på en trafikalstring
som innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
7.4.5 Trafikuller

Planområdet är utsatt för buller från främst Lilla
Brogatan, Rv40 och nuvarande/framtida järnväg.
Planbestämmelse säkerställer att bostäder får en
godtagbar boendemiljö i enlighet med Borås Stads
riktlinjer för buller.

Foto från Sandwalls Plats, tidigt i juni vid 17.30

7.4.6 Ljusstörningar

Pallas har idag skyltar på fasad. I samband med det
nya projektet bör ett samordnat skyltprogram tas
fram och skyltar och annan reklam samgestaltas och
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Solens skuggning 21 mars kl 17.00

8. Administrativa frågor
8.1 Genomförandetid

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

Fastighetsplan (tomtindelning) fastställd 1969-07-23
(1583K-BN776/1969) för Pallas 1 upphävs genom
detaljplanen.
8.3 Handläggning

Planen antas av Kommunfullmäktige.
Befintligt

8.4 Planavgift

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

Utöver planhandlingarna har följande utredningar
tagits fram som utgör planunderlag.
Geoteknisk utredning,(WSP, 2011-09-30, rev. 13-1115).
PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning,
(WSP, 2011-08-30).
Planerat
Solens skuggning 21 juni kl 17.00

Trafikbullerutredning (ACAD 2014-03-17).
PM Trafik- och parkeringsutredning (SWECO,
2013-12-15).
PM angående översvämningsrisker vid kvarteret Pallas,
Borås (DHI, 2013-10-10).
Solstudie (A.Ripellino Arkitekter, 2014-04-10).
8.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har handlagts av Samhällsbyggnadsförvaltningen Boras Stad under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Befintligt

Planavdelningen
Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt

Planerat
GRANSKNING
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Centrum, kv
PALLAS 1, Borås Stad, upprättad den
31 mars 2014.
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
DTH Arkitekter har på uppdrag av Cernera fastigheter inkommit med begäran om ändring av gällande
detaljplan. Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-21
att uppmana byggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen. Byggnadsnämnden beslutade
2009-11-12, att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret
att upprätta planprogram. Sedan dess har nya förslag
inkommit som gjort att man inte anser att program
behövs. Beslut att planförslaget ska skickas på samråd
togs av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-02-11 §265.
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att bygga ett
höghus i centrum med hotell, kontor och bostäder.

2. 1 Tidplaner
Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2013

Granskning

2 kvartalet 2014

Antagande

3 kvartalet 2014

Laga kraft

4 kvartalet 2014

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Ett antagande av detaljplanen förutsätter ett exploateringsavtal mellan kommunen och ägaren av Pallas
1, Cernera Pallas 1 AB (exploatören) där man reglerar
parternas rättigheter och skyldigheter beträffande
genomförandet av detaljplanen och exploateringen.
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Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Borås
Stad.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. 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.
2.3 Ansvarsfördelning

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplan
och svarar för myndighetsutövning vid bygglov och
bygganmälan.
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder
inom kvartersmark och som behöver genomföras
för att anpassa den egna fastigheten till detaljplanen.
Genomförandet av planen förutsätter förändringar i
fastighetsindelningen. Även befintliga rättigheter och
servitut kan behöva ändras. Det är exploatören som
har huvudansvaret för att erforderliga åtgärder och att
tillstånd söks.
Plangenomförandet kommer kräva förändringar i
fastighetsindelningen. Berörda parter har möjlighet att
ansöka om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.
Borås Elnät AB ansvarar för att avtal bör tecknas med
exploatören ifall ledningsägaren önskar trygga bolagets
behov av utrymmen för ledningar och transformatorer
inom fastigheten Pallas 1.
2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats och ansvarar för utbyggnad och för
framtida drift och underhåll.
Exploateringen av Pallas 1 kommer att medföra
omfattande förändringar och upprustning av allmän
plats i anslutning till kvarteret. Hallbergsplatsen
kommer utgöra yta med blandad trafik, angörning och
transporter både till kvarteret Pallas och Prometeus.
Korsande stråk av biltrafik, fotgängare och cyklister
kräver att området omdisponeras. Strandpromenaden behöver byggas om och breddas och anpassas
till exploateringen och till Södra Strandgatan med
Sandvalls plats.
Dessa förändringsarbeten på allmän plats som följer av
exploateringen, ska betalas av exploatören. Ett exploateringsavtal som reglerar frågan är därför en förutsättning för att detaljplanen ska kunna antas.
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2.5 Avtal

Innan detaljplanen antas ska avtal tecknas mellan
Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a.
reglera villkoren för överlåtelse av den mark och de
3D-utrymmen som föreslås tillföras Pallas 1. Avtalet
kommer även reglera den ersättning som exploatören
ska betala till kommunen för åtgärder på allmän
platsmark.
Det finns två transformatorstationer i byggnaden på
Pallas 1. Exploateringen kommer aktualisera nya lägen
för transformatorerna samt en uppgradering.
Planen anger att transformatorstation får finnas i
markplan. Detaljplanen anvisar ingen bestämd plats
för transformatorn utan det förutsätts att exploatören
och Borås Elnät AB träffar överenskommelse om hur
man bäst löser behovet av förstärkning av elförsörjningen inom kvarteret och att parterna träffar avtal
om transformatorernas placeringen och kostnader för
flytt.
I och i anslutning till de områden som kommunen
avser att sälja till exploatören kan det finnas ledningar
som kan påverkas av den planerade byggnationen. I
det fall att ledningarna inte kan finnas kvar eller på
annat sätt riskerar att påverkas, är det exploatörens
ansvar att träffa avtal med respektive ledningsägare om
eventuell flytt av ledningar och om åtgärder som kan
behöva vidtas innan arbeten påbörjas.
Den planerade exploateringen kommer att ställa olika
krav kring åtgärder på anläggningar som hanterar
vatten-, spillvatten och dagvatten. Avtal bör upprättas
mellan Borås Energi- och Miljö AB och exploatören
som reglerar frågan.
Detaljplanen möjliggör för ägaren av Prometeus 3 att
förvärva ett 3D-utrymme över torgytan för befintligt
skärmtak. Eventuell förändring av fastighetsindelningen förutsätter avtal med Borås Stad.

3. Fastighetsrättsliga frågor

kvartersmark för bostad- kontor- och parkeringsdel.
Även 3D-utrymme för skärmade balkonger och för
skärmtak kan komma att överföras till Pallas 1. Fastighetsbildningen bedöms kunna genomföras i form av
fastighetsreglering.
Genom att gällande tomtindelning från 1969 (som
numera gäller som fastighetsindelningsbestämmelse)
upphävs genom den nya detaljplanen, skapas förutsättningar för att både kvarteret och byggnaden kan
delas upp i ett flertal fastigheter. Om det visar sig att
exploatören finner det rationellt att inom kvarteret
bilda nya fastigheter (t.ex. 3D-fastigheter), ger planen
den möjligheten. Eftersom det i detaljplanen finns
områden med olika användning i skilda plan, t.ex
allmän platsmark respektive kvartersmark, blir det
nödvändigt med 3D-fastighetsindelning för att kunna
bygga ovan allmän platsmark.
Detaljplanen möjliggör även för tomträttshavaren av
fastigheten Prometeus 3 att utöka fastigheten med
ett 3D-utrymme kring befintligt skärmtak utanför
fastighetens huvudingång. Åtgärden förutsätter dock
att gällande fastighetsindelningsbestämmelser och
tomträttsupplåtelsen för Prometeus 3 ändras.
3.3 Servitut och ledningsrätt

Som nämnts i punkten 2.5 ovan, finns det behov av
utrymmen för transformatorer och ledningar inom
Pallas 1. Detaljplanen har inte angivit några bestämda
lägen utan man har utgått från att berörda parter,
Borås Elnät AB och exploatören, ska lösa frågor som
är förenade med uppgraderingen och utformningen
av de nya stationerna genom en frivillig överenskommelse.

