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Medlemskap i Creative Cluster Innovation Hub Ekonomiska
Förening
Näringslivsenhetens arbete med projektet har nu utmynnat Creative Cluster Innovation Hub i bildandet
Creative Cluster Innovation Hub ekonomiska förening. Föreningens vision och Mission är:
Vision
En mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för företag, kreatörer och
samarbetspartners inom följande kreativa och kulturella näringar; Arkitektur, bibliotek, museum och
kulturarv, Dataspel och ny media, Design, Film, Fotografi, Konst, Konsthantverk, Media, Musik,
Reklam, samt Tryckt media.
Mission
Att genom långsiktig integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, kultur, engagerade medborgare,
utbildning och offentlig sektor; skapa unika förutsättningar för innovation affärsutveckling och
produktförädling inom kreativa och kulturella näringar.
Styrelsen
Styrelsen har sitt säte i Borås. Styrelsen i Creative Cluster Innovation Hub består av högst fem
ledamöter och högst två suppleanter. Ledamöterna ska fördelas enligt följande: Tre från näringslivet
varav en väljs som ordförande, en representant för Borås Stad, samt en representant för vetenskaplig
forskningsverksamhet branschrepresentant kan väljas som suppleant om årsmötet så beslutar. Vice
ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen.
Borås Stad skall utse en representant i styrelsen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
-

Att Borås Stad beslutar att gå in som medlem i Creative Cluster Innovation Hub ekonomiska förening

-

Att Borås Stad utser Näringslivsutvecklare Nelly Hayek som sin representant i styrelsen för Creative Cluster
Innovation Hub ekonomiska förening

-

Att Borås Stad medger betalning av:
- Insatskapital 500 sek
- Medlemsavgift 250 sek
- Serviceavgift för företag med fler än 5 anställda 2 500 sek

2014-10-15
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0568 141
Programområde: 1
Handläggare: Nelly Hayek
Datum/avdelningschef: 2014-08-27/Anders Glemfelt

STADGAR
för
Creative Cluster
Innovation Hub
ekonomisk förening

§ 1.

VERKSAMHET

Creative Cluster Innovation Hub ska verka oberoende av andra organisationer och för
företag med intresse för och inom kreativa och kulturella näringar.

§ 2.

FIRMA

Föreningens firma är Creative Cluster Innovation Hub, ekonomisk förening.

§ 3.

ÄNDAMÅL

Creative Cluster Innovation Hub har till ändamål att för sina medlemmar tillvarata deras
ekonomiska intressen inom områden i enlighet med nedan angiven vision, mission och
grundsyn. De huvudsakliga uppgifterna är definierande enligt följande:

§ 3.1

Vision

Att bygga en mötes- och innovationsplattform i Västsverige som skapar infrastruktur för
företag, kreatörer och samarbetspartners inom följande kreativa och kulturella näringar;
Arkitektur, bibliotek, museum och kulturarv, Dataspel och ny media, Design, Film,
Fotografi, Konst/Konsthantverk, Scenkonst, Media, Musik, Reklam, Tryckt media.

§ 3.2

Mission

Att genom långsiktig integrerad samverkan inom näringsliv, forskning, kultur, engagerade
medborgare, utbildning och offentlig sektor skapa unika förutsättningar för innovation och
affärsutveckling samt produktförädling inom kreativa och kulturella näringar.

§ 3.3

Grundsyn

Att säkerställa att vår arbetsform präglas av agilitet och öppenhet samt att vi använder ett
iterativt arbetssätt i syfte att på sikt bygga och förändra infrastruktur enligt vår vision.

§ 4.

MEDLEMSKAP

Medlemmar är privata företag inom kreativa och kulturella näringar, enskilda kreatörer
samt offentliga verksamheter. Även branschorganisationer ska tillåtas medlemskap, dock
utan att företag eller individer ingående i branschgemenskapen därigenom automatiskt
erhåller medlemskap. Medlemskap gäller under förutsättning att av årsmötet fastställd
medlemsavgift är betald.
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STADGAR
för
Creative Cluster
Innovation Hub
ekonomisk förening

§ 5.

STYRELSEN

§ 5.1

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Borås.

§ 5.2

Styrelsens sammansättning

Styrelsen i Creative Cluster Innovation Hub består av högst fem ledamöter och högst
två suppleanter.

§ 5.3

Styrelsens ledamöter

Ledamöterna ska fördelas enligt följande: tre från näringslivet varav en väljs som
ordförande, en representant för Borås stad, samt en representant för vetenskaplig
forskningsverksamhet. Branschrepresentant kan väljas som suppleant om årsmötet
så beslutar. Vice ordförande, sekreterare och kassör utses inom styrelsen.
Styrelsen väljs 2 år växelvis. Kassör eller ordförande omfattas inte av 2 års omval.

§ 5.4

Kallelse till styrelsesammanträden

Kallelse till styrelsesammanträde sker på så sätt som styrelsen beslutar.

§ 6.

ÅRSMÖTE (ORDINARIE)

§ 6.1

Tidpunkt för årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång.

§ 6.2

Kallelse till årsmöte

Kallelse ska vara utsänd senast två veckor före dag för årsmötet.

§ 6.3

Rösträtt på årsmöte

Röstberättigade är medlemmar som erlagt fastställd medlemsavgift och insatskapital.

