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Inbjudan till samråd för Detaljplan för Druvefors, Solrosen 6,
Borås Stad
Syftet med detaljplanen ar att ge möjlighet att bygga två punkthus i 16 våningar, med
undejordiskt parkeringsgarage i två våningar. I befintlig byggnad säkerställs fortsatt
verksamhet och möjliggör för en framtida användning i form av kontor, icke störande
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Planbeskrivning
Detaljplan för Druvefors, SOLROSEN
6, Borås Stad, Västra Götalands län,
upprättad den 10 juni 2014
1. Inledning

I planområdets södra del kommer nya användningsbestämmelser omfatta nuvarande verksamhet och
samtidigt möjliggöra kontor, centrumändamål eller
icke störande verksamhet samt i västra flygeln bostäder. Infart för leveranser till verksamhetslokalerna sker
via Trandögatan.
1.3 Handlingar

1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att inom planområdet möjliggöra för ny bebyggelse i form av två flerbostadshus i
16 våningar, med underjordiskt parkeringsgarage i två
våningar. Samtidigt ska detaljplanen säkerställa fortsatt
verksamhet i befintlig byggnad och möjliggöra för
framtida användning i form av kontor, centrumändamål eller icke störande verksamhet samt i västra flygeln
bostäder.
1.2 Planens huvuddrag

Planområdet omfattar både ny bostadsbebyggelse i
norr och befintlig verksamhet i lokalerna i söder.
Ny bostadsbebyggelse mot Kellgrensgatan uppförs i 16
våningar. Placering och utformning styrs så att påverkan på utsikt och ljusförhållande för boende norr om
planområdet blir så liten som möjligt. Parkering längs
Kellgrensgatan bibehålls.
Under bostadsbebyggelsen anläggs ett gemensamt
parkeringsgarage i två våningar med infart från Druveforsvägen. Mellan de nya bostadshusen anläggs nya
grönytor i form av bostadsgård.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta och planbeskrivning med genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften som 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.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet omfattar fastigheten Solrosen 6 och utgörs av knappt 8000 m2. Fastigheten planeras att delas
i två. För den föreslagna bostadsbebyggelsen bildas en
ny fastighet som omfattar ca 3600 m2.
Planområdet avgränsas i norr av Kellgrensgatan, i öster
av fastigheten Solrosen 10, i söder av Trandögatan

Planområdet med dess avgränsning. Viskan rinner till väster och i söder ligger ICA Maxi.
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och i väster av Druveforsvägen samt av fastigheterna
Solrosen 5 och Solrosen 1.
Planområdets södra del är relativt plan men stiger
brant upp mot Kellgrensgatan. Nivåskillnaden inom
planområdet uppgår till ca 11 meter.

både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. Grönområden och tysta miljöer värderas, liksom
energieffektiva lösningar och medvetna materialval.”
2.4 Strandskydd

För Lillån finns inget strandskydd, däremot berörs
planområdet av strandskydd från Viskan. Strandskyddet behöver därför upphävas i planområdets västra del.
Skäl, överväganden och konsekvenser för strandskyddets upphävande anges under avsnitt 4.1.6 Upphävande av strandskydd.

1.4.2 Markägare

Marken ägs av Cernera Solrosen 6 KB.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Fastigheten ingick i samråd för detaljplan för del
av Druvefors, Solrosen 8 m.fl. Efter samrådet har
användning och utformning av fastigheten ändrats
väsentligt varför planarbetet fortsätter med nytt samråd. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om fortsatt
planuppdrag, 2011-11-10.

2.5 Översiktliga planer

Föreslagen markanvändning stämmer väl överens med
de generella spelregler som enligt ÖP06 är vägledande
för en hållbar bebyggelsestruktur:
•

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

•

I miljömålen för Borås Stad 2013-2016 återfinns
de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade
områden, där målen inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till att nå det nationella
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men även
miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

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

•

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.

•

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.

”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö

•

Bostäder ska ha nära till grönområden av hög
kvalitet.

2.2 Planprogram

Planarbetet har inte föregåtts av planprogram.
2.3 Miljökvalitetsmål och miljömål för Borås

Gällande detaljplan från 1949 tillåter industri och naturpark inom planområdet.
SAMRÅD
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2.6 Borås 2025

Borås 2025 är visionen om det framtida, önskade
Borås, antagen under hösten 2012. Visionen innehåller bland annat en önskan om förtätning, med strävan
att tredubbla antalet invånare i stadskärnan från 20122025, och en vision om socialt hållbara bostäder med
blandad bebyggelse av gammalt och nytt.
2.7 Gällande detaljplaner

Enligt gällande plan (P187) från 1949 tillåts industri
där befintlig byggnad är belägen och naturpark på
övriga delar.
2.8 Bostadsförsörjningsprogram

Detaljplan för Solrosen 6 ingår i Borås Stads Handlingsplan för bostadsbyggande 2013-2017, med en
förväntan på 100 lägenheter i form av bostadsrätter.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken.
I detaljplanen har en avvägning gjorts mellan bullerproblematik och förtätning av en centralt belägen
tomt med närhet till service och goda kommunikationer.
Inga riksintressen berörs. Kust till kustbanan som är
riksintresse för kommunikation ligger på 200 meters
avstånd från planområdet och påverkas inte negativt.
Planområdet berörs av strandskydd från Viskan. Skäl,
överväganden och konsekvenser för strandskyddets
upphävande anges under avsnitt 4.1.6 Upphävande av
strandskydd.
Kommunen har gjort en behovsbedömning avseende
betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 § och
miljöbalken 6 kap 11§. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte
erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
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4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Stora delar av planområdet utgörs idag av asfalterad
markparkering. Mellan parkeringen i söder och Kellgrensgatan i norr finns en brant gräsbevuxen sluttning. Överst, mot Kellgrensgatan, växer en del större
lövträd, främst lönn och alm.
I samband med genomförandet av planen kommer
markparkeringen bli bostadsgård mellan de två bostadshusen.
4.1.2 Geoteknik

På uppdrag av Cernera Fastigheter AB har ÅF Infrastructure AB utfört en geoteknisk utredning av
aktuellt planområde. Utredningen konstaterar att
planerade byggnader föreslås grundläggas på berg,
antingen direkt med platta på plansprängt berg eller
via plintar/pålar på befintligt berg.
Problem med sättningar eller stabilitet förväntas ej förekomma inom planområdet. Detta gäller med förutsättning att ytlig, lös jord schaktas bort eller skiftas ur
och att slänten i norra delen av fastigheten flackas ut
till 1:2 lutning. Om behov finns av en brantare slänt
kan en kombination av olika permanenta förstärkningsåtgärder och stödkonstruktioner vara lämpligt,
t ex utnyttjande av gabionmurar, jordspikning eller
armerad jord.
Vid detaljprojektering bör kompletterande undersökningar utföras för kontroll av de befintliga och naturliga jordlagrens sammansättning. Under byggtiden
erfordras även temporära åtgärder i form av stödkonstruktioner mot slänten i norr om inte schakt kan
utföras med slänt.
4.1.3 Radon

I den geotekniska undersökningen har också radonmätningar utförts. Dessa visar på varierande resultat,
vilket medför att en kompletterande undersökning
bör utföras före byggstart. Om marken efter kompletterande mätningar visar på högradonmark ska ”radonsäkert” utförande beaktas enligt Boverkets anvisningar.
Detta innebär att byggnadsdelar som står i kontakt
med marken ska utformas så att luft från marken
förhindras att tränga in.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.1.4 Markföroreningar

Parallellt med den geotekniska undersökningen har en
miljöteknisk markundersökning gjorts för att undersöka eventuell förekomst av markföroreningar. Resultatet
av miljöprovtagningen visar inte på någon förorening i
de undersökta punkterna. En inventering av verksamhetshistoriken (potentiellt förorenande verksamheter)
har dock inte utförts, vilket innebär att föroreningar
inom fastigheten inte helt kan uteslutas.
4.1.5 Fornlämningar & kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inte inom
området.
4.1.6 Upphävande av strandskydd

Viskan flyter fram inom hundra meter från planområdet. För stads- och byggnadsplaner faställda före 1 juli
1975 har strandskydd aldrig kommit att gälla om inte
senare beslut 10§ Miljöbalken införts. Det aktuella
planområdet omfattas i dag inte av strandskydd. Nya
regler för strandskydd infördes 1 juli 2009 som innebär att strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts
av en ny detaljplan. Kommunen får enligt 5kap. 7a §
PBL upphäva strandskyddet i en detaljplan.

I samband med att ny detaljplan upprättas återinträder
strandskydd 100 meter från strandlinjen vid normalt
vattenstånd, i vatten och på land inom planområdet.
Genom planbestämmelse i detaljplanen upphävs det
återinträdda strandskyddet för planområdet.
Strandskyddets syften är att trygga allmänhetens
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtliv. Inga naturtyper som är hotade,
bedöms särskilt skyddsvärda eller utgör livsmiljö för
särskilt skyddsvärd djur- eller växtart berörs. Detaljplaneförslaget försämrar inte väsentligen livsvillkoren för
djur- och växtarter.
Som särskilda skäl till att upphäva strandskyddet anförs att planområdet tidigare är planlagt och redan till
största del ianspråktaget. Området mellan Viskan och
planområdet är bebyggt och planlagt och korsas dessutom av Druveforsvägen. Detta gör att allmänhetens
tillgång till vattendraget redan är begränsad och inte
påverkas av exploateringen inom planområdet. Detsamma gäller för djur- och växtlivet. Förslaget innebär
stadsutveckling och tillgodoser ett allmänt intresse.
4.2 Bebyggelseområden

Inom planområdet ligger befintlig industri- och kontorsbyggnad i tre till fyra våningar med fasader i rött
tegel respektive röd puts. Byggnaderna är placerade

Befintliga bostadshus i området med nybyggda bostäder till vänster och äldre rödputsade punkthus till höger.