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Fastigheten Pallas 1 är ansluten till det kommunala
vatten- och spillvattennätet.
För att klara kravet på tillräckligt vattentryck för den
höga byggnaden kan det krävas en lokal tryckstegringsstation.

3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
Innerstaden 1:1, ägs av Borås Stad

4.2 El och tele

Pallas 1, ägs av Cernera Pallas 1 AB

Ledningar för tele och bredband finns utbyggda i
anslutning till området.

3.2 Fastighetsbildning

Avsikten är att bilda en exploateringsfastighet som
omfattar all kvartersmark inom kvarteret Pallas.
Planen medger dels att kvarteret Pallas utökas med
mark som tidigare utgjort allmän plats dels med
3D-utrymme ovan allmän plats som ska ingå i

Det är exploatörens ansvar att samråda med respektive
lednings- och nätägare kring villkoren för anslutning.
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4.3 Trafik

Konsekvenser

Mot bakgrund av att korsningen Lilla Brogatan- Sven
Eriksonsgatan nyligen byggts om till cirkulationsplats,
är bedömningen att ytterligare åtgärder på trafiknätet
utanför planområdet inte nödvändiga.
4.4 Geoteknik

Exploatören få genom en utökad byggrätt tillgodogöra
sig värdestegringen som planen medför.
5.3 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Prometeus 3
Kostnader

En geoteknisk utredning har utförts för den del av
planområdet som innehåller nybyggnation. Den ger
förslag på krav på grundläggning och arbetssätt i
byggnadsskedet.

5. Ekonomiska frågor

Om tomträttsahavaren väljer att genomföra
utökning av tomträttsfastigheten Prometeus 3
med 3D-utrymme (skärmtak), kommer han att få
kostnader för upphävande av fastighetsbestämmelserna
och för fastighetsbildning. Dessutom kan tomträttsavgälden behöva justeras.

5.1 Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Konsekvenser

Kostnader

Åtgärder på allmän platsmark:
Planen medför kostnader för kommunen i form av
ombyggnad och upprustning av Hallbergsplatsen och
Strandpromenaden.
Intäkter

Detaljplanens antagande förutsätter ett exploateringsavtal där samtliga kostnader för ombyggnad av
Hallbergsplatsen och Strandpromenaden ska tas ut, i
form av exploateringsbidrag, från ägaren av Pallas 1.
Försäljning av mark och 3D-utrymmen till ägaren av
Pallas 1.
Försäljning av 3D-utrymme till ägaren av fastigheten
Prometeus 3.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen kommer att
beskrivas mer i detalj i det exploateringsavtal som ska
upprättas med ägaren av Pallas 1.
5.2 Ekonomiska konsekvenser för ägaren av Pallas
1 (exploatören)
Kostnader

Exploatören kan genom förvärvet av 3D-utrymmet
trygga att gällande tillstånd för skärmtaket inte utan
vidare upphör.
5.4 Ekonomiska konsekvenser för övriga
Ledningsägare

Ledningsägare kan antas få kostnader för att säkerställa nya och befintliga ledningar med ledningsrätt
alternativt servitut. Kostnader för ev. flyttning av
ledningar, investeringar i nya anslutningspunkter och
transformatorstationer. Ledningsägarnas möjlighet att
täcka sina kostnader kommer avgöras genom deras
förhandlingar med exploatören samt genom anslutningsavgifter.
5.5 Ledningsåtgärder

Utbyggnad av ledningar såsom vatten, avlopp, spillvatten, el, tele, värme m.m. bekostas av respektive
ledningsägare som finansierar utbyggnaden genom
anslutningsavgifter eller genom avtal.
5.6 Plankostnader

Plankostnadsavtal finns.

Kostnader för upprättandet av detaljplanen.
Kostnader för byggnation.
Ersättning till kommunen för ombyggnad av
Hallbergsplatsen och Strandpromenaden.
Ersättning till kommunen för mark och 3D-utrymme
som överförs till Pallas 1. Fastighetsbildningskostnader
för genomförandet av markförvärv.

MARKAVDELNINGEN
Edward Isaksson

Anslutningsavgifter (VA, el tele mm).
Kostnader till följd av de avtal som exploatören träffar
med Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB samt
övriga vars anläggningar eller rättigheter berörs av
exploateringen.
Kostnader som följer av bygglovshanteringen.
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Samrådsredogörelse

Remisspart

Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2013-05-13

Upprättad den 31 mars 2014 med avseende på detaljplan för Centrum, kv
Pallas, Borås Stad.

S02

Länsstyrelsen och b) SGI

2013-05-08

S03

SGI

2013-05-08

1. Handläggning
Planen har varit på samråd enligt ÄPBL 5:20 under
perioden 20 februari - den 22 april 2013 och har
annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida och på stadsbiblioteket.

2. Sammanfattning
16 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. Inga sakägare har under samrådstiden
inkommit med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Det höga huset har fått en tillåten högstahöjd
+238 vilket motsvarar 33 våningar.

•

Studentbostäder mot Hallbergsplatsen

•

Barnperspektivet lyfts tydligare i planen vad
det gäller konsekvenser med förskoleplatser och
livsmiljöer för barn under rubriken Barnperspektivet efter synpunkter från Länsstyrelsen,
Stadsdel Norr och Kommunstyrelsen.

•

Texten om trafik kompletteras och anpassas
efter ny trafikutredning där också gods- och
persontrafik på järnvägen tagits med.

•

Texten om buller kompletteras och förtydligas
efter utvidgad bullerutredning, enligt synpunkter
från Länsstyrelsen, Trafikverket samt Miljö- och
konsumentnämnden.

•

Geoteknisk utredning har förtydligas efter
kompletterande undersökningar enligt
Länsstyrelsens och SGIs yttranden.

•

Avsnittet om översvämning har skrivits om.

•

Skuggstudierna har kompletterats med fler
klockslag och anpassats till 33 våningar tillåten
byggnadshöjd.