§ 6.4

Föreningens ändamål

Verksamhetsberättelsen skall redovisa om intentionerna för föreningens ändamål har
uppfyllts i enlighet med § 3.
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STADGAR
för
Creative Cluster
Innovation Hub
ekonomisk förening

§ 6.5

Dagordning årsmöte

Vid ett ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:
1)

Val av mötesordförande

2)

Anmälan om styrelsens val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden
justera mötesprotokollet

3)

Fråga om mötets behöriga utlysande

4)

Fastställande av röstlängd

5)

Fastställande av dagordning

6)

Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska
berättelse samt fråga om dess godkännande

7)

Revisorns berättelse

8)

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9)

Beslut om medlemsavgiftens storlek

10) Behandling av förslag från styrelse och medlemmar
11) Val av styrelse:
a.

ordförande

b.

och fyra ordinarie ledamöter

c.

högst två suppleanter

12)

Val av revisor och revisorssuppleant

13)

Fastställande av valberedning, 2 ledamöter varav en är sammankallande.

§ 7.

RÄKENSKAPSÅR

Creative Cluster Innovation Hub, ekonomisk förenings räkenskapsår är kalenderår.

§ 8.

FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av minst två styrelsemedlemmar i förening.

§ 9.

ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på årsmötet. För giltigt beslut fordras
kvalificerad majoritet (4/6-majoritet)

§ 10.

UPPLÖSNING

Upplösning av Creative Cluster Innovation Hub kan endast ske genom kvalificerad
majoritet vid två föreningsmöten med minst två månades mellanrum.
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Ändring av detaljplan för Eolus 6
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen för
kvarteret Eolus 6.

2014-10-20
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-20
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0666 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2014-10-20 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-10-27

Dnr 2014/KS0666 214

Samhällsplanering
Jonas Hallberg
Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för kvarteret Eolus 6
Borås Stad vill även i framtiden kunna erbjuda möjligheter till möten i moderna och
ändamålsenliga lokaler. Folkets Hus ska därför byggas om till ett nytt kongresshus
och bli en plats för möten, kongresser och evenemang. För att möjliggöra ett nytt
kongresshus behöver detaljplanen ändras.
Ett kongresshus i ett centralt och väl kollektivtrafikanslutet läge skapar stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads vision, Borås 2025 samt överensstämmer väl
med en hållbar stadsutveckling.
Kommunstyrelsen är angelägen om att detaljplaneprocessen bedrivs parallellt med
Trafikverkets studier för Götalandsbanans framtida sträckning. Val av framtida järnvägskorridor kommer att ske under 2016.
Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att
ändra detaljplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00
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Antagande av detaljplan för Kv Pallas 1 m fl
Ett antagande av detaljplanen i Kommunfullmäktige ska föregås av att parterna har godkänt exploateringsavtalet. Kommunstyrelsen behandlar exploateringsavtalet i ett separat ärende.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Detaljplanen för kv Pallas 1 m fl antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns.

2014-10-21
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2014-10-21
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2009/KS0622 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2014-10-21 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2014-10-27

Dnr 2009/KS0622

Avd: Samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall
Kommunfullmäktige

Antagande av detaljplan för Kv Pallas 1 m fl
Detaljplanen möjliggör för en förtätning av kvarteret Pallas 1 m fl med bostäder och
centrumanvändning som handel, hotell och kontor i 20-33 våningar. Strandpromenaden utmed Viskan breddas och får en brygga. Höghuset kommer att innehålla hotelloch/eller 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.
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.
Strikt tillämpning av rådande parkeringsnorm (från 1998) innebär att 64 p-plaster
potentiellt saknas. Se bilaga för närmare beskrivning. Med tanke på detaljplanens centrala
läge nära tåg- och bussförbindelser och goda gång-, cykelmöjligheter bedöms det föreslagna antalet parkeringsplatser vara tillräckligt.
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.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Detaljplanen för kv Pallas 1 m fl antas.
Avsteg från parkeringsnormen godkänns.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Detaljplan för Centrum, kv Pallas m.fl, P16/09
Parkeringsbehov, begäran om avsteg från parkeringsnormen
Detaljplanen för kv Pallas m.fl har gjorts flexibel för att kunna möta framtida behov av bostäder och/eller verksamheter.
Vid maximalt utnyttjande av byggrätten till hotell i höghuset så kommer det att fattas 64 parkeringsplatser på den egna
tomten enligt den parkeringsnorm som gäller idag. För att kunna anta planen som godkändes i samhällsbyggnadsnämnden
den 21 augusti i år måste därför avsteg göras.
Kvarteret 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. En förlängning av
Sandwalls plats stärker stadskärnans attraktionskraft.
Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att fler attraktiva mötesplatser med tillgång till natur skapas i centrum
då dessa har en positiv påverkan på hälsan, välbefinnande
och upplevelse av trygghet.
En tätare bebyggelse ökar underlaget och ger förutsättningar för mer resurssnål transport och service i staden.
Planområdet skapar goda förutsättningar för mindre

bilanvändning med en god tillgång till kollektivtrafiken
och till ett stort utbud av regional buss- och tågtrafik
vid Resecentrum. Gång- och cykelvägar som ansluter till
kvarteret Pallas samt cykelparkeringar gör cyklande mer
attraktivt. Ett minskat bilberoende har positiv påverkan
på klimat och luftkvalitet.
Barn och ungdomar påverkas direkt av detaljplanen då
dessa använder naturområden och verksamheter i stadskärnan som mötesplatser. För att förflytta sig till Strandpromenaden eller Stadsparken behöver boende barn
inom området inte korsa någon gata. Med en bussresa
eller cykeltur finns tillgång till skolor, naturen, idrottsanläggningar och fotbollsplaner.