Området består idag av en industri- och kontorslokal vars baksida fungerar som parkering. Upp mot Kellgresnsgatan
ligger slänten som planeras att bebyggas med punkthusen.
SAMRÅD
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längs med gatorna och med entréer ut mot det publika
gaturummet.
De nya bostadshusen ansluter till befintlig punkthusbebyggelse längs Kellgrensgatan. Här finns både helt
nybyggda punkthus, vitputsade och i 6-7 våningar,
och lite äldre punkthus i 7 våningar med fasader i röd
puts. Befintliga punkthus norr om planområdet är
uppförda med sadeltak.
Stadsdelen befinner sig i ett expansivt skede och flera
av kvarteren kring planområdet står inför en omvandling där industri- och kontorslokaler övergår till
handel och bostäder.
4.2.1 Bostäder och arbetsplatser

Föreslagen bostadsbebyggelse uppförs som bostadsrätter i två 16-våningsbyggnader ovanpå 2 våningar med
underjordiskt parkeringsgarage. Eftersom marken sluttar kraftigt inom planområdet regleras de nya byggnadernas höjd med en fast höjdangivelse i antal meter
över stadens nollplan.
Byggnaderna är smala och ges dessutom en viss avfasning för ett slankare utseende och för att ge bättre sikt
för grannar norr om Kellgrensgatan. För att säkerställa
detta begränsas tillåten fasadlängd mot Kellgrensgatan
till 12 meter för respektive byggnad.
I befintlig industri- och kontorsbyggnad huserar ett
flertal företag, däribland en svetsutbildning med ca
30 svetsbås. Befintliga verksamheter tillåts fortsätta,
och nya icke störande verksamheter kan tillkomma. I
byggnadens västra flygel föreslås även bostäder tillåtas,
förutsatt att det går att åstadkomma en tyst sida och
att man kan klara parkeringsnormen inom fastigheten.

4.2.2 Offentlig service

Strax öster om de nya bostäderna ligger Daltorpsskolan, en 4-9 skola med 500 elever från Göta och
Trandareds kommundelar. Närmaste F-6-skola är Kristinebergsskolan, ca 750 meter söderut på Kristineberg.
Från planområdet finns säkra gång- och cykelvägar
till Kristinebergsskolan utmed Trandögatan och Lars
Kaggsgatan. Närmaste förskola, Linneagården, ligger
på Kellgrensgatan, inom bekvämt gångavstånd från
området, ca 500 meter.
4.2.3 Kommersiell service

ICA Maxi ligger strax söder om planområdet, utmed
Trandögatan, och flera kommersiella etableringar är
på gång. Utöver detta finns viss kommersiell service i
Druveforscentrum utmed Druveforsvägen.
4.2.4 Tillgänglighet

En nivåskillnad på ca 10 meter inom planområdets
norra del gör det besvärligt att tillgänglighetsanpassa
utemiljön i form av ramper. Den föreslagna lösningen
innebär att utemiljön för de nya bostadshusen utformas i huvudsak i två nivåer - en övre som utgör den
gröna gårdsmiljön och en nedre som utgör infart och
parkeringsgarage. Den tillgängliga kopplingen mellan
dessa nivåer sker invändigt med hjälp av bostadshusets
och garagets hissar. Utvändigt förbinds nivåerna med
trappor.
4.3 Friytor

Närmaste grönområde återfinns ovanför Kellgrensgatan ca 100 meter norr om planområdet. Där finns
också en större lekplats för hela Druvefors.
Befintlig markparkering blir bostadsgård för de nya
bostäderna.

Ny bostadsbebyggelse i form av två punkthus på vardera 16 våningar.
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4.4 Gator och trafik

4.4.4 Parkering

4.4.1 Gatunät

Trandögatan utgör en huvudgata i stadens trafiknät
och förbinder Druveforsvägen och Söderleden.
Enligt aktuella uppgifter från Tekniska förvaltningen
är dygnstrafiken på Druveforsvägen, norr om Trandögatan, 7600 och 5800 för Trandögatan, öster om
Druveforsvägen. Dessa siffror från 2014 är lägre än de
uppmätta trafikmängderna 2009.
Mätningarna på Kellgrensgatan är från 1999. Då uppmättes dygnstrafiken till 1200.
4.4.2 Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägnätet är väl utbyggt. För oskyddade trafikanter går det att ta sig till och från centrum
på ett säkert sätt likväl som till omgivande stadsdelar.
Gång och cykelväg finns utmed Trandögatan och Druveforsvägen och även som en säker förbindelse över
Söderleden till Trandared och Bergsbo.
4.4.3 Kollektivtrafik

Befintlig markparkering inom Solrosen 6 kommer att
ersättas med parkeringsgarage i två våningar. Antalet
parkeringsplatser för tillkommande bostäder följer
Borås Stads parkeringsnorm från 1998, dvs 12 bilplatser/1000 BTA bostadsyta. Det ger ett behov av
145 parkeringsplatser för de föreslagna bostadshusen.
Det nya parkeringsgaraget täcker behovet för de nya
bostadshusen.
Befintlig parkering på verksamhetslokalernas tak
täcker parkeringsbehovet för befintliga verksamheter.
Om användningen ändras till att omfatta även centrumändamål finns det möjlighet att bygga på befintlig
byggnad med ett parkeringsdäck.
Det finns en möjlighet att bostäderna i västra flygeln utformas som studentbostäder. I så fall gäller en
parkeringsnorm på endast 0,2 bilplatser/1000 BTA,
vilket ryms inom befintliga parkeringsytor. I annat fall
behöver parkeringsmöjligheten på befintlig byggnads
tak tas i anspråk.

Planområdet är välförsörjt med kollektivtrafik. Linjerna 2, 7, 15, och 16, som alla passerar centrum, har
busshållplatser på Trandögatan, Trandöbron och Druveforsvägen, inom 250 meter från de nya bostäderna.

Utanför planområdet finns en befintlig parkering längs
med Kellgrensgatan. Parkeringen ligger på allmän
platsmark och ska finnas kvar även efter ett genomförande av detaljplanen.

Längs Kjellgrensgatan ligger dessutom busshållplats
för linje 16 precis i anslutning till planområdets norra
hörn.

Inom planområdet finns en infart och parkeringsyta
i väster, som används av fastigheten Solrosen 1. Om
infart och parkering ska finnas kvar, behöver avtal om
nyttjanderätt skrivas, eftersom de ligger på fastigheten
Solrosen 6.

Sektion över den nya bebyggelsen med underjordiskt parkeringsgarage i två våningar.
SAMRÅD
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4.4.5 In- och utfarter

Planområdet har två in- och utfarter, en från Trandögatan och en från Druveforsvägen.
Från Trandögatan nås verksamhetslokalernas nedre
plan. Denna infart är främst för varutransporter. Infarten kompletteras med en gemensamhetsanläggning för
att säkerställa lastbilars möjlighet att backa före utfart.
Från Druveforsvägen ansluter gemensam in- och utfart
till parkeringsgaragets båda plan och till parkeringen
på verksamhetslokalernas tak. Befintlig ramp kommer delvis att användas för att nå plan 2 i garaget. En
gemensamhetsanläggning omfattar den gemensamma
in- och utfarten till garage och takparkering.
Båda in- och utfarter förses med övergångsställe för att
ge tydlig prioritet till fotgängare och cyklister.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Beräkningar visar att dagvattenflödet kommer öka
med ca 15 % efter den planerade exploateringen. Ökningen av dagvattnet anses som marginell och avledning genom dagvattenledning betraktas därför som
tillräcklig. Ytterligare dagvattenåtgärder, som exempelvis fördröjningsmagasin och gröna tak, är inte nödvändiga, men positiva då de utgör en extra säkerhetsåtgärd
när nederbörden har sina flödestoppar.
I förslaget ansluts vatten och spillvatten till Druveforsvägen via befintligt servitut för vattenledningar.
Dagvatten ansluts till Trandögatan.
Två u-områden säkerställer åtkomst till VA- och dagvattenledningar.
4.5.2 El och värme

De planerade bostäderna är möjliga att ansluta till det
kommunala fjärrvärmenätet. Planen förses med ett
u-område för att säkerställa åtkomst till fjärrvärmeledningar i Trandögatan.
U-området behövs även för elledningar från transformatorstationen på Trandögatan 10 till de nya husen.
4.5.3 Avfall

Hämtning av hushållsavfall sker från Kellgrensgatan
respektive Trandögatan.
4.6 Störningar och risker