•

Även andra ändringar har gjorts i text och illustrationer.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att genom-
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S04

Trafikverket

2013-04-12

S05

Stadsdelsnämnden Norr

2013-04-18

S06

Kulturnämnden

2013-04-24

S07

Lokalförsörjningsnämnden

2013-05-07

S08

Borås Energi och Miljö

2013-04-16

S09

Borås Elnät

2013-04-23

S10

Telia/Skanova

2013-04-09

S11

Tekniska nämnden

2013-05-07

S12

Miljö- och konsumentnämnden

2013-04-17

S13

Lantmäterimydigheten

2013-04-22

S14

Fritid och folkhälsonämnden

2013-04-05

S15

Räddningstjänsten

2013-04-23

S16

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2013-04-19

förandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära
en betydande miljöpåverkan och att sända planen på
granskning.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över de
viktigaste inkomna synpunkterna.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen anser att en förtätning av centrum
är viktig för stadens utveckling och är i grunden
mycket positiv till planförslaget.
Sandwalls plats är en viktig mötesplats i Borås som
kommer att påverkas av en framtida byggnation. Höga
hus medför starka vindar samt skuggbildningar, vilket
noggrant måste studeras och hanteras för att inte
försämra attraktiviteten på Sandwalls plats.
Planen behöver kompletteras med bestämmelser så
att hälsa och säkerhet kan säkerställas. De slutsatser
som utredningarna visar måste införas på plankartan.
Geotekniska förutsättningar och sättningsrisker är
extra viktiga att studera när det rör sig om stora laster
på liten yta. Översvämningsrisker behöver hanteras
så att ett framtida 100-årsregn klaras utan stora
skador. Förorenad mark måste hanteras i detaljplanen.
Dessutom bör bullersituationen hanteras enligt Borås
Stads riktlinjer för buller.
Hänvisning till dokument bör hanteras med viss
varsamhet. Under rubriken tidigare ställningstagande
blandas dokument som antagits av Kommunfullmäktige med Samhällsbyggnadsnämndens lokalt
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antagna dokument. Exempelvis Planprogram för
centrala Borås ”Varierad byggnation” och Gång- och
cykelplan bör antas av Kommunfullmäktige innan de
läggs in under rubriken tidigare ställningstagande.
Kommunstyrelsen delar Samhällsbyggnadsnämndens
bedömning om att en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras.
Kommentar

Utredningarna har kompletterats och förslaget
reviderats. Vad gäller vindpåverkan kommer det att
behandlas i samband med bygglovet.
Fler tidpunkter har tagits fram i solstudien till granskningsskedet tillsammans med befintliga förhållanden
som jämförelse. Studien visar hur höghusets skuggning förflyttar sig timmesvis under perioden från
vårdagjämningen till höstdagjämning och halvtimmesvis under eftermiddagen 1 mars och 1 juni mellan
kl 15.00 och 19.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen
håller med om att skuggan under sommarmånaderna
kommer att skugga restauranger och det kommande
Orangeriet under ca en timme eftermiddag - kväll,
vilket har en relativt snabbt övergående inverkan på
husen som skuggas. I bästa solläge så kan solens strålar
upplevas som besvärande, men det är inte självklart att
skuggning upplevs negativt med tanke på hur befintliga restauranger avskärmar solinstrålning med svarta
markiser.
Dokumenten under rubriken ”Tidigare ställningstaganden” har fått tydligare redovisning av vilken instans
som antagit eller godkänt dem.
S02 Länsstyrelsen
Trafik

Förslaget att omvandla ett centralt beläget område
i syfte att utveckla en stadskärna med blandade
funktioner är bra. Det aktuella området ligger nära
stora trafikleder och intill Viskan, vilket gör att både
bullerstörningar och översvämningsrisker påverkar
den föreslagna bebyggelsen i stor utsträckning.
Även trafiken som alstras till området kan påverka
funktionen på de trafikleder som är av riksintresse för
trafikslagsanläggningar (se yttrande S04 Trafikverket).
Geoteknik och erosion

Länsstyrelsen har samrått med SGI (Statens geotekniska institut) som påpekar kompletteringar som
förtydligar och säkerställer markens lämplighet för det
som föreslås bygga enligt planförslaget. Stabilitetsåtgärder krävs inför genomförandet av planen som t.ex.
kajmurens och strandzonens stabilitet och erosionsskydd behöver regleras genom en planbestämmelse.
(se yttrande från SGI S03).

Risk för olyckor, översvämning

Att placera bostäder ovanför verksamheter är normalt
en bra lösning. Det måste dock vara möjligt att ta sig
till och från området och byggnaderna på ett säkert
sätt. Boendet ska fungera vid en översvämning. Det
innebär att vatten, avlopp, el och värme måste fungera
även om området översvämmas. Likaså är det viktigt
att räddningsfordon av olika slag ska kunna komma
fram till byggnaderna om det skulle inträffa en olycka
som kräver en snabb insats.
I planbestämmelserna anges att transformatorstation
får finnas i gatu- och källarplan. Om denna placering
är lämplig beror på hur byggnaden kan skyddas från
att påverkas av översvämningar. Transformatorstationen bör placeras på en plats som inte riskerar att
översvämmas. Planbestämmelser behöver reglera hur
detta ska åstadkommas.
För nybyggnation närmast Viskan föreslås en golvhöjd
på ca +132,4 samtidigt som utformningen av området
ska göras så att översvämmande vatten upp till nivån
+133 (d.v.s. BHF-nivån) inte ska skada byggnaderna.
Den föreslagna golvhöjden är ca 80 cm över den
beräknade framtida 100-årsnivån. Hur den föreslagna
golvhöjden förhåller sig till en beräknad framtida
200-årsnivå bör klargöras. De nivåer som föreslås bör
ta hänsyn till ett framtida klimat.
I handboken Stigande Vatten, som Länsstyrelsen tog
fram förra året, framgår att helårsboende kan placeras
på nivå för högsta beräknat flöde utan åtgärder.
Vid 200-årsnivå krävs riskreducerande åtgärder. På
100-årsnivå ska bostäder undvikas. Nivåerna avser
flöden med hänsyn till ett framtida klimat. Restauranger, handel etc., d.v.s. centrumändamål, är tillåtet
från bottenvåningarna och uppåt i husen. Ska man gå
på rekommendationer i Stigande Vatten så krävs det
även riskreducerande åtgärder för dessa funktioner om
de ligger på 200-årsnivå.
Buller

Trots miljövinster som det centrala läget innebär
kommer planområdet bli utsatt för bullerstörningar
som överskrider de av riksdagen uppsatta värdena
för acceptabla nivåer. Med anledning av att området
ligger centralt anser länsstyrelsen också att förslaget
kan få tillämpa Boverkets avstegsprincip. Höghuset
som föreslås innehålla bostäder redovisas att ha höga
ekvivalentbullernivåer vid fasader mot söder och
väster. Samtidigt är alla fasader utsatta för höga max
bullernivåer. Buller är ett hälsoproblem därför behöver
planförslaget säkerställa att boende har tillgång till en
tyst sida där både ekvivalenta och maximala bullernivåer ligger inom den acceptabla värden för att övertyga
att de får en god bebyggd miljö.
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Länsstyrelsen ser inga gemensamma uteplatser
tillgängliga för samtliga lägenheter i höghuset samt
våningarna 2-5 i det låga huset med centrumfunktioner.
Stadsbild

Utifrån från ett stadsbildsperspektiv anser länsstyrelsen
att punkthuset kommer att påtagligt förändra upplevelsen av den äldre stadskärnan med sin rutnätsplan.
Detaljplanen medger brygga i Viskan längs med
strandpromenaden. För att en brygga i Viskan ska
kunna genomföras måste man först säkerställa att
bryggan inte kommer att innebära någon dämning i
Viskan.
Tillståndspliktig vattenverksamhet

Genomförande av planen kommer eventuellt innebära
arbeten i marken under grundvattennivån. Bortledande av grundvatten är tillståndspliktigt vattenverksamhet, därför bör samråd ske med Länsstyrelsen
innan några arbeten som kan påverka grundvattennivån påbörjas.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet och
riksintressefrågor måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt. Dock planförslagets konsekvenser
och påverkan på de omgivande trafiklederna behöver
studeras vidare och konsekvenserna särskild med tanke
på deras funktion bör förtydligas.
Kommentar
Trafik

Eftersom flera nya detaljplaner är aktuella i centrala
Borås så görs en översyn över trafikkapaciteten vid
moten på Rv 40. Borås stad, Sweco och Trafikverket
arbetar gemensamt med att ta fram en åtgärdsvalsstudie, ÅVS, för att lösa de köbildningar och olyckstillbud vid och mellan Annelundsmotet och Brodalsmotet. Trafikutredningen har också uppdaterats efter
att det höga huset beräknas få fler hyresgäster/kontor/
hotellgäster när den nya byggrätten ger möjlighet till
33 våningar.