Hotellrum 50 % av antalet hotellrum, 45 % av antalet anställda

tills 238 p-pl

Bostäder 8 st/1000 kvm bostadsyta = 36 st
Handel 21 st per 1000 kvm BTA vid samnyttjande = 180 st
Kontor 9 st per 1000 kvm BTA vid samnyttjande = 23

Totalt parkeringsbehov 477

Behov av totalt 477 p-platser, tillgängliga p-platser är 413 vilket ger ett underskott av 64 p-platser

Utdrag från planbeskrivningen:
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 fler
p-platser kan komma att behövas. Enligt aktuellt förslag
kommer parkeringsbehovet att vara 408 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.

P16/09

Detaljplan för Centrum
PALLAS 1 M.FL.
Borås Stad

ANTAGANDEHANDLING

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/eller
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.

Översiktskarta

NORMALT PLANFÖRFARANDE
Beslut
SAMRÅD

2012-02-11

GRANSKNING

2014-04-13

GODKÄNNANDE
ANTAGANDE
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Centrum,
PALLAS 1 m.fl., Borås Stad, upprättad
den 11 augusti 2014.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet är att möjliggöra en ny byggnad i 20 - 33
våningar med hög arkitektonisk kvalitet. 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.

1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget i västra delen av Borås
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.
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
KVARTERSHUSET

LÅGDELEN
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Hallbergsdp
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platsen
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me

Illustration, benämningar

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 Alessandro Ripellino Arkitekter, Stockholm. Förslaget ligger till grund
för detaljplanearbetet.

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.
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2.2 Översiktsplan

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
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framgångsfaktorerna för att begränsa biltrafiken är att
åstadkomma en ökad användning av kollektivtrafik.
Det förutsätter en god tillgång till kollektivtrafik vilket
planområdet har.
I de lokala miljömålen för Borås 2013-2016 står att
ett prioriterat område är hållbar samhällsplanering.
Borås Stad ska ha attraktiva, levande centrummiljöer
där människor vill vistas och bo samt platser där det är
enkelt att mötas på ett tryggt och miljömässigt hållbart
sätt.
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

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
punkterna 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.
4.1.2 Stadsparken

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
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Stadsparken och Viskan
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 äventyrsgolfbana på en höjd mot Sven
Ericssongatan.

Trafiken på Hallbergsplatsen kommer att förändras
mot dagens användning. Turistbussarna anvisas plats
på 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
eventuellt tas ner.

4.1.3 Viskan

4.1.5 Strandpromenaden

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
torg som inbjuder till möten mellan människor.

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
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.

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.
4.1.4 Hallbergsplatsen

Planen medför att Hallbergsplatsen får en ny entré till
hotell/kontor och bostäder i södra delen och markbe-

Strandpromenaden och Teaterbron vidSandwalls plats
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läggningen rustas upp till högre standard när cykelstråket flyttas från Hallbergsplatsen och Strandpromenaden. Stenbeläggningen av smågatsten på bilkörvägar
behålls.

Strandpromenaden vid Pallas
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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
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

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Minerva

Teaterbron
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.

Kv Pallas och Perseus från Stadsparken
ANTAGANDE
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Hallbergsplatsen från söder

Lilla Brogatan vid kv Pallas och Narcissus
4.2.3 Offentlig service

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 Hallbergsplatsen ligger Hotell Grand som byggdes 1971.
4.2.2 Befintlig bebyggelse

Kv Pallas skapades av två kvarter tillsammans med en
bit av Holmsgatan år 1969. Byggnaden inom kvarteret
Pallas uppfördes i betong med synlig ballast av vit sten
och stod klar 1971. Syftet var att bygga ett varuhus
med parkeringsanläggning för Domus. Varuhuset
fanns i entréplan och källarvåning, 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. De spetsmönstrade betongelementen ersattes senare av brutalistiska
snedställda betongelement som mörknat med åren.
Idag finns flera butiker, café, en bowlinghall med
servering och mot Hallbergsplatsen kontor och ett
vandrarhem.

Stadsparken, rekreation
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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
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.

Lekplatsen i Stadsparken
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Centralstationen
Resecentrum

400 m

Brodalsmotet

Annelundsmotet

Trafik, översikt närområde

lastbilar, angöring

bussar
bilar

Pågående planarbeten

planområde

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 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

För att uppfylla målen i Borås 2025 att tredubbla
antalet invånare till år 2025 behöver stadskärnan
förtätas. 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 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.
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.
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Cirkulationsplatsen vid Lilla Brogatan
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 har varit Varbergsvägens
norra tillfart där de framtida trafikmängderna riskerar
att ge köer som växer förbi Brodalsgatan och därmed
riskera att skapa en blockeringssituation. Bussar leds
nu om via rondellen på Lilla Brogatan till Resecentrum vilket gör att framkomligheten blivit bättre.
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
fler p-platser kan komma att behövas. Enligt aktuellt
förslag kommer parkeringsbehovet att vara 408
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
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Hallbergsplatsen gång och cykel
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.
4.4.4 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.
4.4.5 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
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.
Angöring för bussar föreslås norr om Grand Hotell,
två platser.
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4.4.6 Kollektivtrafik

4.5.5 El, tele, bredband

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.

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.