Det långsiktiga riktvärdet är 55 dBA dygnsekvivalent
ljudnivå. Beräkningar visar att riktvärdet uppfylls för
många lägenheter. Dessa lägenheter behöver inte några
särskilda anpassningar. Riktvärdet beräknas dock överskridas vid några fasader med som högst 2dB, dvs den
högsta trafikbullernivån har där beräknats till 57 dBA.
Den västra huskroppen är den mest bullerutsatta.
För att uppfylla riktvärdena där den ekvivalenta
ljudnivån uppgår till 55-60 dBA krävs anpassningar
av planlösning eller huskropp så att riktvärdet på
ljuddämpad sida (högst 50 dBA) kan uppfyllas för
minst hälften av bostadsrummen.
Studeras normalplan och beräknade ljudnivåer
framgår det att alla lägenheter inte riktigt får tillgång
till ljuddämpad sida eftersom de är exponerade för
buller från flera håll. Det kan därför vara aktuellt att
utreda kompensationsåtgärder för vissa lägenheter.
I tre av huskroppens hörn finns det en loggia som gör
det möjligt att skapa ett tyst rum som kan öppnas upp
på minst en sida. Det bedöms vara möjligt att nå högst
50 dBA i loggia med fönster/glasparti i vädringsöppet
läge.
Där riktvärdet på uteplats inte uppfylls i direkt
anslutning till bostad kan uteplats som inte uppfyller
riktvärdena vara ett komplement till en uteplats som
uppfyller riktvärdet. En uteplats kan vara enskild eller
gemensam. Det bedöms finnas goda möjligheter till
att ordna tysta uteplatser i marknivå som uppfyller
riktvärdet.
4.6.2 Buller från väg och järnväg - påverkan på befintlig
byggnad

I flygeln på befintlig byggnad finns möjlighet att ändra
användningen till bostäder. För att klara gällande riktvärden för buller krävs sannolikt en planlösning med
korridor som buffert ut mot vägen och små lägenheter
mot innergården. Med en sådan lösning kan en tyst
sida tillskapas.
Inför utskick av detaljplanen för granskning ska bullerutredningen uppdateras avseende bullerpåverkan på
flygelbyggnaden.
4.6.3 Svetsskolans verksamhet - riskbedömning

4.6.1 Buller från väg och järnväg - påverkan på nya
byggnader

De föreslagna byggnaderna är höga och exponerade
för buller från flera håll. Ljudnivån blir högst på de
översta våningsplanen som är exponerade för buller
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från närliggande vägar, Rv 40 och från järnvägstrafiken.

ÅF har översiktligt utrett riskerna med ett genomförande av detaljplaneförslaget. I aktuellt fall genereras
riskerna från Lernias Svetsskola, där mindre mängder
av kondenserad brandfarlig gas (klass 2.1), bland annat acetylen, hanteras och lagras.
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Syftet med denna översiktliga riskbedömning är att
bedöma lämpligheten med aktuellt planförslag som
medger bostäder ca 15-20 meter från aktuell Svetsskola.

Eftersom de planerade bostadshusen ligger på en höjd
ovanför svetsskolan så hamnar utsläppspunkten i stort
sett i samma höjd som vissa av lägenheterna vilket
medför en lite större risk. En försiktighetsåtgärd som
kan vidtas är att flytta utblåset från svetsskolan så långt
bort från de planerade bostadshusen som möjligt.

För att bedöma lämpligheten med aktuellt förslag har
exploateringen jämförts med de skyddsavstånd som
återfinns i allmänna råden till nuvarande Myndigheten
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter SÄIFS
1998:7.

4.6.5 Åtkomst för räddningstjänsten

Räddningstjänsten har i yttrande daterat 2014-04-03
uttalat sig om utrymningskrav för föreslagen bebyggelse. Eftersom byggnaden är så hög, med fler än 8
våningar, ska det normalt byggas särskilda trapphus,
så kallade Tr1 eller Tr2 trapphus, som används vid
utrymning. Det innebär att det inte krävs att räddningstjänstens höjdfordon kommer åt fönster och
balkonger.

Enligt föreskrifterna är rekommenderat skyddsavstånd till aktuella mängder brandfarlig gas 3 meter till
byggnader i allmänhet och 100 meter till svårutrymda
lokaler. Planerade byggnader är bostadslägenheter och
är därför ej att betrakta som svårutrymda utan som
byggnader i allmänhet. Inventerade mängder brandfarlig gas befinner sig i det lägre intervallet som föreskrifterna omnämner.

I detta fallet så finns det alltså inga krav på att bjälklaget i garaget ska kunna vara körbart. Om det görs
körbart så kan räddningstjänsten däremot arbeta mer
effektivt.

ÅF finner således inga hinder för etablering av bostadsbebyggelse ca 15- 20 meter från befintlig verksamhet. Följande åtgärder kan ändå vidtas för att öka
säkerheten i aktuellt planområde.

5. Konsekvenser

•

Utrymningsvägar förläggs bort från svetsskolan.

5.1 Behovsbedömning

•

Förvaring av svetsskolans gas bör förläggas så långt
bort från bostadsbebyggelsen som möjligt.

Räddningstjänsten har i yttrande daterat 2014-04-03
inga invändningar mot riskanalysen.
4.6.4 Svetsskolans verksamhet - luftkvalitet

ÅF har översiktligt utrett hur verksamheten vid svetsskolan påverkar luftkvaliteten vid de två föreslagna
bostadshusen.
Alstring av svetsrök är framförallt ett problem i arbetsmiljön vid otillräcklig ventilering. Samtliga svetsbås
i Lernias svetsskola har punktutsug för att skapa en
god arbetsmiljö. Ventilationen avleds via ett stoftfilter
innan den avgår till omgivningsluften. Reningsgraden
för filtren anges till minst 99 %, vilket leder till att den
svetsrök som släpps ut inte bedöms bidra till haltnivåer som är ohälsosamma i omgivningen vid kvarteret
Solrosen. Detta förhållande gäller under förutsättning
att partikelfiltren vid Lernias svetsskola underhålls och
sköts enligt goda rutiner.

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan gjordes inför arbetet med detaljplanearbetet
(140507). I den sammanfattande bedömningen
konstateras att:
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts användning för bostäder och icke störande
verksamhet samt kontor och i planbestämmelser
begränsas byggnadernas höjd och exploateringsgrad.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Behovsbedömningen konstaterade att det är viktigt att
belysa följande frågor i detaljplanen:
•

Buller

•

Skyddsavstånd svetsverksamheten

•

Geologi och markföroreningar

•

Stadsbild och skuggbildning

De mätningar av luftföroreningar, främst från trafiken,
som genomförs i Borås visar att omgivningsluften inte
överskrider miljökvalitetsnormerna i dagsläget. Därför
bedöms inte området för de planerade bostadshusen
vara utsatta för haltnivåer som överskrider miljökvalitetsnormerna.

SAMRÅD
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Övre bilderna visar befintlig skuggning under vår- och höstdagjämning, undre bilderna visar skuggningseffekt från de nya bostadshusen.
5.2 Hållbar utveckling

Planförslaget överensstämmer med översiktsplanens
spelregler som avser att vägleda till en hållbar bebyggelsestruktur:
•

•
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Planförslaget innebär en förtätning i befintlig
stadsstruktur och en möjlig omvandling av kontorslokaler till studentbostäder.
Detta innebär en större variation av bebyggelsen och kan stärka befintlig handel och service i
stadsdelen.

•

Planförslaget har tillgång till ett bra utbud av
kollektivtrafik och tillskottet av bostäder kan ytterligare stärka kollektivtrafiken. Området är väl
försörjt med bra cykelvägar.

•

Det finns möjlighet att ansluta den nya bebyggelsen till fjärrvärmenätet.

•

Bostäderna får nära till befintligt grönområde
uppe på Druvefors.

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning.
5.3 Miljö

Planförslaget leder inte till negativ omgivningspåverkan.
5.3.1 Miljökvalitetsnormer vatten

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

5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd

5.3.2 Stadsbild

De nybyggda husen i 16 våningar kommer att påverka
stadsbilden. Utformningen av husen tar hänsyn till
detta. Därför är husen smala och med avfasade hörn
för att ta så lite utsikt som möjligt för bebyggelsen
norr om planområdet längs Kellgrensgatan.
5.3.3 Skuggstudie

Skuggstudien visar hur skuggorna vandrar över
grannfastigheterna under midsommar samt under
vår- respektive höstdagjämningen. Det är de senare
datumen som är vägledande vid bedömning av
omgivningspåverkan från planområdet.
För bostäderna vid Kellgrensgatan nr 25 är påverkan
som störst. De ligger i skugga under större delen av
förmiddagen.
Bostäderna vid Kellgrensgatan nr 28 skuggas endast
kring lunch, nr 26 skuggas vid lunchtid av det östra
bostadshuset och på eftermiddagen av det västra
medan nr 24 skuggas på eftermiddagen av det östra
bostadshuset och på kvällen av det västra.

5.5.1 Miljökvalitetsnormer & luftföroreningar

Området för de planerade bostadshusen bedöms inte
vara utsatta för haltnivåer som överskrider gällande
miljökvalitetsnormer. Bedömningen förutsätter att
partikelfiltren vid Lernias svetsskola underhålls och
sköts enligt goda rutiner.
5.5.2 Vattenavrinning

Enligt dagvattenutredningen finns tillräcklig kapacitet
i VA-nätet.
5.5.3 Risk för höga/låga vattenstånd, förorening av
grundvatten

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämningskartering för Borås Stad,
upprättad 2010.
5.5.4 Radon och förorenad mark

Radonmätningarna visar på varierande resultat, vilket
medför att en kompletterande undersökning bör utföras före byggstart.