Risk för olyckor, översvämning

Nya beräkningar av dagens och framtida översvämningsnivåer har tagits fram av DHI. Ny golvhöjd
har anpassats till den befintliga på +133 i Borås
lokala höjdsystem. En planbestämmelse reglerar att
byggnader ska konstrueras vattentätt till +133. I nytt
kapitel om översvämningsrisk finns en tabell som
visar dagens och framtida förhållanden där en färdig
golvhöjd +133 ligger 1,1 m över framtida 200-årsnivå.
Möjlighet att vid maxnivå +133 ta sig ut på högre
liggande mark finns i gatukorsningen Lilla Brogatan/
Västerlånggatan.
Transformatorstationer tillåts i planbestämmelse
endast i gatuplan, över +133. Hänsyn ska tas till
Viskans flöde vid eventuell framtida projektering.
Buller

Samhällsbyggnadsnämnden anser att planen med
tillhörande bullerutredning, Trafikbullerutredning
3, 2014-02-10, visar att bostäder på kv Pallas är
möjliga att bygga enligt Borås Riktlinjer för trafikbuller grundad på Boverkets regler om avsteg. Planen
tillåter bostäder i lägen som inte överstiger 55-60
dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad. Lägenheterna
kommer att få bullerdämpade, skärmade balkonger/
uteplatser, vilka fungerar som ljuddämpad sida. Med
avsteg för ljuddämpad sida för hälften av bostadsrummen uppnås ljudklass B på balkong och inomhus,
se nytt kapitel om buller. Alla lägenheter får tillgång
till uteplats som har maxvärde för buller 70 dBA
eller mindre. För de lägenheter i höghuset med läge
som överskrider max- och ekvivalentvärdet anordnas
uteplats på annat ställe i huset. För kvartershuset finns
uteplatser på gården på plan sex.
Vid beräkning av ljudkvalitetspoäng är medelvärdet
tio, ingen enskild lägenhet understiger sex poäng.
Beräkningen är baserad på 100 lägenheter i höghuset
och 44 i kvartershuset.
Tillståndspliktig vattenverksamhet

Geoteknik och erosion

Markens lämplighet att bebygga kv Pallas har utretts i
Geoteknisk undersökning, 2011-09-30 rev. 2013-10-15.
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Stabilitetsberäkning har kompletterats med partialkoefficientmetoden. Risken för sättningar har utretts och
på större avstånd än ca 5 m blir mark blir opåverkad.
Sättningar kommer inte att påverka omgivande mark
och anläggningar. Om marken inte höjs med nya
fyllningar uppkommer inga sättningar. Erosionsskydd
kommer inte att behövas. Vid översvämning kommer
grundläggningen att förbli intakt och framtida urlakning av marken befaras inte. Planbestämmelse om
pålning under höghuset införs.

Vid grundläggning av det nya huset kommer grundvattenytan att genombrytas. Samråd om tillstånd
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behövs eller inte bör ske med Länsstyrelsen innan
några arbeten som kan påverka grundvattennivån
påbörjas.
Kulturmiljö

Kulturmiljön med rutnätsplanen är viktig i stadsplaneringen. Kv Pallas har tidigare varit två kvarter som
slogs samman till ett under 70-talet när nuvarande
Åhlénshuset byggdes. I underlaget till tävlingen, som
vanns av Rosenbergs Arkitekter AB, var en del i förutsättningarna att Holmsgatans tidigare dragning skulle
ges en visuell form i det nya huset. Läget för det höga
huset i skarven mellan kvarteren i rutnätsplanen och
Stadsparken vid bron över Viskan är ett medvetet val
för att bryta den historiska kontinuiteten och skapa en
ny stadssiluett. Det höga huset ska stå ut från kvartersstrukturen som en egen form och ha ett slankt uttryck.
S03 SGI (Statens geotekniska institut)

SGI saknar redovisning av vilken anvisning man
använt vid val av rekommenderad säkerhetsfaktor
mot stabilitetsbrott i den geotekniska utredningen.
Idag rekommenderas att IEG:s rapport 4:20 10
(totalstabilitetsanalys) alternativt TEG Rapport
6:2008, rev 1 (partialkoefficientmetod) bör användas
i samband med bedömning av en plans lämplighet.
I utförd beräkning har totalstabilitetsanalys använts.
Vi förutsätter att redovisad marksektion som är
redovisad i den geotekniska undersökningen och
använd i stabilitetsberäkningen är inmätt såväl över
som under vattenyta. Detta är inte angivet. I stabilitetsbedömningen har antaganden om pålgrundläggning samt en maximal markbelastning av 10 kPa
angetts. Med dessa antaganden anges att stabiliteten
är tillfredställande 6 m från kaj kant och man förutsätter att kajmuren vid Viskan tar upp förekommande
jordtryck. SGI instämmer i att muren bör kunna ta
upp jordtryck men vi har svårt att ta ställning till
hur de farligaste glidytorna uppträder då de inte är
redovisade. Om muren är av “modernt snitt”, som
anges, bör grundläggningen av denna vara möjlig att
redovisa och därmed även att inte glidytor med lägre
säkerhet når under konstruktionen. Om antagen
markbelastning blir styrande för att erhålla erforderlig
säkerhet avseende stabilitet bör detta regleras på ett
plantekniskt lämpligt sätt. Detta gäller även värdering
av behov av eventuella erosionsskydd. I planbeskrivningen anges att kajmurens och strandzonens stabilitet ska säkerställas och erosionsskydd finnas innan
nybyggnation sker. SGI anser att det i planen ska vara
säkerställt markens lämplighet m a p stabilitet och
att eventuella behov av åtgärder ska vara säkerställda.
Åtgärderna kräver troligen även tillåtlighet. Avseende

hänvisning till Skredkommissionens rapport 3:95 vid
dimensionering av stabilitetsåtgärder.
Det anges i planbeskrivningen kapitel 4.1.3 att det
finns risk för översvämning och att kompletterande
utredningar ska utföras. SGI anser att det även är
viktigt att ta hänsyn till effekter av framtida klimatförändringar. Krävs eventuella åtgärder för översvämningsrisk t ex höjda marknivåer etc måste stabiliteten
och eventuella behov av stabilitetsåtgärder beaktas.
Angivna nivåer på 100-årsföde i den geotekniska
utredningen överensstämmer inte med vad som anges
i planbeskrivningen.
SGI ser möjlighet till planläggning under förutsättning av att ovanstående beaktas.
Kommentar