Förtätning i ett läge nära kollektivtrafik stämmer
bra överens med de mål och strategier som finns
i det regionala trafikförsörjningsprogrammet som
fastställdes av regionfullmäktige hösten 2012..
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

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.

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.
4.6 Störningar
4.6.1 Vindpåverkan

En översiktlig rapport om vindförhållandena runt kv
Pallas har gjorts 2014-06-27 av Klimator. Rapporten
visar att ett högt hus för ner vindar längs fasad och kan
bli besvärande runt hörnen i bottenvåning om ingenting görs för att stoppa dem. Genom att utforma med
nivåskillnad, indragen översta våning och utdraget tak
kan mycket av de höga vindarna brytas och inte dras
ned längs fasaden. Balkonger, spaljéer och skärmtak
runt kvarteret sänker vindhastigheten och medveten
utformning av träd och planteringar rekommenderas.
Planområdet är relativt skyddat från de förhärskande
vindarna från söder och sydväst och den befintliga
vindpåverkan på Hallbergsplatsens norra del kan
mildras av tillkommande byggnation av höghuset.
Detta innebär att man kan klara åtgärder mot alltför
stor vindpåverkan på liggande förslag på egna fastigheten och eventuellt med komplettering av planteringar på allmän platsmark.
4.6.2 Flyghinderanalys

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

Lilla Brogatan, plats för bussar
ANTAGANDE
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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.
Viskans flöden och maxnivåer 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.

Utbredning av översvämmande vatten i ett scenario då
maxnivån kommer att ligga på +133,0.
4.6.4 Buller
Valet av plats för ett högt hus

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.
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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Borås Stad visar med de planuppdrag som finns att
centrum kommer att växa och förtätas. Ett mål är att
kunna erbjuda tredubbelt många bostäder fram till år
2025. Förtätningen av staden bygger på att befintliga
strukturer utnyttjas som gator, teknisk infrastruktur
och kollektivtrafik som får högre nyttjandegrad. Även
tillägg till de gamla kvarteren i rutnätsplanen kan
göras, i den mån det finns ledig mark eller påbyggnadsmöjlighet. Kv Pallas ligger nära Resecentrum
med ett stort utbud nationella och internationella
trafikförbindelser samt till stadens kollektivtrafik. Det
centrala läget leder till en stad där fler kan gå, cykla
och åka kollektivt till jobbet. Närheten till Rv 40 och
Cityringen med tillgång till parkering i kvarteret ger
kort tillfartssträcka med bil. Ytterligare mål är en bilfri
stadskärna där kollektiva transportsystem dominerar.

inne

möjligt att skärma av mer vid behov

skärmad balkong
40-50 dBA

balkong
55-60 dBA

ute

På del av balkongen är den högsta beräknade ekvivalenta
ljudnivå ≤ 50 dBA mot vilken minst hälften av bostadsrummen vetter. Tätt räcke nertill, glasning ovanför räcket.
Möjlighet att vistas i uteluft även på den skärmade delen.
Balkongkonstruktionen samt tätt räcke splittrar och sänker
bullerpåverkan på balkong/uteplatsen. Ljudnivån kommer
att ligga mellan 55 och 60 dBA. Ju högre upp desto mer
bullerdämpande blir konstruktionen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ljuddämpad 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)

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 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.
Enligt Borås Stads riktlinjer för trafikbuller kan en
bedömning med ljudkvalitetspoäng med fördel göras
vid avsteg. 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 enligt trafikbullerutredningen
Trafikbullerutredning (ACAD, 2014-03-17)
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5. Förslag till utformning
5.1 Stadsbild

Utmärkande för centrala Borås är Viskan, Stadsparken och rutnätsstaden/stenstaden i dalen. Till de
starka formerna planeras för ett högt hus vid Viskan,
i skarven mellan Stadsparken och stadskvarteren. På
långt håll samspelar formerna och en slank profil på
den vertikala solitären är av vikt, vilket föranleder
en planbestämmelse att huset inte får vara lägre än
20 våningar för att inte bli stubbigt. Landmärken är
viktiga för orienteringen i en stad och bidrar till en
intressant skyline.

Höghuset ny målbild i staden

Staden kommer att förändras med det höga huset i kv
Pallas som kommer att ge staden ett nytt landmärke
och målpunkt. Borås har en stor variation av uttryck
i arkitektur och platser. Sammanhållande är den
rytmiska upprepningen i rutnätsstadens form och
Viskans vatten. Då höghuset kommer att bli framträdande i hela centrala staden är en hög arkitektonisk
kvalitet en förutsättning för att projektet ska bli bra.
Som landmärke kommer Pallas-huset att markera
entrén till Stadsparken från Hallbergsplatsen. Läget
i innerstaden markerar också den västra infarten till
centrum. Om/när Vitsippanprojektet realiseras så
kommer Pallas-huset inte att dominera ensamt utan
ytterligare ett landmärke kommer att byggas vid södra
infarten från Annelundsmotet. Tillsammans med kv
Nejlikan på Druvefors blir det tre solitärer med olika
höjd och olika uttryck.

Vy från Smedsgatan

När planerna på ett höghus invid Stadsparken aktualiserades var det av trygghetsskäl. Boråsare skulle kunna
röra sig i parken fler timmar på dygnet, gator och torg
skulle vara mer befolkade och fönster i lägenheter,
kontor och hotell kan ge uppsikt över parken.
Vitsen med att förtäta är, förutom de samhällsekonomiska vinsterna med att samutnyttja infrastruktur, att
folk ska bidra till rörelse och liv i staden och på så sätt
öka stadens attraktivitet. Människors största intresse
är att se andra människor och att skapa olika slags
mötesplatser är viktigt. Genom att öppna upp lågdelens långa betongvägg för café och restaurang mot
Viskan och med en breddning av Strandpromenaden
skapas ytterligare mötesplatser som en fortsättning på
populära Sandwalls plats. En väl fungerande mötesplats har visat sig behöva symboler i den stora skalan,
som utmärker platsen och syns på håll.