Samtliga fastigheter norr om planområdet påverkas
av skuggning från de föreslagna bostadshusen. För de
flesta är dock skuggorna vandrande och uppehåller sig
inte längre än någon timme i taget.

Den miljötekniska markundersökningen visar inte
på någon förorening i de undersökta punkterna. En
inventering av verksamhetshistoriken (potentiellt
förorenande verksamheter) har dock inte utförts, vilket
innebär att föroreningar inom fastigheten inte helt
kan uteslutas. Kompletterande mätningar kan därför
behöva göras.

5.3.4 Ändamålsenlig struktur

5.5.5 Trafikmiljö

Planförslaget innebär en förtätning och ett effektivt
användande av befintlig struktur - gator, VA, fjärrvärme och kollektivtrafik.
5.3.5 Tillgänglighet/Handikappanpassning

Planen innebär en acceptabel påverkan på trafikmiljön. In- och utfarterna till fastigheterna förses med
övergångsställe för att säkra prioritet för fotgängare
och cyklister.

Den tillgängliga kopplingen mellan utemiljöns två
nivåer - bostadsgård och infart - sker invändigt med
hjälp av bostadshusets och garagets hissar. Utvändigt
förbinds nivåerna med trappor. Detta är en förbättring
jämfört med dagens branta slänt.

5.5.6 Buller

5.3.6 Infrastruktur

5.5.7 Åtgärder för säkert byggande

Bebyggelsen kan utnyttja befintligt fjärrvärmenät och
befintligt VA.
5.4 Sociala värden

Planförslaget innebär en förtätning och en ökad variation i bebyggelsen. En tidigare bakgård till verksamhetslokalerna blir bostäder och bostadsgård, samtidigt
som verksamhet kan behållas i befintliga lokaler. Det
ger utrymme för varierat stadsliv, med många olika
invånare och besökare under olika tider på dygnet.
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Kompensationsåtgärder behöver vidtas i form av tysta
uteplatser på den gemensamma bostadsinnergården.
För vissa lägenheter behöver ytterligare
kompensationsåtgärder utredas.
För att öka säkerheten i aktuellt planområde kan följande åtgärder vidtas:
•

Utrymningsvägar förläggs bort från svetsskolan.

•

Förvaring av svetsskolans gas bör förläggas så långt
bort från bostadsbebyggelsen som möjligt.

•

Utblåset från svetsskolan flyttas så långt bort från
de planerade bostadshusen som möjligt.
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6.3. Planavgift

5.5.8 Skyddsavstånd

Varken i riskutredningen eller i utredningen om
luftkvalitet påtalas behov av skyddsavstånd på grund
av befintlig svetsskola. Något annat behov av skyddsavstånd finns inte.
5.5.9 Övriga störningar

Planförslaget medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
5.5.10 Farligt-gods-transport

Planförslaget påverkas inte av riskerna förknippade
med transport av farligt gods. Avståndet till närmaste
farligt godsled (Kust-till-Kust-banan) är över 200
meter från planområdet.

6. Administrativa frågor
6.1. Genomförandetid

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

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

Utredningar avseende geoteknik, radon, markföroreningar, risk, VA och dagvatten och buller utgör
planunderlag.
6.5. Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning i samarbete med representanter
från kommunala förvaltningar
Arbetet har skett i samverkan med markägaren och
plankonsult har varit Arkitekterna Krook & Tjäder
genom Maria Nykvist.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

planchef			planarkitekt

6.2. Handläggning

Planen hanteras med normalt planförfarande och
antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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Eva-Marie Larsson
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Druvefors, SOLROSEN
6, Borås Stad, upprättad den 9 juni
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

Detaljplanen är upprättat på initiativ från Cernera Solrosen 6 KB och avser att möjliggöra två flerbostadshus
i 16 våningar.
2.1.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

3:e kvartalet 2014

Granskning

4:e kvartalet 2014

Antagande

1:a kvartalet 2015

Laga kraft

2:a kvartalet 2015

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
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.
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Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet
av detaljplanen.
2.4.

Huvudmannaskap

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är huvudman för intilliggande allmän platsmark.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar Solrosen 6 som ägs av Cernera
Solrosen 6 KB.
3.2.

Fastighetsbildning

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom fastighetsreglering samt avstyckning.
En ny fastighet ska bildas för de nya bostadshusen.
En gemensamhetsanläggning ska bildas i planområdets
östra del för att möjliggöra för lastbilar att vända. En
gemensamhetsanläggning ska också bildas för in- och
utfart till befintliga parkeringar i verksamhetslokalens
övre plan samt det nya parkeringsgaraget.
3.3.

Servitut och ledningsrätt

Underjordiska ledningar som hamnar på kvartersmark
markeras med u-område, respektive ledningsägare
ansvarar för att säkerställa ledningarna med servitut
eller ledningsrätt. De vattenledningar som idag ligger
i planområdets västra del och är säkrade med servitut
kan även i framtiden ligga kvar.
Eventuellt kan det krävas servitut för att ansluta den
nya bebyggelsen till kommunala ledningar.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.

2.2.

2.3.

4.

Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar genomförandet av planen. Detaljplanen medför inga kostnader för Kommunen.
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.

5.

Tekniska frågor

5.1.

Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt VA-nät.
Anslutning till kommunala ledningar för vatten och
avlopp görs i Druveforsvägen via ledningar som idag

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

ligger på fastigheten Solrosen 6. Dessa ledningar är
säkrade med servitut. Anslutning till dagvattenledningar görs i Trandögatan.
Befintliga fjärrvärmeledningar finns i Druveforsvägen
och anslutning till ny bebyggelse är möjlig.
5.2.

El och tele

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga eloch teleledningar.
5.3.

Parkering

Norr om planområdet finns idag en parkering på allmän platsmark. Denna parkering kan behöva användas vid exploateringen. Exploatören ansvarar för att
återställa parkeringen.
Solrosen 1 använder idag en yta på fastigheten Solrosen 6 för parkering. Om detta ska fortsätta bör ett
nyttjanderättsavtal tecknas mellan fastighetsägarna.
5.4.

Trafik

De befintliga verksamhetslokalernas nedre plan nås
genom in- och utfart från Trandögatan. Det ska även
bildas en gemensamhetsanläggning i anslutning till
denna infart för att göra det möjligt för lastbilar att
vända.
De befintliga parkeringarna på verksamhetslokalens
övre plan samt det kommande parkeringsgaraget nås
från Druveforsvägen.
Båda in- och utfarter ska utformas så att fotgängare
och cyklister på gång- och cykelvägen har företräde.
Detta utförs och bekostas av exploatören.

Markavdelningen
Jessica Ekberg
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400 15 Göteborg

Kv Solrosen 6
Bullerberäkningar
Lars-Eric Lundgren
Uppdragsansvarig

Kv Solrosen 6, Borås
Bullerberäkningar nya bostäder

Bakgrund och uppdrag
ÅF Infrastructure AB har fått i uppdrag att göra bullerberäkningar inför detaljplan för rubricerat
objekt. Utredningen ska ligga till grund för fortsatt planarbete inom fastigheten Solrosen 6, där
nya två bostadshus planeras uppföras. Nya bostadshus planeras att uppföras som 2 st punkthus
á 16 våningar med anslutning till Kellgrensgatan i norr. I detta PM redovisas beräkningsresultat,
riktvärden och jämförelser med riktvärden.

Figur 1. Förslag 140131 Kv Solrosen 6. Två nya huskroppar uppförda i 16 våningar. Huskropparna
är inringade med blå streckad linje.

ÅF-Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg
Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10 505 30 09. Säte i Stockholm. www.afconsult.com
Org.nr 556185-2103. VAT nr SE556185210301
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Loggia

Balkong

Loggia
Loggia

Figur 2. Förslag 140131 Kv Solrosen 6. Normalplan
Projektet ligger i centrala Borås vid Druvforsvägen och Trandögatan. Området är utsatt för buller
från flera håll bl.a. trafik på närliggande vägar Rv40, Rv27 och tågtrafik på kust-till-kustbanan.

Underlag
•
•
•
•

Kv Solrosen6, Borås. 2014-01-31 Volym illustrationer. QPG 2014-01-31
Normalplan (spegelvänt jämfört med situationsplan)
Digitalt kartunderlag erhållet av Borås stad
Trafikuppgifter enligt tabell 1 och 2

I tabell 1 och 2 redovisas de trafikuppgifter som använts i bullerberäkningarna.
Tabell 1. Trafikuppgifter för vägtrafik som använts som indata till bullerberäkningarna. För andel
tung trafik och hastighet markerat med (?) har inga uppgifter erhållits, dessa uppgifter har därför
uppskattats av oss.
Väg

Totalt antal
fordon

Rv 40
Rv 27

41400
31600

Andel
tunga
fordon
10 % (?)
9 % (?)

Druvforsvägen
(norr Trandögatan)
Trandögatan (öster om
Druvforsvägen)

7600

5 % (?)

50 km/h (?)

Augusti 2008
Oktober
2008
2014

5800

5 % (?)

50 km/h (?)

2014

573506 pm kv solrosen_buller_140425.docx
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Totalt antal
fordon

Väg

Andel
tunga
fordon
2 (?)