Se kommentaren under S02 Länsstyrelsen; Geoteknik
och erosion samt Risk för olyckor, översvämning.
Samråd har skett med SGI inför granskning.
S04 Trafikverket
Allmänna synpunkter

Det är positivt att Borås stad vill blanda centumverksamheter och bostäder och skapa bostäder i centrala
delar av staden. Det är även positivt att planera
bostäder i ett stationsnära läge med närhet till kollektivtrafik.
Området ligger centralt och nära stora trafikleder,
vilket innebär trafikbuller. Det är också viktigt att
beakta framkomligheter på riksintressena väg 40, väg
42, väg 41 och väg 27 i samband med aktuell detaljplanering.
Befintliga järnvägar, inklusive Götalandsbanan, är
utpekade som riksintressen för kommunikationer
enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Trafikverket anser att
de olika sträckningsalternativen för Götalandsbanan
ska visas i detaljplanen. Alternativa sträckningar för
Götalandsbanan har tagits fram i Förstudien Bollebygd-Borås, 2005 och Förstudie Linköping-Borås
2010.
Framkomlighet, trafiksäkerhet och påverkan på transportbehovet
Planområdet ligger i närhet till flera viktiga trafikleder och därför är det viktigt att i planarbetet beakta
behovet av god framkomlighet och trafiksäkerhet samt
att belysa påverkan på transportbehovet.
Väg 40 är ett nationellt prioriterat godsstråk. Väg 40
är även primär väg för farligt gods. Väg 42 ingår i det
regionala vägnätet och har stor betydelse för näringslivets transporter samt är rekommenderad väg för farliga
transporter. Även väg 27 är av riksintresse då vägen är
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förbindelse mellan regionala centra. Framkomligheten
på vägarna är därför av stor vikt.
På väg 40 förbi planområdet bildas redan idag
ofta trafikköer. Det har också inträffat ett flertal
olyckor och olyckstillbud framför allt vid och mellan
Annelundsmotet och Brodalsmotet.
Trafikverket bedömer att planförslaget beräknas
ge 120-200 st hotellrum eller 115 st lägenheter
och 15-30 studentlägenheter. Vidare ska det finnas
Centrumverksamheter i kvarteret Pallas. Kommunen
räknar med att boende i kvarteret genererar 500
trafikrörelser per dag. Trafikverket undrar om det är
troligt med så får fordonsrörelser? Hur ska man uppnå
det? Hur mycket trafik centrumverksamheterna kan
generera liksom hur mycket trafik som uppkommer
som en följd av att fler bor och vistas i området anges
inte.
Trafiksituationen i det aktuella området är ansträngd
redan idag och det råder kapacitetsproblem kring
Brodalsmotet, vilket både kommunen och Trafikverket
är medvetna om. Detaljplanens trafikutredning måste
kopplas ihop med en pågående åtgärdsvalsstudien
(ÅVS) där förslag på 1- och 2-åtgärder utreds för att
minska det akuta kapacitetsproblemen på väg 40.
Utredningsområdet sträcker sig från Hultamotet i
öster till Tullamotet i väster och innefattar anslutande
vägar och anläggningar till trafikplatserna i området.
Det är viktigt att utredningen (ÅVS) kopplas till
exploateringsplanerna i området. Resultatet av utredningen behöver ingå som underlag för kommande
detaljplanering. Kommunen behöver beskriva hur
trafikmängderna på väg 40 och anslutande vägar kan
påverkas av föreslagen markanvändning. Det är viktigt
att kommande exploateringar inte ytterligare försämrar
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 40 men också
på väg 42, väg 41 och väg 27.
Detaljplaneförslaget innefattar även ett parkeringshus
om 4 våningar. Kommunen anger att en full utnyttjad
byggrätt för parkeringshus inom kvarteret Pallas ger
utrymme för cirka 440 platser. Trafikverket anser att
en begränsning av parkeringsplatserna måste övervägas
i detta centrala läge och att det i stället reserveras väl
tilltagna platser till de boendes cyklar samt att platser
reserveras i markplan till cykelparkering åt den planerade centrumverksamheten kunder.
Buller

Planbeskrivningen anger att området belastas av buller
från vägtrafik på lokala gator och väg 40. Trafikverket
vill påminna om att kvarteret Pallas även ligger nära
järnvägen vilket medför ökad risk för störning från
järnvägstrafiken. Avståndet till nuvarande järnväg är ca
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400 m.
För att få en rättvisande bild av bullersituationen
behöver bullerberäkningen utvecklas. Trafikverket
saknar en beräkning av maximala ljudnivåer från
järnvägstrafiken. Vid beräkningen av maximal ljudnivå
utomhus ska godstågen vara med. Enligt Boverkets
allmänna råd för tyst och ljuddämpad sida gäller även
maximalnivån 70 dBA för att uppfylla definitionen av
tyst sida och ljuddämpad sida.
Trafikverket vill förtydliga prognoser och förutsättningar som ska användas till den bullerberäkning
som ska ligga till grund för utformning och placering
av bostäder inom Pallas. Bullerberäkningsprognosen
utgår från den störst bedömda prognosen för respektive bana o området och efter full utbyggd Götalandsbanan. Antalet passagerartåg ska vara 205 och antal
godståg ska vara 18. (Trafikbullerutredning , ACAD-,
2011-06-30), anger 66 passagerartåg och 10 godståg.)
Till prognosen ska även biläggas maxlängder och
hastigheter för respektive tågtyp som kan trafikera
Borås.
Trafikverket kommer att komplettera detta yttrande
med en detaljerad bullerberäkningsprognos som kan
användas i det fortsatta planarbetet.
Enligt planbeskrivningen kan den befintliga
gallerian och parkeringshuset byggas på med två
bostadsvåningar, totalt 7 våningar. Bullerberäkningen
hr utgått från att byggnaden är 5 våningar och behöver
därför kompletteras med planbeskrivningens 7
våningar.
Trafikverket har beslutat om riktlinjer för ”Buller och
vibrationer vid planering av bebyggelse”. I de fall då
kommunen motiverat att avsteg från riktvärden kan
vara rimligt anser Trafikverket att nedanstående ska
följas för att det ska finnas förutsättningar för en god
boendemiljö:
Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest
bullerexponerade fasad är mellan 55 dBA och 60
dBA ska byggnaden även ha tillgång till en tyst eller
ljuddämpad sida (gäller i varje bostad). Om bostaden
har balkong eller har tillgång till uteplats ska ljudnivån
på balkongen respektive på uteplatsen uppgå till
högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå och högst 70 dBA
maximal ljudnivå (Lmax).
Med tyst sida menas; en sida med en dygnsekvivalent
ljudnivå som är lägre än 45 dBA. Med ljuddämpad
sida menas; en sida som har en dygnsekvivalent
ljudnivå mellan 45 och 50 dBA. Även maximalnivå 70
dBA (Lmax) gäller för att uppfylla definitionen av tyst
sida respektive ljuddämpad sida.
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Om den ekvivalenta ljudnivån vid byggnadens mest
bullerexponerade fasaden är mellan 60 och 65 dBA
ska bostaden ha tillgång till en tyst sida (gäller i varje
bostad). Det ska särkilt utredas och redovisas att den
maximala ljudnivån på den tysta sidan inte överstiger
70 dBA (Lmax). Om bostaden har balkong eller har
till gång till uteplats ska ljudnivån på balkongen
respektive på uteplatsen uppgå till högst 55 dBA
ekvivalenta ljudnivån och högst 70 dBA maximal
ljudnivå.

god servicenivå med ett undantag för av kölängden
mot norr är 20 meter för kort.