Kvarteret från Stadsparken

Sandwalls plats fortsätter i Strandpromenaden
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För att markera relationen med staden och historien
görs en markering i kvartershuset av Holmsgatans
tidigare dragning med en gång i gallerian, vertikal
glasning genom parkeringsvåningarna och släpp i
bostadsvåningarna.
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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 leder in mycket ljus i lägenheter och
lokaler. Boende kommer att få fin utsikt över staden
mot alla väderstreck i de flesta våningarna. Användningen är tänkt att fördelas mellan hotell eller kontor
i de första åtta till tolv våningarna och bostadslägenheter i våningarna ovanför. Bostäder kan planeras
från den våning som kommer att klara bullerkraven.
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

Bostadsvåningar med balkonger

Gavel mot Hallbergsplatsen

Strandpromenaden
Lilla Brogatan

Västerlånggatan

Kvartershusets utbredda form som idag upplevs som
tung och grå i brutalistisk gestaltning från 1970/80talet kommer att få nytt fasadmaterial som gör att det
kommer att upplevas lättare och skirt i perforerad plåt.
Båda formerna kommer att dra ner ljus till gatuplan
med ljusa material. Skärmtaken som följer runt
kvarteret med belysning får dubbel funktion genom
att lysa upp gatumiljön på den mörka tiden på dygnet
och även bryta av vindar från fasaderna.

Hallbergsplatsen

I kvarteret placeras höghuset en bit ut på Hallbergsplatsen och med avstånd till kvartershuset vilket gör
att det upplevs som en fristående, uppåtsträvande
form med ett visuellt tungt väggmaterial. Arkitekturen utgår från en slank byggnad som i de övre
våningarna med bostäder får balkonger som ger en
vävd effekt. Balkongerna till bostäderna “vävs” med
höger eller vänsterställda bullerskärmar över två
våningar. Den vävda effekten kommer att synas på
långt håll och få en dubbelfunktion genom att vindar
längs fasaden kan påverkas.

St
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Entréer på våning 1, markplanet i gallerian
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till Viskan och Stadsparken. Större delen av fasaden
blir glasad i gatuplan.
I gaveln mot Hallbergsplatsen föreslås tre våningar
med kontorslokaler.

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.

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. Bestämmelsen bro tillåter en överbyggd bro i våning tre till
fem, beroende på var i verksamheterna det passar.
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
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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 (bef.) 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
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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.
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.
x på kvartersmarken under höghuset ska säkra att
allmän gång- och cykeltrafik inte hindras.
6.1.5 Administrativa bestämmelser

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

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.

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.
7.3.3 Tillgänglighet/Handikappanpassning

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

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

Planavgift skall inte debiteras vid bygglov.

7. Konsekvenser
7.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras. Stadsbild, skuggbildning och trafikbuller har
störst inverkan på detaljplanen.
7.2 Hållbar utveckling och hushållning med naturresurser

En förtätning av nya bostäder och integrering med
centrumverksamhet i ett centralt läge med tillgång
till kollektivtrafik, arbetsplatser och service innebär
ett minskat resbehov och även förutsättningar för en

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 och bostäder som
stärker kundunderlaget i centrum.
7.3.8 Trygghet/säkerhet

Bostäder inom kvarteret och att fasaden i entréplanet
öppnar sig mot stadsparken ger utblickar och rörelser
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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.

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 kvalitativ
vindstudie har tagits fram som föreslår åtgärder för att
minimera de negativa effekterna i marknivån.
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.
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
integreras med fasaderna. Vid behov kan överenskommelse göras om t.ex. tider för tändning och släckning
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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 (Alessandro Ripellino Arkitekter, 2014-0410).
Vindstudie (Klimator, 2014-06-27
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
ANTAGANDE
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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.

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.

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Borås
Stad.
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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 krävs en lokal tryckstegring.

3.1 Fastighetsägare

Fastigheter inom planområdet:
4.2 El och tele

Innerstaden 1:1, ägs av Borås Stad

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

Pallas 1, ägs av Cernera Pallas 1 AB
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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Konsekvenser

4.3 Trafik

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

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

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)

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

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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Utlåtande
Upprättad den 21 augusti 2014 med
avseende på detaljplan för Centrum,
kv Pallas 1, m.fl., Borås Stad.
1. Handläggning
Planen har varit på samråd enligt ÄPBL 5:20 under
perioden 20 februari - den 22 april 2013. Planen har
varit på granskning enligt ÄPBL 5:20 under perioden
24 april - den 12 juni 2014 och har annonserats i
Borås Tidning. Berörda markägare har underrättats
med brev till samrådet. Under utställningstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida
och på stadsbiblioteket. Till granskningsperioden har
sakägarkretsen utvidgats.