Hastighet
km/h

3 (8)
Kommentar,
mätår trafik

Alvestagatan öster
2400
40 km/h (?)
2009
Varbergsgatan
Kellgrensgatan
1200
2 (?) %
40 km/h (?)
1999
Kommentar: En del av trafikuppgifterna för vägtrafik är några år gamla. Normalt brukar man utgå
från en prognos. Trafiksiffrorna bör ses över under det fortsatta detaljplanearbetet i alla fall om
trafiken i framtiden bedöms att kunna öka.
Tabell 2. Trafikuppgifter för tågtrafik på kust-till-kustbanan som använts som indata till
bullerberäkningarna.
Tågtyp

Antal tåg

Tåglängd. Medel och
maxlängd i meter

Hastighet, km/h

Godståg

15

450 (650)

70

X52/X53

12

80 (100)

70

Lokdragna persontåg

12

120 (160)

70

Kommentar: Trafikuppgifter erhållna av Trafikverket. Prognos

Beräkningsmodell
Bullerberäkningar har utförts enligt den Nordiska beräkningsmodellen för väg- och spårtrafik i
beräkningsprogrammet SoundPlan ver 7.1. Osäkerheten i beräkningarna kan delas upp i
beräkningsmodellens osäkerhet samt osäkerhet i indata. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå
för tågtrafik kan bedömas med hjälp av uppgifter i rapport 4935 från Naturvårdsverket.
Osäkerheten beror på avståndet och är mindre än 2 dB nära spåret och 3 dB på upp till 300 - 500
m avstånd. Osäkerheten i beräknad ekvivalentnivå från vägtrafik kan bedömas med hjälp av
uppgifter i rapport 4653 från Naturvårdsverket. Osäkerheten beror på avståndet från vägen och
är mindre än 1 dB på 50 m avstånd och upp till 3 dB på 200 m avstånd.

Riktvärden
Det långsiktiga riktvärdet för trafikbuller är 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utomhus. Borås stad
har tagit fram principer för avsteg och kompensationsåtgärder som bör användas i samband
med exploatering i lägen där trafikbullernivåer överskrids. Detta redovisas i dokumentet
”Riktvärden för trafikbuller. Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad”
från år 2009. Nedan redovisas ett utdrag från dokumentet.
Huvudregel vid planering av bostäder i Borås Stad gäller som huvudregel:
• Att riktvärdena för buller ska klaras.
• Att kraven för inomhusmiljön i Boverkets byggregler alltid ska klaras.
• Att ekvivalentnivån utomhus vid fasad inte bör överstiga 55 dBA och att maximalnivån inte bör
överstiga 70 dBA vid uteplats.
• Att kompensationsåtgärder ska vidtas om ekvivalentnivån utomhus vid fasad ligger över 55
dBA.
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• Att en prognostisering för 10 år framåt i tiden ska ske när en bullerberäkning görs.
Riktvärdena för buller och Borås Stads tillämpning av riktvärdena bör tillämpas likvärdigt för alla
typer av bostäder och oberoende av om de planeras tillkomma genom nybyggnad eller genom
väsentlig ombyggnad eller ändrat användningssätt, t ex genom att lokaler byggs om till
bostäder. Hänsyn får dock tas till vad som är tekniskt, ekonomiskt och miljömässigt försvarbart.
En god helhetslösning ska alltid eftersträvas.
Borås Stad har, med utgångspunkt från Boverkets Allmänna råd 2008:1, tagit fram ett antal
kompensationsåtgärder som ska användas i samband med exploatering i lägen där
trafikbullernivåerna överskrids. Principen är att ju högre trafikbullervärdet vid fasad är, ju mer
långtgående kompensationsåtgärder ska krävas. Det är dock viktigt att avvägningar gentemot
andra intressen framgår och ställs i relation till beräknade bullernivåer. I undantagsfall kan
enstaka lägenheter accepteras när riktvärdena utomhus inte klaras, i enlighet med Boverkets
Allmänna råd. Med enstaka lägenheter avses – som riktlinje – fem procent av det totala antalet
lägenheter inom planområdet samt av det totala antalet lägenheter i respektive byggnad per
projekt. Undantag får bara ske för att erhålla en bra totallösning som inte skulle klaras på något
annat sätt. Varje fall av avsteg från riktvärdena och undantag ska tydligt motiveras.
Principer för avsteg och kompensationsåtgärder
55-60 dBA
Lägenheterna ska vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA
vid fasad) eller ljuddämpade (50 dBA vid fasad) sidan. Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Inga enkelsidiga lägenheter mot
bullerstörd sida. Varje lägenhet ska ha tillgång till en uteplats med ljudklass B.
60-65 dBA
Lägenheterna ska vara genomgående med möjlighet att ordna sovplats mot den tysta (45 dBA
vid fasad) eller ljuddämpade (45 dBA vid fasad) sidan. Minst hälften av bostadsrummen, liksom
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Inga enkelsidiga lägenheter mot
bullerstörd sida. Ljudklass B ska eftersträvas för ljuddämpning inomhus. Varje lägenhet ska ha
tillgång till en uteplats med ljudklass A.
>65 dBA
Endast i undantagsfall kan avsteg göras när ekvivalentnivån utomhus överstiger 65 dBA. Det kan
göras i slutna kvarter i centrala Borås och när ljudkvaliteten uppfylls. Ljudkvaliteten beräknas
genom ljudkvalitetspoäng i enlighet med tabellen i kapitel 3. Den senast antagna versionen av
beräkning av ljudkvalitetspoäng avses användas. Lägenheterna ska även vara genomgående med
möjlighet att ordna samtliga sovplatser mot den tysta (45 dBA vid fasad) sidan. Minst hälften av
bostadsrummen, liksom uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida. Inga enkelsidiga
lägenheter mot bullerstörd sida. Ljudklass A ska eftersträvas inomhus. Varje lägenhet ska ha
tillgång till en uteplats med ljudklass A.

Beräkningsresultat
Beräkningsresultatet redovisas som:
-

Fasadvyer med dygnsekvivalent ljudnivå i 1dB färgintervall, se figur 3-4
Fasadvyer med maximala ljudnivåer i 5dB färgintervall, se figur 5-6
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Ekvivalent ljudnivå

I figur 3-4 redovisas beräknade dygnsekvivalenta ljudnivåer från trafik (sammanlagrad ljudnivå
från väg och tågtrafik). Ljudnivån redovisas i 1dB färgintervall. Blå färg uppfyller riktvärdet för
ljuddämpad sida (≤50 dBA). Vid fasader med blå, grön och gul färg uppfylls det långsiktiga
riktvärdet 55 dBA. Om ljudnivån uppgår till som högst 55 dBA krävs enligt riktvärdena inga
särskilda bulleranpassade planlösningar.

Figur 3. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från väg+tågtrafik i 1 dB färg intervall. Vy mot norr.
Frifältsvärden.
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Figur 4. Beräknad dygnsekvivalent ljudnivå från väg+tågtrafik i 1 dB färg intervall. Vy mot söder.
Frifältsvärden.

1.2

Maximal ljudnivå

I figur 5-6 redovisas beräknade maximala ljudnivåer från trafik. Ljudnivån redovisas i 5dB
färgintervall. Grön färg uppfyller det långsiktiga riktvärdet på uteplats (70 dBA).

Figur 5. Beräknad maximal ljudnivå (Fast) från väg och spårtrafik i 5dB färg intervall. Vy mot norr.
Frifältsvärden.

573506 pm kv solrosen_buller_140425.docx

6 (8)

PM-02 REV B

2014-03-25

Figur 6. Beräknad maximal ljudnivå (Fast) från väg och spårtrafik i 5dB färg intervall. Vy mot söder.
Frifältsvärden.

Slutsatser
Det långsiktiga riktvärdet 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå har beräknats att uppfyllas vid många
lägenheter (blå, grön och gul färg i figur 3-4).
Där riktvärdet 55 dBA uppfylls behövs enligt riktvärdena inte några särskilda bulleranpassade
planlösningar. Riktvärdet har beräknats att överskridas vid några fasader med som högst 2dB
dvs. den högsta trafikbullernivån har beräknats till 57 dBA. Den västra huskroppen är den mest
bullerutsatta. För att uppfylla riktvärdena där den ekvivalenta ljudnivån uppgår till 55-60 dBA
krävs enligt riktvärdena anpassningar av planlösning/huskropp så att riktvärdet på ljuddämpad
sida (högst 50 dBA) kan uppfyllas för minst hälften av bostadsrummen. I detta projekt är
huskropparna höga och även exponerade för buller från flera håll. Det gör det svårare att
uppfylla en tyst eller ljuddämpad sida för flera rum.
Studeras normalplan och beräknade ljudnivåer framgår det att alla lägenheter inte riktigt får
tillgång till ljuddämpad sida. Det kan därför vara aktuellt att utreda kompensationsåtgärder för
vissa lägenheter. I tre av huskroppens hörn finns det en loggia som gör det möjligt att skapa ett
tyst rum som är öppet (kan öppnas) upp på minst en sida. Det bedöms vara möjligt att nå högst
50 dBA i loggia med fönster/glasparti i vädringsöppet läge.
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Kommentar
I beräkningsmodellen går det inte att ta hänsyn till bullerreducerade åtgärder på fasad som t.ex.
utkragande balkong och räcken. För balkong som vetter mot Kellgrensgatan kommer buller
underifrån. Utkragande bjälklag kan ha en ljudnivåminskande effekt som i detta fall bedöms till
ca 1-3 dB eller ännu mer.
Där riktvärdet på uteplats inte uppfylls i direkt anslutning bostad kan uteplats som inte uppfyller
riktvärdena vara ett komplement till en uteplats som uppfyller riktvärdet. En uteplats kan vara
enskild eller gemensam. Det bedöms finnas goda möjligheter till att ordna tysta uteplatser i
marknivå som uppfyller riktvärdet.