Med tyst sida menas; en sida med en dygnsekvivalent
ljudnivå som är lägre än 45 dBA. Även maximalnivån
70 dBA (Lmax) gäller för att uppfylla definitionen av
tyst sida.

Buller

Inomhusnivån bör minst uppfylla ljudklass B enligt
Svensk standard SS 2567:2004 för bostäder.
Vid ljudnivåer över 65 dBA ekvivalent ljudnivå
utomhus bör överhuvudtaget inga nya bostäder
planeras.
Restriktioner för buller saknas i planbestämmelserna.
Trafikverket är av en annan uppfattning än
kommunen när det gäller vilka ljudnivåer
man ska acceptera i nya bostäder. Vi anser att
planbestämmelserna i vart fall ska innehålla
gränsvärden i överensstämmelse med våra punkter
ovan men naturligtvis kan kommunen ha strängare
krav i planbestämmelserna.
Planbeskrivningen anger att tyst respektive
ljuddämpad sida kan uppnås med skärmade
balkonger kompletterad med lokala bullerskydd
och ljudabsorbenter. Det bör noteras att i
trafikbullerutredningen framgår det att maximal
ljudnivå ligger mellan 53 – 83 dBA även efter åtgärd
med balkongskärm (loggior).
Luftfart

Byggnader högre än 20 meter kan komma att påverka
luftfarten. Vi vill därför påminna om skyldigheten
att samråda med Luftfartsverket i denna fråga samt
skyldigheten att ansöka om Lokaliseringsbedömning.
Kommentar
Trafiksituationen

Granskningsförslaget har utökats från 24 till 33
våningar i höghusdelen. Trafik- och bullerutredningarna har kompletterats och värden från tidigare trafikutredning kontrollerats. Trafikbuller från järnvägen
och framtida Götalandsbanan med översiktskarta har
inkluderats. Slutsatsen för Brodalsmotets kapacitetsberäkning visar att trafiksystemet vid Brodalsmotet har
god servicenivå. Framtida trafikmängder visar också

En åtgärdsvalsstudie för att åtgärda köbildning vid
moten har arbetats fram av kommunen, Trafikverket
och Sweco i samarbete.
De övriga analyserade korsningarna är i olika grad
belastade och har kapacitet för ytterligare belastning.
Belastningen från byggnationen av kv Vitsippan har
också tagits med i beräkningen.
Läget i centrum innebär närhet till kommersiell
och offentlig service inom gång- och cykelavstånd.
Området är väl försett med kollektivtrafik genom ett
stort utbud av lokal och regional busstrafik samt tåg
vilket medför att man kan förvänta sig en låg andel
bilresor.
På sikt är det tänkt att centrum ska bli bilfritt, vilket är
ett av målen i Borås 2025 ett dokument som antagits i
kommunfullmäktige 2012.
I en rapport Bulleråtgärder 2013-2017 från Miljö- och
konsumentnämnden och antagen i Kommunfullmäktige 2013-06-19, planerar Borås Stad en rad olika
åtgärder för att minska antalet bullerstörda invånare i
kommunen. En av de föreslagna åtgärderna är cykelsatsningar och underlättande för alternativ till biltrafik
är nödvändiga inslag. Åtgärdsprogram för buller enligt
EU-direktiv kommer att implementeras från 2017.
Se kommentar under S02 Länsstyrelsen, Buller.
Luftfart

Samråd med Luftfartsverket har skett och en
trafikhinderanalys har genomförts. Handlingarna
bifogades samrådshandlingarna.
S05 Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden tillstyrker detaljplanen för kv
Pallas. Nämnden ser det som positivt att kv Pallas
utvecklas och förtätas med bostäder och centrumverksamheter som skapar bättre förutsättningar för
befintlig handelsgalleria och parkeringsanläggning.
Genom att kvarteret kommer att få både fler lägenheter, verksamheter och mötesplatser skapas ett mer
livfullt och attraktivt område längs Viskan.
Nämnden vill även att Samhällsplaneringsavdelningen
ska prioritera och påskynda etablering av nya förskoleplatser för att möta förtätningen av bostäder i centrum
då det i dagsläget prognostiseras att det kommer att
saknas minst 120 platser från hösten 2014. Dessutom
kan nämnden inte använda lokalerna på Lugnets
förskola med 40 platser då lokalen är uppsagd från
juni 2014.
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Nämnden ser det som viktigt att förbättra cykelstråk
runt kvarteret samt västerut från Åsbogatan förbi
Kvarteret Pallas. Nya cykelvägar tillsammans med
nya cykelparkeringar kommer att göra cykelåkande
attraktivt.
Kommentar

Förskoleplatser utreds i andra planer och är prioriterade för att tillgodose behovet. Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med Stadskansliet samverkar
med lokalförsörjningsförvaltningen. För att få fram
fler möjliga förskoletomter i centrum måste kravet
på sex avdelningar bli mer flexibelt. Det finns inte
tillräckligt med ledig mark och man måste tänka i
andra banor för att tillgodose behovet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sommaren 2012
gjort en cykelhandlingsplan för Borås med kostnader
för åtgärder. Samhällbyggnadsnämnden har godkänt
handlingsplanen. Borås Stad har inga cykelparkeringsnormer liknande de för bil.
S06 Kulturnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag till
detaljplan för Centrum, Pallas 1, Borås Stad. Kulturnämnden begär att en fördjupad analys utförs av
vad det planerade 24-30 våningshuset, tillsammans
med flera andra föreslagna höghusplaner i Borås, kan
komma att innebära för staden innan fortsatt arbete
med den aktuella planen i enlighet med remissvaret till
”Planprogram för centrala Borås varierad byggnation,
upprättad den 17 mars 2011”.
Kulturnämnden efterlyser en konsekvensanalys vad
avser kulturmiljön där den äldre rutnätsstaden är
utvärderad genom stadslager i Borås tätort enligt
fornminneslagen.
Kommentar