2. Sammanfattning
16 remissinstanser och 4 sakägare har framfört
synpunkter vid granskningen. 1 remissinstans och 4
övriga har inkommit med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Godkännandehandlingen innebär följande ändringar
jämfört med granskningshandlingen:

Svar datum

Kommunstyrelsen

2014-05-27

G02

Länsstyrelsen och b) SGI

2014-06-13

G03

SGI

G04

Trafikverket

2014-06-13

G05

Stadsdelsnämnden Norr

2014-06-23

G06

Kulturnämnden

2014-06-12

G07

Lokalförsörjningsnämnden

G08

Borås Energi och Miljö

2014-06-09

G09

Borås Elnät

2014-06-12

G10

Telia/Skanova

G11

Tekniska nämnden a)
förvaltningen b)

2014-04-29/
2014-06-23

G12

Miljö- och konsumentnämnden

2014-06-13

G13

Lantmäterimydigheten

G14

Fritids- och folkhälsonämnden

G15

Räddningstjänsten

G16

Hyresgästföreningen Sjuhärad

2014-05-07

G17

HSO

2014-05-12

G18

Västtrafik

2014-06-03

G19

Naturskyddsföreningen

2014-06-09

G20

Försvarsmakten

2014-06-10

G21

Polismyndigheten

2014-06-13

Sakägare

2014-05-12

2014-06-23

G22

Prometeus 3, hyresgäst

2014-06-10

G23

Prometeus 3, fastighetsägare

2014-06-10

G24

Perseus

2014-06-11

Texten om buller har kompletterats och förtydligats.

G25

Minerva 1-7

2014-06-13

•

Ett kapitel 4.6.2 Vindpåverkan har infogats.

G26

Pollux 10, Pygmalion 1

•

Viss omdisponering av kapitelföljden har gjorts.

G27

Privaterson 1

2014-04-28

G28

Privatperson 2

2014-06-03

•

Kapitel 5. Utformning har utökats med fler bilder
och texten har skrivits om.

G29

Privatperson 3

2014-06-09

•

Mindre ändringar har gjorts i text och illustrationer.

3.1 Remisspart

•

•

Förklaring om bullerbestämmelser har tagits bort,

•

Mindre rättelser på plankartan av text.
Planbestämmelser om buller har tagits bort.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
godkänna utlåtandet som sitt eget samt att godkänna
detaljplanen.

3. Synpunkter under granskningen.
Inkomna synpunkter i samband med granskningen
redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är delvis
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över de
viktigaste inkomna synpunkterna.
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Remisspart
G01

Övriga
2014-06-09

G01 Kommunstyrelsen

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.
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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.
Kommentar

En översiktlig rapport om vindförhållandena runt
kv Pallas har gjorts 2014-06-27 av Klimator, se nytt
kapitel sid 11.
I det utökade kapitlet om buller, sid 12-13, beskrivs
att man kan uppnå erforderlig inomhusmiljö för
ljudpåverkan med minsta avstegsnivån 55-60
dBA. Det går att öka avskärmningen för att uppnå
ljuddämpad sida beroende på var i huset behovet
finns, vilket medför en flexibel användning av de olika
våningarna och över tid.
Hänvisning till Planprogrammet ”Varierad byggnation” är borttaget.
G02 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet för de
boende inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Planen
kan därför komma att prövas av Länsstyrelsen om den
antas.
Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att
miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid
med gällande bestämmelser eller till risken för olyckor,
översvämning eller erosion. Dock ställer sig Länsstyrelsen tveksam till bostäderna som föreslås i form av
ett höghus med 33 våningar. Detta med hänsyn till
risken för bullerstörningar och skada på människors
hälsa.
Synpunkter på förslagshandlingen
Planområdet ligger centralt med tillgång till kollektiv-