ÅF-Infrastructure AB
Ljud & Vibrationer
Göteborg
Johan Hässel
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en
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som är belägen 150 meter norr om planområdet.
Moldegatan förlängs med 5 meter och får en mindre
vändplan. De ytor som frigörs tillfaller förskolans tomt.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Göta, Silverpoppeln
5, 6 och del av 32 m.fl., Borås Stad,
upprättad den 2 juni 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa en byggrätt för en
ny förskola inom området.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanens genomförande innebär en ny förskola
med upp till 6 avdelningar på Göta. Det ska i
framtiden även vara möjligt att använda tomten till
vårdboende.
Angöring sker från Moldegatan. Parkering sker inom
planområdet, och längs Islandsgatan samt brevid
korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan
som är belägen 150 meter norr om planområdet.
Moldegatan förlängs med 5 meter och får en mindre
vändplan. De ytor som frigörs tillfaller förskolans
tomt.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd
tillkommer samrådsredogörelse och efter granskning
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.

Planområdet är sedan tidigare planlagt. Silverpoppeln
5 och 6 omfattas av detaljplan P216 från 1952. Här
anges en byggrätt för bostäder i 2 våningar.
Silverpoppeln 32 omfattas av detaljplan från P301 från
1963. Angiven användning är industri. Dock finns
ingen byggrätt inom Silverpoppeln 32. Angränsande
fastighet Silverpoppeln 4 har industrianvändning utan
begränsning.
Moldegatan omfattas av detaljplan P167 från 1946.
Angiven användning är gata.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 19 september
2011 att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
Silverpoppeln 5 m.fl. Planuppdraget har initierats av
Lokalförsörjningsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 18 oktober 2011
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för Silverpoppeln 5, 6 och del av 32.
2.2 Borås 2025

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

Översiktsplanen ÖP 06 (2006) anger visioner, mål
och spelregler för användningen av mark och vatten.
Följande spelregler är relevanta för detaljplanen:
- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse
utan att den sociala och yttre miljön försämras.
- Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till
energiförbrukning vid uppvärmning.
- Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger på östra sidan av Islandsgatan på
Göta. Arealen uppgår till ca 6080 kvm.

- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god
trafiksäkerhet.
2.4 Miljömål för Borås

1.4.2 Markägare

Borås Stad äger större delen av all mark inom området.
En mindre del av planområdet ägs av AB Bostäder och
en mindre del är privatägd.
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1.4.3 Gällande detaljplaner

Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I
det hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god
miljö, vilka behov vi människor har och att de resurser
som finns är begränsade. Borås Stad planerar för ett
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har positiv inverkan på möjligheten att bygga och
driva en förskola på den aktuella platsen.
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 gett
Stadskansliet i uppdag att upprätta en strategisk
plan för Gässlösaområdet. Det innebär att det
verksamhetsområde som idag gränsar till planområdets
södra del ska omvandlas till bostadsområde.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.

Gällande detaljplaner.
hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha
en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd.
De nationella miljömålen God bebyggd miljö och
Frisk luft med tillhörande delmål innebär att ny
bebyggelse i första hand ska placeras för anslutning
till fjärrvärme och med goda förutsättningar för
kollektivtrafik.
2.5 Bostadsbyggnadsprogram

Bostadsbyggnadsprogrammet (2013) ger riktlinjer
för strategisk planering och genomförande av
bostadsbyggandet. Där anges att planeringen ska
beakta tillgången till offentlig service.

Inga riksintressen berörs.
Planområdet berörs inte av strandskydd från
närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.

4. Planeringsförutsättningar
4.1 Natur och kultur

2.6 Kommunala beslut i övrigt som har betydelse
för planen

Kommunfullmäktige i Borås har den 15 december
2011 fattat ett principbeslut om att Gässlösa
avloppsreningsverk ska flyttas till Sobacken. Beslutet

Planområdet från insidan.

4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet består till största del av tomtmark för
bostäder. En del är tomtmark för en industrifastighet
och en mindre del är allmän platsmark som används
till gata.

Moldegatans vändplan.
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Inom planområdet finns flera stora lövträd.
4.2 Bebyggelseområden

Området till höger om streckad linje bör inte belastas.
4.1.2 Geoteknik

Geotekniska undersökningar av planområdet
utfördes under 2011 och 2012 av ÅF-Infrastructure
AB, se bilaga ”Översiktlig geoteknisk utredning till
detaljplan, Fastigheterna 5, 6 och 32. PM Geoteknik”,
2012-01-23. Utförda undersökningar visar på
gynnsamma förhållanden för bebyggelse, där planerad
byggnad kan grundläggas direkt på befintlig jord med
t ex en kantförstyvad betongplatta.
Inom planområdet domineras den naturligt avsatta
jorden av isälvsavlagringar i form av sand och silt till
stort djup, mer än 24-33 m. Ingen grundvattenyta har
uppmärksammats inom området ner till 5 m djup.
Problem med sättningar eller stabilitet förväntas inte
förekomma inom planområdet förutom en 2-6 m bred
remsa i öster som inte bör belastas, se bild ovan.
4.1.3 Markmiljö

Miljöteknisk markundersökning utfördes under 2011
och 2012 av ÅF-Infrastructure AB, se bilaga ”PM
Miljöteknik”, 2012-01-23. Inga miljö- eller hälsorisker
bedöms föreligga i samband med planläggning.

Närmast planområdet finns enbostadshus, flerbostadshus och industrilokaler. En utredning för att klargöra
eventuella risker från närliggande industrier har gjorts
av Norconsult AB under 2013, se bilaga ”Riskutredning Silverpoppeln 5, 6 och 32, Borås Stad”, 2013-1007. Där granskades verskamheter inom 200 meter från
planområdets södra gräns. Inom det område som är
planlagt för industri bedrivs idag en rad olika verksamheter: boende för ensamkommande flyktingbarn,
daglig verksamhet inom LSS, postorder, åkeriföretag
samt försäljning av betong och cementprodukter.
Riskutredningens slutsats är att det inte finns några
risker eller störningar som påverkar planområdet och
möjligheten att bedriva förskoleverksamhet.
Borås Stad arbetar med en strategisk plan för Gässlösaområdet. Syftet är att omvandla industriområdet till
bostadsområde.
4.3 Gator och trafik

4.1.4 Radon

Då marken enligt utförda radonmätningar klassificeras
som högradonmark ska byggnader utföras radonsäkert.
4.1.5 Fornlämningar/kulturminnen

Några kända fornlämningar finns inte inom
planområdet.
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Planområdet ligger på Göta, drygt en kilometer från
stadskärnan. I området finns idag Moldeparkens
förskola som har 5 avdelningar. Verksamheten bedrivs
delvis i inhyrda paviljonger, som har tillfälligt bygglov,
och delvis i tidigare Götaskolan. En ny förskola
kommer kunna ersätta dessa lokaler.

4.3.1 Gatunät

Silverpoppeln 5 m.fl. ligger längs Islandsgatan på
Göta. Islandsgatan kan nås via Moldegatan, S:t
Michelsgatan och Kärrgatan.
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4.4.2 Vatten och avlopp

Det finns en befintlig spillvattenledning som går från
tidigare bebyggelse.
4.5 Störningar

Planområdet ligger 500 meter från Gässlösa
reningsverk. En utredning om risker med avseende
på industribuller samt lukter och utsläpp i luft har
gjorts av Norconsult AB under 2013, se bilaga
”Riskutredning Silverpoppeln 5, 6 och 32, Borås
Stad”, 2013-10-07. Utförda undersökningar visar att
verksamheten vid Gässlösa avloppsreningsverk arbetar
i enlighet med miljöbalken aktivt för att få en bra
rening och undvika överbelastning som skulle kunna
bidra till luktstörningar. Borås Energi och Miljö AB
har långtgående planer på att bygga ny anläggning
för avloppsrening och med detta stänga Gässlösa
avloppsreningsverk. Ny verksamhet förväntas kunna
starta tidigast 2017.
Gatunät.
4.3.2 Gång- och cykeltrafik

Cykelväg finns längs Varbergsvägen, samt över
järnvägen mellan Rundeln och Götagatan. Längs
Moldegatan, Islandsgatan, S:t Michelsgatan och
Rundeln är cykeltrafiken är hänvisad till gatan.
Trottoar finns längs alla gator i området.
4.3.3 Kollektivtrafik

Närmaste busshållplatser är Jössagatan 7 samt
Göta och finns inom 300 meter från planområdet.
Hållplatserna trafikeras av linje 6, 16, 46 och 155.
Restiden till Södra Torget är mellan 5 och 10 minuter.
4.3.4 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för förskola är följande:
60 % av anställda + 15 % av antalet barn för
hämtning och lämning. För en förskola med 120 barn
innebär det 11+18 platser = 29 platser. Genom att lösa
stora delar av parkeringen utanför planområdet kan
större del av tomten användas till lekyta för förskolan.
4.4 Teknisk försörjning

Det är möjligt att ansluta bebyggelse i området till el,
tele och fjärrvärme. Ny bebyggelse kommer anslutas
till befintligt VA-system.
4.4.1 El

En ledning med 10kV går utmed Islandsgatan nära
tomtgränsen och genom södra delen av planområdet.
Skyddsavstånd för att möjliggöra underhållsarbete etc.
är fyra meter.