Det har under många år diskuterats ett behov av
folkliv i centrum under de mörka tiderna på dygnet
och under året av trygghetsskäl. I kv Pallas kommer
bostäder, kontor, hotell och restaurang att byggas,
vilket kommer att bidra till att fler människor rör sig
i området. Kvarteret är idag byggt så att det vänder en
sluten vägg mot stadsparken och med uppglasad fasad
som öppnar sig mot Stadsparken med restaurang, café
och hotellobby i bottenvåningen och ett högt hus med
översikt över Stadsparken så ökar känsla av att kunna
röra sig säkert i kvarteren runt kv Pallas och i Stadsparken.
Lämplig placering av höga hus är som fondmotiv, ge
riktning, markering av entré eller där en plats kan
förstärkas visuellt. Läget för det höga huset i skarven
mellan kvarteren i rutnätsplanen och Stadsparken vid
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bron över Viskan är ett medvetet val för att bryta den
historiska kontinuiteten och skapa en ny stadssiluett.
Hallbergsplatsens öppning i stadsväven och distansen
från den befintliga byggnadskroppen är viktiga för
kvarterets gestaltning med upplevelse av luft och ljus.
Det höga huset får inte upplevas som kort och oformligt.
I ”Planprogram för centrala Borås, Varierad byggnation”, 17 mars 2011, kommer Samhällsbyggnadsförvaltningen fram till att det viktiga med höga hus
när det gäller stadsbilden är, förutom målpunkt, att
bottenvåningarna är intressanta och att de får en
publik funktion med en placering som förhåller sig på
ett bra sätt till kvarteret och staden.
Utmärkande för Borås är de olika tidsepokernas
avtryck i enskilda hus, vilket kultursmiljöplanen
benämner som visuellt splittrad. Sammanhållande
är rutnätsstadens kvarter, vilket projektet Pallas tagit
hänsyn till i gestaltningen med att låta Holmsgatan
göra avtryck i en gång i handelsgallerian och ett släpp i
bostadslängorna på våningarna sex och sju.
S07 Lokalförsörjningsnämnden

Vision 2025 anger att invånarantalet i stadskärnan
skall tredubblas fram till år 2025 och Lokalförsörjningsnämnden vill påminna om att det med så många
fler boenden i centrum kommer att ställa stora krav på
trafiken och den kommunala servicen. För nämnden
är det närmast utbyggnad av skola och barnomsorg
som kräver stora resurser. Under rubriken 4.2.3
Service i planbeskrivningen får texten inte tolkas som
att det finns tillgång till förskoleplatser, för redan idag
är det stor efterfrågan. Engelbrektsskolan som nämns
utnyttjas redan idag fullt upp och skolan önskar fler
undervisningslokaler. Det är likadant med förskoleplatserna, att de som finns inom en kilometer är fullt
utnyttjade och vissa av dessa avdelningar kommer att
stängas det närmaste året.
Solstudien visar på att Sandwalls plats under en timma
på eftermiddagen kommer att hamna i skugga, vad
som däremot inte framgår är att också det planerade
informationshuset Orangeriet som skall byggas i Stadsparken kommer att hamna i skuggan ca en timma på
kvällen. Dessa mötesplatser kommer att tappa väldigt
mycket i kvalitet och attraktion om solen blir skuggad
under den viktiga eftermiddagstiden då platserna är
som mest besökta.
Nämnden är i övrigt positiv till att det ges möjlighet
till byggnation av ett mindre antal bostäder i centrum
och på så sätt utnyttja redan utbyggd infrastruktur Det
ger också möjlighet till fler att bosätta sig i en trevlig
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S11 Tekniska nämnden

miljö centralt nära stadsparken.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker det förslagna
planprogrammet under förutsättning att byggnadshöjden begränsas så att Sandwalls plats och Orangeriet
inte hamnar i skuggan av ett nytt hus.
Kommentar

Se kommentaren till S01 Kommunstyrelsen angående
solstudien.
Förskoleplatser utreds i andra planer och är prioriterade för att tillgodose behovet. Samhällsbyggnadsförvaltningen samverkar med lokalförsörjningsförvaltningen. För att få fram fler möjliga förskoletomter
i centrum måste kravet på sex avdelningar bli mer
flexibelt. Det finns inte tillräckligt med ledig mark för
stora enheter och man måste tänka i andra banor för
att tillgodose behovet.
S08 Borås Energi och Miljö AB

Under punkten Värme/Kyla: fastigheten är i dag inte
ansluten till fjärrkylanätet, det stämmer däremot bra
att den är ansluten till fjärrvärmenätet. Befintliga
ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla finns i Lilla
Brogatan, varför det enkelt går att ordna kyla till
fastigheten om så önskas.
Kommentar

Ändring av texten enligt yttrandet.
S09 Borås Elnät AB
Elnät

I planbestämmelserna står att transformatorstationer får finnas i gatu- och källarplan. Med tanke på
tillgänglighet och personsäkerhet bör det begränsas till
gatuplan.
All ombyggnation av befintliga elanläggningar skall
bekostas av exploatören.
Stadsnät

Flera kabelstråk finns inom planområdet. Dessa skall
beaktas vid schaktning. Eventuell flytt av stråk bör
bekostas av initiativtagaren/exploatören.
För övrigt ingen ytterligare anmärkning.
Borås Elnät förutsätter att exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
Kommentar

Planbestämmelse ändras till att Transformatorstationer
tillåts i endast i gatuplan, över +133.
Kostnader berörs i kapitlet Genomförandebeskrivning.
S10 Telia Sonera Skanova Access AB

Skanova har inget att invända mot planförslaget.

Tekniska nämnden tillstyrker planen under förutsättning att en utökad solstudie görs för att försäkra
sig om konsekvenserna för Sandwalls plats och
Stadsparken; hur dessa platser skuggas av den höga
byggnaden. Detta med tanke på sommarmånadernas
dragningskraft på människor som vill njuta på uteserveringen, eller sitta på trappan mot Viskan eller slappa
i Borås gröna lunga, Stadsparken. Sandwalls plats är
numera ett starkt varumärke för Borås
Byggnaderna i centrala Borås är mellan ca 3 våningar
och 5 våningar höga. Undantaget i centrum är Grand
Hotell som är 10 våningar högt.
I Stadsparken har det under många år funnits en plan
för ett nytt hus som ska öka parkens attraktionskraft
både under dagtid och kvällstid. Huset, ”Orangeriet”, är nu under projektering och kommer att stå
färdigt under 2014. Det planeras också för en allmän
upprustning av Stadsparken.
I solstudien framgår det att den 20 april vid 17.00
tiden kommer Sandwalls plats befinna sig i skuggläge.
Det är inte bättre den 20 juni vid 17.00 tiden, då
hela Sandwalls plats brukar vara helt befolkat med
sommarlystna Boråsare, vilka då kommer att befinna
sig i skuggan av det höga huset. Som solstudien visar,
så kommer även den nya byggnaden Orangeriet att
befinna sig i skuggläge vid 18.00 tiden.
Tekniska förvaltningen vill ha en utökad solstudie där
halvtimmar anges, så man tydligt kan följa skuggans
vandring över Sandwalls plats/Stadsparken.
4.1 Natur och kultur beskrivs det att det finns bangolf
i Stadsparken. Det ska vara minigolf
Kommentar

Se kommentaren till S01 Kommunstyrelsen angående
skuggstudien.
Kvarteret Pallas med Strandpromenaden förlänger
Sandwalls plats västerut längs Viskan med en ny
målpunkt i form av höghuset. Promenadstråket
kommer att breddas och få ingång till handelsgallerian
med restaurang, café och hotellobby. Den idag stängda
väggen mot Viskan kommer att bytas ut mot en glasad
fasad och stråket blir befolkat året om.
Transformatorstationen i sydöstra hörnet flyttas.
Under Mark och natur, Stadsparken är text ändrad till
minigolf.
S12 Miljö och konsumentnämnden

Miljöförvaltningen anser att det är bra att förtäta
staden och bygga bostäder i centrumläge där det finns
kollektivtrafik, butiker och andra mötesplatser och