trafik, offentlig och kommersiell service, kulturutbud,
mm. som utgör ett bra läge för förtätning med många
positiva miljövinster som följd. Dessvärre är området
utsatt för kraftiga bullerstörningar på grund av
närheten till stora trafikleder. Detta blir svårhanterligt,
särskilt vid/på en huskropp som enligt förslag utgör ett
punkthus med 33 våningsplan.
Kvartershus
Bostäder som föreslås på våningsplan 6-7 i den
kvartersformade byggnad kan anses uppfylla krav
på en acceptabel boendemiljö. Även här vill Länsstyrelsen påpeka att hörnlägenheterna bör ses över så
att de inte hamnar bakom en helt stängd fasad/ glas.
Bostäder i 33 vånings punkthus
Länsstyrelsen anser inte att förslaget i sin nuvarande
utformning där boendes tillgång till en tyst sida och
uteplats utgör en 75% - inglasad balkong kan sägas
uppfylla kraven i Boverkets Allmänna Råd 2008:1.
Balkonger får enligt den medföljda bullerutredningen
en ekvivalent bullernivå som ligger högre än 50 dBA
Denna lösning är generell för samtliga lägenheter i det
s.k. höghuset. Länsstyrelsen anser att projektet inte
uppfyller definitionen av en tyst/ljuddämpad sida då
det handlar om punktvisa nivåer innanför en 75%
inglasad balkong. Om en sådan lösning endast gällt
en mindre del av huset, hade Länsstyrelsen möjligen
kunnat acceptera förslaget. I nuläget kan planförslaget
inte ses som att möjliggöra en god boendemiljö.
Enligt Boverkets allmänna råd 2008:1,”Buller i
planeringen” (-planera för bostäder i områden utsatta
för buller från väg- och spårtrafik) kan avsteg från
riktvärden för acceptabla bullernivåer motiveras på
grund av ett centralt läge och längs kollektivtrafikstråk. Principer för avvägning ges enligt:
Nya bostäder bör kunna medges där den dygnsekvivalenta ljudnivåen vid fasad uppgår till 55-60dBA
under förutsättning att det går att åstadkomma en
tyst sida (Högst 45dBA vid fasad) eller i varje fall en
ljuddämpad sida (45-50dBA vid fasad). Minst hälften
av boningsrummen, liksom uteplats, bör vara vända
mot tyst eller ljuddämpad sida.
I nuvarande utformning anser Länsstyrelsen inte att
bostäder som föreslås i det s.k. Höghuset uppfyller
detta krav. Boende kommer inte heller att ha
möjlighet till en gemensam uteplats som uppfyller det
kravet.
Närheten till Viskan och frågor som berör vattenvård
Detaljplanen beskriver att vid schakt under jord kan
pumpning av grundvatten komma att krävas. Hur
stora mängder grundvatten som kan komma att
pumpas bort eller hur det påverkar på omgivningen
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måste anges/beskrivas. Vid provtagning av
grundvattnet har alifater (>C16-C35) påvisats i grundvattnet, vilket bör beaktas vid eventuell pumpning.
Bortledning av grundvatten är tillståndspliktig
vattenverksamhet enligt 11 kap Miljöbalken, om det
inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda
intressen påverkas.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten behöver
belysas i planbeskrivningen. Planförslagets påverkan
på MKN för vattenförekomsten SE640273-132849
behöver beskrivas. I dagsläget har vattendraget
en god kemisk status men riskerar att inte uppnå
god kemisk status 2015. Detta ska även göras för
vattenförekomsten SE640437-132837, Viskan,
som bedöms ha otillfredsställande ekologisk status
(fastställd 2009) med riskbedömning att den inte når
god status till 2015. Kemisk status (exkl. kvicksilver)
bedömdes 2009 till god status men riskerar att inte
uppnå god status 2015 enligt riskbedömning. I
detaljplanområdet finns risk för föroreningar som kan
komma att spridas vid byggnationen, därför behöver
eventuell påverkan redovisas för vattenförekomsterna.
I planbeskrivingen beskrivs att det planeras att anlägga
en brygga i Viskan. Enligt planbestämmelser är
användningen för vattenområdet W1 att ”bryggor/
kaj får anläggas”. Detta behövs förtydligas liksom för
område W2 avseende användning. Enligt plankartan
får vattenområdet ”byggas över med bro för gång- och
cykeltrafik”. Kommer en ny bro att anläggas eller ska
befintlig bro göras om? Det behöver klarläggas.
Enligt ”PM Översvämningsrisk” finns en osäkerhet
kring reglering och kapacitet för avledning av vatten
vid Druvefors damm.
Länsstyrelsen ser positivt på att gröna takytor används
för att skapa en fördröjning av dagvattnet.
Miljömål
I planens beskrivning av påverkan på miljömålen finns
inget miljömål med anknytning till vatten redovisat.
T.ex. bör miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet”
och ”Levande sjöar och vattendrag” belysas.
Övrigt
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande (TRV
2014/31416 dt 12 juni 2014) och ser fram emot att
förslaget tar en tydlig ställning till de synpunkterna
som berör trafikflöde, kapaciteten vid avfartsramp från
väg 40 och risk för köbildning som kan ha påverkan
på framkomligheten för kollektivtrafiken.
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Kommentar

Trafikbuller
Tillägg till bullerkapitlet 4.6.4 Buller med förtydliganden har gjorts på sidorna 12 och 13.
Planområdets läge är bullerutsatt men huset kommer
i bygglovet att granskas för att följa planbestämmelserna om avsteg och de nivåer som krävs. Miljön
inomhus klaras med marginal. Tekniska lösningar som
skärmade balkonger och ljudabsorbenter i tak gör att
lägenheterna kan utrustas för att klara bullerkraven
på alla våningar. Bullerbestämmelserna som var med i
granskningshandlingarna har tagits bort då de skulle
göra detaljplanen olaglig efter årsskiftet 2014-15.
Miljökvalitetsnormer
Historisk verksamhet har orsakat markföroreningar
och föroreningarna har spridits inom större områden
genom schaktarbeten och omflyttning av massor. Den
aktuella platsen på fastigheten Pallas 1 är undersökt
relativt nyligen av WSP enligt rapport 30 augusti
2011. Det framkom inga alarmerande uppgifter.
Några enstaka parametar låg något högre än riktlinjerna för känslig markanvändning. Påträffade halter
bedömdes av WSP inte utgöra en risk för nuvarande
markanvändning och inte heller vara begränsande för
planerad exploatering med flerbostadshus.
- WSP kom fram till följande slutsatser och rekommendationer:
- Undersökningen påvisar halter av organiska ämnen
över känslig markanvändning i 2 av 5 analyserade
jordprover.
P- åträffade halter bedöms inte utgöra en risk för
nuvarande markanvändning och inte heller en
begränsning för planerad exploatering med flerbostadshus.
- Uppschaktad jord får inte hanteras fritt utan bör
hanteras som föroreningsklass KM-MKM och transporteras till av miljömyndighet godkänd mottagningsanläggning. Om uppschaktade massor ska återanvändas krävs tillstånd från aktuell miljömyndighet.
- Försiktighet bör iakttas vid schakt och entreprenören
bör vara observant på eventuell färgförändring, lukt,
innehåll av byggrester etc. i massorna. Om tecken
på högre föroreningshalter påträffas skall beställaren
omgående kontaktas och kompletterande provtagning
utföras.
- En viss påverkan av alifater (>C16-C35) kunde ses i
grundvattnet. Inträngning av ånga i byggnader utgör
ingen risk för dessa ämnen. Övriga exponeringsvägar
bedöms ej relevanta.
Miljö- och konsumentnämnden kommer i egenskap
av tillsynsmyndighet att följa ärendet och ta emot
anmälan samt ställa relevanta krav på schaktning,
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hantering av massor och ytterligare provtagning.
Vattenområden
W1 Bryggor/kaj får anläggas finns med på plankartan
för att möjliggöras i framtiden. Vattendom ska sökas
för arbete i Viskan, då flödet ska beaktas. W2 gäller
befintliga broar.
När/om en brygga kommer att anläggas kommer
kommunen att rådgöra med Länssyrelsen och ta fram
erforderliga underlag för att ansöka om Vattendom.
Miljömålen
Fastigheten kv Pallas är helt bebyggd och kommer
inte att förändra dagvattenavrinningen till Viskan.
Om markföroreningar påträffas vid schaktning ska
det anmälas till tillsynsmyndigheten. Grundvattenuttaget ska redovisas i samband med bygglovgivningen.
Vid schaktning bredvid Viskan finns en upplysning
på plankartan om att rådgöra med Länsstyrelsen om
vattenuttaget är så stort att vattendom kan krävas.
G04 Trafikverket