Riskutredningen kommer fram till att med vetskap
om den planerade nedläggningen av Gässlösa
avloppsreningsverk samt en viss tid för byggnation och
uppstart av förskoleverksamhet bör överlappningen
av verksamheten innebära en kortare tidsperiod
och de eventuella störningar i form av lukt som kan
förekomma bedöms vara acceptabla.

5. Förändringar
5.1 Förskola
5.1.1 Byggnad och friytor

Inom området planeras för en ny förskola som ska
innehålla 6 avdelningar med upp till 120 barn.
Förskolans område är 5426 kvm. Rekommenderad
yta för en förskola med 6 avdelningar är 6000 kvm
inklusive parkeringsytor.
För att det ska finnas tillräckliga lekytor inom
området bör därför delar av parkeringen lösas utanför
planområdet. Det finns goda möjligheter att ordna
parkering längs Islandsgatan samt i korsningen
Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan,
Förskolebyggnaden kommer placeras mitt på tomten.
Det gör att avståndet mellan förskolebyggnaden och
närmsta huset kommer vara minst lika stort som
mellan övriga byggnader längs gatan. För att grannar
inte ska drabbas av insyn eller ljud från förskolan bör
en häck och plank placeras i tomtgränsen till grannfastigheten.
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En förskola med 6 avdelningar beräknas ge en viss
trafikökning, framförallt på morgonen och eftermiddagen. Utbyggnaden av förskolan initierar inte någon
utbyggnad av cykelväg. Goda möjligheter till cykelparkering bör finnas nära förskolans entré.
Enligt kommunens parkeringsnorm behövs 29
parkeringsplatser. Nära planområdet finns redan flera
parkeringsplatser som skulle kunna användas till den
planerade verksamheten. Det innebär att större del av
tomten kan användas till lekytor.
Längs Islandsgatan finns idag 2-timmarsparkeringar.
Vissa av dessa kan regleras till exempelvis 15-minutersparkeringar och användas för hämtning och lämning
på förskolan.
Vid korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan finns parkeringsplatser som skulle kunna användas
till personalparkering. På så vis minskas parkeringsbehovet på tomten till ca 7-10 parkeringsplatser, vilket
frigör ytor som kan användas till barnens lek. Det är
först i samband med bygglov som den exakta fördelningen av parkeringsplatser bestäms.

Exempel på placering av parkeringsplatser.

Varumottagning och sophantering bör ske från
Moldegatan.
Inom planområdet finns ett flertal stora uppvuxna
lövträd som kan bidra till en attraktiv tomt för en
förskola och bör därför bevaras. Uppvuxna träd kan i
mycket högre grad än nyplanterade träd bidra till att
skapa lägen som är skyddade från solen. Nyplanterade
träd behöver även skyddas från lek tills dess rotsystemet hunnit etablera sig. För att säkerställa tomtens
möjlighet att erbjuda barnen en kvalitativ utevistelse
föreslås att ett flertal av tomtens stora träd bevaras.

Parkeringsplatser vid korsningen Islandsgatan/S:t Michelsgatan/Kärrgatan.

Ny bebyggelse kommer anslutas till befintligt vatten
och avlopp i gatan.
5.2 Lokalgata

En förutsättning för att fastigheten ska få tillräckliga
ytor är en förändring av Moldegatans vändplan. Moldegatan förlängs med fem meter och får en mindre
vändplan. Det möjliggör att delar av den befintliga
vändplanen tillfaller kvartersmarken för förskola och
vårdboende.
Islandsgatan idag.
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6. Förklaring av planbestämmelser
Kvartersmarken får användningen SBD. Det til�låter den planerade förskolan och ger flexibilitet att i
framtiden ändra användningen till vårdboende.
Byggnaden för en förskola för 6 avdelningar i ett plan
beräknas vara ca 1200 kvm. Detaljplanen medger en
sammanlagd byggrätt på ca 1600 kvm. Det ger möjlighet att bygga komplementbyggnader för lek, förråd
etc.
Högsta byggnadshöjd är sju meter vilket ger möjlighet
att bygga i två plan för att göra en eventuell framtida
omvandling till vårdboende möjlig.
Prickmarkerad mark betyder att marken inte får
bebyggas varav en del behöver vara tillgängligt för
ledningar som går under jorden, och är markerat med
planbestämmelsen u. Marken längs östra tomtgränsen
får inte bebyggas av geotekniska skäl.
Området närmast grannfastigheten är kryssmarkerat.
Det innebär att endast komplementsbyggnader,
exempelvis förråd, lekstugor etc. får byggas där.
Träden längs Moldegatan och Islandsgatan ger
kvaliteter i form av skugga och lekmöjligheter. Därför
införs planbestämmelse om att marklov krävs för att
fälla de träd som är markerade i plankarta.
Området som är allmän platsmark och får användningen LOKALGATA.

7. Konsekvenser
7.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har genomförts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
7.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling sker då Göta får möjlighet till
fler förskolelokaler.

7.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär
positiva konsekvenser i förhållande till pågående
markanvändning.
7.4 Miljö

Planområdet ligger utanför det område som pekas ut i
Grönområdesplanen.
En förskola inom planområdet får goda
förutsättningar för kollektivtrafik, och möjlighet finns
att ansluta till fjärrvärme.
7.5 Sociala värden

Göta har ett stort behov av nya förskolelokaler,
genomförandet av planen löser den brist som finns
idag och tryggar även en långsiktig barnomsorg.
Verksamheten i Moldeparkens förskola får permanenta
lokaler. I omedelbar närhet finns ett stort antal boende
och många barn som i och med detta får nära till en
förskola.
7.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
7.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar/
Riskbedömning

Gällande miljökvalitetsnormer avseende
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
p.g.a. den verksamhet som medges i detaljplanen.
Planområdet ligger inom vattenförekomsten
Viskan (från centrala Borås ned till Svaneholm).
Vattenförekomsten bedömdes år 2009 att ha
dålig ekologisk status och uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är god ekologisk
status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus år 2015
med vissa undantag. Exploatering av planområdet
bedöms dock inte påverka vattenförekomstens status.
En riskutredning med avseende på industribuller
samt lukter och utsläpp i luft har genomförts av
Norconsult AB under 2013, se bilaga ”Riskutredning
Silverpoppeln 5, 6 och 32, Borås Stad”, 2013-10-07.
Riskutredningen kommer fram till att med vetskap
om den planerade nedläggningen av Gässlösa
avloppsreningsverk samt en viss tid för byggnation och
uppstart av förskoleverksamhet bör överlappningen
av verksamheten innebära en kortare tidsperiod
och de eventuella störningar i form av lukt som kan
förekomma bedöms vara acceptabla.
Övriga verksamheter i planområdets närhet bedöms
inte orsaka några störningar. Borås Stad arbetar aktivt
för att omvandla området från industriområde till
bostadsområde.

GRANSKNING

9

7.6.2 Trafikmiljö

Genomförandet av planen innebär en viss trafikökning
inom området, främst på morgon och eftermiddag.
7.6.3 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt
gods. Avståndet till farligt godsled (järnväg Kust-tillkustbanan) är 350 meter.

8. Administrativa frågor
8.1 Genomförandetid

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

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande
och avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
8.3 Planavgift

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

Utredningar avseende geoteknik, markmiljö och risker
utgör planunderlag.
8.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

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

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

planchef			planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Göta, SILVERPOPPELN
5 M.FL. Borås Stad, upprättad den 2
juni 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

Detaljplanen är upprättad på initiativ av Borås Stad
med avsikt att möjliggöra uppförandet av en förskola.
2.1.

Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd		

1 kvartalet 2014

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.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden i
Borås Stad.
2.2.

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.

Ansvarsfördelning

Kommunen ansvarar för att iordningställa allmänna
platser (lokalgatan) inom planområdet.
Ägaren av kvartersmark svarar för åtgärder på kvartersmark.
Kommunen som äger all blivande kvartersmark inom
planområdet kommer således få ansvara för byggnadsoch anläggningsarbeten inom det område som fått
beteckningen ”Skola och vårdbostäder”.
2.4.

Huvudmannaskap

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman
för allmän plats. Det innebär att kommunen är ansvarig för utbyggnad samt framtida drift och underhåll av
lokalgatan inom planområdet.
2.5.

Avtal

Förlängningen av Moldegatan innebär att kommunen
kommer behöva lösa in mark som behövs för gatuutbyggnaden. De berörda fastigheterna är Silverpoppeln
32 och Silverpoppeln 34. Kommunen avser träffa
överenskommelser beträffande med ägarna av dessa
markområden.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1.

Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
Göta 1:1, Silverpoppeln 5, 6 och 32 som ägs av Borås
Stad. Ett område om ca 2000 kvm av Silverpoppeln
32 har 1988 sålts till AB Bostäder. Den överlåtelsen
har inte kunnat fullföljas eftersom lantmäteriet ansåg
att den sökta fastighetsbildningen stred mot gällande
plan.
Silverpoppeln 34 ägs av SHS Fastighets AB.
3.2.

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år från det datum som
planen vinner laga kraft.
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2.3.