GRANSKNING
ANTAGANDE

31

tillstyrker fortsatt detaljplanearbete.
Det är olyckligt att punkthuset kommer att skugga
Sandwalls plats och Stadsparken under den mest
attraktiva tiden på eftermiddagen.
Borås Stads lokala miljömål 2013-2016 ska nämnas
under rubriken ”Tidigare ställningstaganden” jämte
Vision Borås 2025, strategier, planer och program i
detaljplanen. Borås Stads lokala miljömål 2013-2016
som antogs av Kommunfullmäktige i december
2012 har ett prioriterat område som är hållbar
samhällsplanering. Det målet, som innebär att staden
planerar för ett hållbart samhälle, borde lyftas fram
istället för de nationella miljömålen.
Det bör tydliggöras vilken verksamhet som det
planeras för i punkthuset.
Kommentar

Se kommentaren till S01 Kommunstyrelsen angående
skuggstudien.
Miljömålen har beskrivits kortfattat under ”Tidigare
ställningstaganden” och kommer att tas hänsyn till
under det fortsatta detaljplanarbetet.
Byggrätten tillåter både centrumverksamheter och
bostäder. I skrivande stund är det inte bestämt hur stor
andel som kommer att upptas av bostäder och hur stor
del som blir hotell eller kontor.
S13 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.
S14 Fritids- och folkhälsonämnden

Genom att förbättra och öppna upp gångstråket förbi
Pallashuset, binder man samman Sandwalls plats med
Hallbergsplatsen, vilket är positivt för alla som rör sig
i staden. Dock saknas en koppling mellan cykelvägen
från Åsbogatan västerut mot Västerlånggatan.
Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och dess
syfte. Flera verksamheter och boende i centrum leder
till en ökad upplevelse av trygghet.
Promenadstråket längs Viskan breddas med en brygga
och görs mer attraktivt. Mot Hallbergsplatsen planeras
även för studentbostäder.
För att få en levande stad är det viktigt att det finns
människor i rörelse vid olika tider på dygnet. Redan
idag upplevs Sandwalls plats som en attraktiv plats.
Genom att förbättra och öppna upp gångstråket förbi
Pallashuset, binder man samman Sandwalls plats med
Hallbergsplatsen, vilket är positivt för alla som rör sig i
staden. Sammantaget leder det till en ökad upplevelse
av trygghet. Idag är området lite ödsligt efter stängningstid.
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Även den attraktiva Stadsparken kommer att bli mera
välbesökt vid olika tider med fler boende i området.
Här finns dock en oro över att trycket på stadsparken
kan bli för stort med så många boende tätt inpå.
Kommentar

Med förtätning av bostadsbebyggelsen i centrum
kommer folk som rör sig i staden att öka och både
gatorna och Stadsparken kommer att upplevas
tryggare.
Studentbostäderna mot Hallbergsplatsen är borttagna
i granskningsförslaget och ersatta med kontorslokaler.
I förslaget finns en brygga längs med Strandpromenaden. Den finns idag med som illustration för en
möjlig framtida åtgärd till att bredda promenaden
ytterligare. Den finns dock inte med i genomförandebeskrivningen i detta läget. Studentbostäderna finns
inte med i granskningsförslaget utan har ersatts av
kontorsytor.
S15 Räddningstjänsten

2012 antog Fullmäktige Borås Stad risk- och
sårbarhetsanalys där respektive nämnder, bolag
och förbund gavs i uppdrag att använda analyser
som planeringsunderlag. Analysen bör beaktas i
planarbetet.
Översvämningsrisk förekommer i området. Här är
det betydelsefullt att inte byggnaderna ska skadas
vid den högstanivå som anges i den nu ca 3 år gamla
fördjupade karteringen över Viskan. Lägsta golvnivå
befintlig / nytt golv bör inte vara lägre än den nivå
som anges i högsta framtida, d.v.s +133,0, såvida
senare studier inte visar att denna nivå bör justeras/
ökas.
100-årsregn har visat sig inträffa oftare än de beräkningar som tagits fram. Det saknas en djupgående
konsekvensanalys samt åtgärdsanalys som beskriver
hur man planerar för om översvämning likväl inträffar
i området. Detta behöver studeras och beskrivas
närmare för att hantera och förebygga konsekvenserna.
Finns giltighetstid av detaljerad översvämningskartering? Det finns en detaljerad översvämningskartering
som färdigställdes 2012 för Borås stad. Räddningstjänsten vill att det redovisas / argumenteras för hur
lång giltighetstid innehåller i rapporten har. Detta
eftersom nya rön om klimathotet ständigt kommer
fram i ingångsvärden som tidigare använt kan ha
förändrats. Dessutom har nya metoder för analyser
tagits fram. En rapport som bör användas i detta
arbete är ”Stigande vatten” som ger en modell för
planering vid vattennära bebyggelse.
Det behöver beskrivas vilka möjligheter som ”blåljus-
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myndigheter” har att ta sig fram till fastigheten om en
översvämning likväl inträffar i området. Med blåljusmyndigheter menas, räddningstjänst, ambulans och
polis.
Det saknas en redovisning av på vilket sätt man
planerar för att hantera avrinningen vid eventuell
översvämning (uppsamlig av tillfälligt vatten) i
området? Denna fråga går hand i hand med framkomligheten.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt

Övrigt: Under byggskedet är det angeläget att säkerhet
beaktas. T.ex grundläggning, sektion under jord, risk
för sättningar, säkring under arbetes gång.
Kommentar

Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys syftar till
att skapa en trygg och säker miljö och ge underlag
för planering och åtgärder som minskar risker och
sårbarhet. Vid detaljplanering finns redan skyldighet
att utreda förhållanden vid markanvändning för att
säkerställa hälsa och säkerhet.
I skriften står att samhällsbyggnadsförvaltningen är
ansvarig för planering av trafik- och kollektivtrafikfrågor stämmer inte längre; det ingår i Stadskansliets
(samhällsplanering) uppgifter.
I ett nytt kapitel som utreder översvämning av
planområdet har modellen från Stigande vatten
använts och redovisats. Nya framtida översvämningsnivåer har tagits fram för den delen aav Viskan där kv
Pallas finns. Max översvämning till +133 i Borås lokala
höjdsystem klaras med vattensäker konstruktion under
+133 och möjliga utrymningsvägar till högre liggande
mark illustrerade på karta. Transformatorstationer ska
placeras över +133. Utredning av förutsättningarna
för byggnation finns i Geoteknisk undersökning där
grundläggning, sektion under jord, risk för sättningar
ingår.
Kontroller under byggarbetets gång bevakas i bygglovskedet liksom brandutrymning.
S16 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Då parkeringshuset även skall förses med bostäder i
överplan förutsätter vi att parkeringsytan blir så bra
ventilerad att luftföroreningar inte påverkar bostadsytan. I övrigt inget att erinra.
Kommentar

Parkeringsvåningarna är utomhus och fasaderna är
konstruerade med perforerad plåt.

GRANSKNING
ANTAGANDE

33

34

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

GRANSKNING
ANTAGANDE

35

Flygbild över Borås centrum med Viskan och Stadsparken. Kvarteret Pallas mitt i bild.

samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