Fastighetsbildning

Plangenomförandet kommer kräva förändringar i
fastighetsindelningen.
I kvartersmarken för ”Skola och vårdbostäder” ingår
delar av Silverpoppeln 5, 6 och 32 samt del av Göta
1:1. Förskoletomten bör lämpligen utgöra en egen
fastighet. Även fastigheten Göta 1:1 bör anpassas till
lokalgatans förändrade utformning. Åtgärderna kan
genomföras genom fastighetsreglering.
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3.3.

Inlösen av allmän platsmark

5.2.

Moldegatans förlängning och ombyggnad medför att
kommunen behöver lösa in ca 20 kvm av Silverpoppeln 34. Ett område om ca 35 kvm av Silverpoppeln
32 kommer behöva föras över till lokalgatan.
Marköverföringarna kan lämpligen genomföras som
fastighetsreglering.

4.

Tekniska frågor

4.1.

Gator

Kommunen bygger ut (förlänger) Moldegatan och
anlägger en ny men mindre vändplan.
4.2.

Plankostnader

Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras i
bygglovsavgiften.
5.3.

Ekonomiska konsekvenser för övriga

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 mm kan bli aktuella. Ledningsägarnas
möjlighet att täcka sina kostnader kommer avgöras
genom överenskommelser eller genom intäkter från
anslutningsavgifter.

Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

Det är möjligt att ansluta planområdet till befintliga
VA-ledningar i anslutning till Islandsgatan.
4.3.

Markavdelningen

El och tele

Befintliga el- och teleledningar finns i anslutning till
planområdet och kan nyttjas.

5.

Ekonomiska frågor

5.1.

Intäkter och kostnader

Edward Isaksson

All projektering och byggnation inom den planerade
förskoletomten ska utföras av Lokalförsörjningsförvaltningen, som är att betrakta som exploatör inom
planområdet.
Kostnaderna för genomförandet av planen, både inom
kvartersmarken som på allmän plats, kommer därför
belasta Lokalförsörjningsförvaltningen. De kostnader
som är att hänföra till åtgärder på allmän platsmark
är utbyggnad av lokalgata med ny vändplan, flytt av
befintlig lågspänningsledning, inlösen av mark samt
förrättningskostnader.
Kostnader som är att hänföra till kvartersmarken är
förutom själva byggnationen även kostnader för att
ändra eller ordna nya vatten, avlopp, fjärrvärmeanslutningar samt förrättningskostnader.
Upplåtelsen av den ombildade förskoletomten aves ske
genom internt arrendeavtal mellan Kommunstyrelsen
och Lokalförsörjningsnämnden.
Tekniska förvaltningens merkostnader för drift och
underhåll av Moldegatan bedöms som marginella.
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Samrådsredogörelse
Upprättad den 2 juni 2014 med
avseende på detaljplan för Göta,
Silverpoppeln 5, 6 och del av 32
m.fl. Borås Stad.
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 3 mars 2014 har ägt rum under tiden
24 mars 2014 – 25 april 2014. Berörda markägare
har underrättats med brev till samrådet. Under
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset och Göta bibliotek. Handlingarna har även
varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
Nio remissinstanser har framfört synpunkter
vid samrådet. Två berörda sakägare har under
samrådstiden inkommit med ett yttrande med
erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
Förtydligande av användningsbestämmelser för ökad
flexibilitet för eventuellt framtida vårdboende.
Komplettering av egenskapsbestämmelser avseende
bebyggelsefritt avstånd närmast grannfastigheten.
Tillägg på plankartan avseende information om att
marken är högradonmark, och byggnader ska utföras
radonsäkert.
Ändring på plankartan avseende vilka träd som kräver
marklov för att fällas.
Ändringar i planbeskrivning avseende angöring och
tillägg i beskrivningen angående att häck och plank
ska uppföras närmast grannfastigheten.
Tillägg i planbeskrivningen avseende verksamheten
i närliggande industrier, samt hur etableringen ska
VA-anslutas.
Tillägg i genomförandebeskrivningen avseende att
exploatören bekostar flytt av lågspänningsledning.
2.2 Beslutsförslag

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

Remisspart

Kommunstyrelsen

2014-04-23

S02

Tekniska nämnden

2014-05-07

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2014-04-28

S04

Kulturnämnden

2014-04-28

S05

Stadsdelsnämnd Väster

2014-05-05

S06

Borås Elnät AB

2014-03-26

S07

Borås Energi och Miljö AB

2014-04-23

S08

Lokalförsörjningsnämnden

2014-05-23

S09

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2014-04-23

Sakägare

S10

Svar datum

Silverpoppeln 7

2014-04-17

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

Kommunstyrelsen har inget att erinra.
S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplanen.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker planförslaget.
S05 Stadsdelsnämnd Väster

Det finns stort behov av förskoleplatser i området och
befolkningsprognosen visar på en ökning av antalet
barn i ålder 0-5. Förskolan i närområdet som kommer
att ersättas är Moldeparken och den har idag 100
platser och bedrivs delvis i paviljonger.
Det har varit betydelsefullt att den nya förskolan
är planerad med tillräcklig kapacitet och då den nu
planeras för 120 platser ger det ett behövligt tillskott
med nya förskoleplatser.
Det är positivt att det har tagits fram lösningar i
planen för att skapa tillräcklig yta för den kapacitet
som behövs, exempelvis förändringen av Moldegatans
vändplan, att parkeringsplatser kan tillgodoses utanför
planområdet planen samt att den medger byggnation
i två plan.

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

S01
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Den planerade nedläggningen av Gässlösa avloppsreningsverk, innebär att man i riskutredningen bedömt
att de eventuella störningar i form av lukt som kan
förekomma är acceptabla.
S06 Borås Elnät AB

Borås Elnät påpekar att de har en lågspänningsledning
som ligger ihop med belysningen utmed vändplatsen.
Denna ledning behöver flyttas till nytt läge utmed den
nya vändplanen. Flytten bekostas av exploatören.
Beroende på storlek på ny elservis som kommer att
behövas kan leveranstiden uppgå till 9 månader.
Stadsnät bygger för närvarande fram till fastighetsgräns
Silverpoppeln 32. Det innebär att Stadsnät lägger
optoledningar i gång- och cykelbana i Moldegatan.
Annars ingen erinran.
Kommentar

Genomförandebeskrivningen uppdateras med att
exploatören bekostar flytt av lågspänningsledningen
utmed vändplanen.
Informationen om leveranstid på ny elservis vidarebefodras till Lokalförsörjningsförvaltningen.
Angående optoledningar utmed Moldegatan kommer
det fortsatt vara allmän platsmark. För att trygga
rätten att ha ledningar där i framtiden rekommenderas
Borås Elnät AB att söka ledningsrätt för området.
S07 Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö har inga synpunkter på
samrådet för detaljplanen.
S08 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den föreslagna
detaljplanen, med förhoppning om att planarbetet
snart kan färdigställas så att färdigställande kan ske i
augusti 2017.
S09 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen noterar att det inom planområdets
omgivning finns en industri. Förslaget behöver
klargöra vad för slags industriverksamhet och vilka
eventuella störningar som kan förekomma för att
kunna ta ställning till om marken lämpar sig för det
som föreslås byggas.
Länsstyrelsen anser att plankartan bör innehålla en
upplysning om att det är högradonmark.
Planförslaget behöver redogöra för eventuell påverkan
på miljökvalitetsnormerna (MKN) på grundvattenförekomsten. Det med avseende på avlopp och
dagvatten från planområdet samt eventuell påverkan

på Viskan som har dålig ekologisk status.
Kommentar

Planbeskrivningen har utökats med en beskrivning
av vad för verksamheter som idag finns i närheten av
planområdet samt kommunens framtidsplaner för
området, se avsnitt 2.7 och 4.2.
Plankartan har kompletterats med en upplysning om
att det är högradonmark.
Planbeskrivningen har förtydligats angående VAanslutning, se 4.4. Att exploatering av planområdet
inte bedöms påverka miljökvalitetsnormerna negativt
beskrivs i stycke 6.6.1.
3.2 Sakägare
S10 Silverpoppeln 7

Ägarna till fastigheten Silverpoppeln 7 oroas av
planerna på en förskola med upp till 6 avdelningar för
ca 120 förskolebarn i direkt anslutning till sin tomt.
De motsäger sig detta med det bestämdaste.
Kommentar

Borås stad har brist på förskolelokaler, och flera förskolor har tillfälliga lokaler. På Göta finns Moldeparkens förskola med 5 avdelningar i paviljonger som har
tillfälligt bygglov. Genom att bygga en förskola i nya
lokaler kan barn och personal få permanenta lokaler
och det går att lösa den brist på förskoleplatser som
finns idag. Silverpoppeln 5 m.fl. är en bra tomt för en
förskola då den ligger inom det område där efterfrågan
på förskoleplatser är som störst samt är tillräckligt stor
för att vara lämplig som förskola.
För att undvika att förskolan blir besvärande föreslås
flera åtgärder. Genom plank och häck i tomtgränsen
minskar risken för insyn och ljud. Till granskning
har förslaget reviderats genom att det byggnadsfria
avståndet utökats mellan förskolans huvudbyggnad
och fastighetsgränsen. Därmed blir avståndet minst
lika stort som mellan övriga byggnader längs gatan.
Förslaget har även reviderats så angöring, last och
sophantering sker från Moldegatan.

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Agnes Sandstedt

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