Trafikverket ser det som osäkert om det kommer att
finns tillräckligt med kapacitet vid avfartsrampen
från väg 40. Om köbildning sker kan detta skada
framkomlighet på riksintresse för kommunikationer.
Vidare framgår det inte i trafikutredningen om
förändringar i vägnätet till följd av den nya väg 27 är
implementerade. Vägen tas i bruk 2015 och kommer
att påverka trafikflödet i Brodalsmotet med en rejäl
ökning (Vägverket, Arbetsplan väg 27 ViaredKråkered, 2009-11-13).
I trafikutredningen använder kommunen 0,8 % som
trafikuppräkningstal. Med tanke på förutsättningar i
Borås anser Trafikverket att endast 1.29 % är lämpligt
att använda.
Trafikverket ser en risk att busstrafikens framkomlighet till Resecentrum försämras med den ökade
trafiken som kv Pallas ger. Borås stad behöver presentera åtgärder som medför att kollektivtrafiken med
buss till Borås resecentrum fortsatt kan löpa smidigt
igenom gatunätet.
Det är positivt att kommunen har målet att centrum
ska bli bilfritt (Borås 2025). Däremot motverkar
kommunen målet genom att anlägga 413 parkeringsplatser inom planområdet i centrala Borås.
Trafikverket instämmer att Pallas med sitt kollektivtrafiknära läge kan omfattas av Boverkets avsteg.
Den ekvivalenta ljudnivån överstiger riktvärden för
avstegsfall och Trafikverket vill framhålla att det är
av avgörande att bullerfrågorna löses på ett tillfredsställande sätt i enlighet med acceptabla avsteg utifrån
Boverkets Allmänna Råd.

Kommentar

För att motverka köbildning på avfartsrampen från väg
40 har kommunen tagit fram underlag för att ersätta
trafikljusen med en cirkulationsplats, vilket kommer
att göra att trafiken ska flyta och inte orsaka stopp.
Medräknat i trafikutredningen är siffror som
Trafikverket har tagit fram i utredningen ”Väg 27
mellan Viared och Kråkered” att trafikflödet minskar
med ca 5000 fordon, en stor del tunga fordon, per
dygn som leds runt centrala Borås.
Motivering till att använda 0,8 % trafikökning
istället för 1,29% är att trafikutredningen utgår från
uppmätta siffror och att en trafikökning i paritet med
befolkningsökningen är rimlig för det lokala vägnätet.
För att öka framkomligheten för bussar till Resecentrum har bussarna letts om via avfarten Lilla Brogatan
- Sven Ericson-rondellen vilket gör att trafiken flyter
smidigare. Cirkulationsplatsen kommer också att
underlätta kollektivtrafiken till Resecentrum.
Parkeringshuset kommer att utnyttja befintliga
parkeringsplatser i Pallas-huset. 44 platser kommer att
läggas till de 369 befintliga.
Figur 10 är uppräknad trafikmängd från nollalternativet. Figur 11 är uppräknad trafikmängd + de 700
fordon =1100 fordon /dygn som genereras av detaljplanen till år 2030.
Trafikbuller avhandlas i kommentaren till 02 Länsstyrelsens yttrande och bullerkapitlet på sidorna 12-13
har förtydligats.
Minst hälften av bostadsrummen vetter mot
ljuddämpad sida med ekvivalent ljudnivå ≤ 50 dBA.
Det är i dagsläget inte klart om lägenheterna vid
gavlarna kommer att ha fönster åt det håller eller om
de ska vara öppningsbara.
G05 Stadsdelsnämnd Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker detaljplanen för
kvarteret Pallas. Nämnden ser det som positivt att
Kvarteret 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.
En förlängning av Sandvalls plats stärker stadskärnans
attraktionskraft.
Stadsdelsnämnden Norr påtalar vikten av att satsa på
en fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum.
Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till att Borås Stad
planerar att genomföra åtgärdsstudier för att minska
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trafikköerna i centrum samt fortsätter med trafik- och
cykelsatsningar inklusive fler cykelparkeringar för att
underlätta för alternativ till biltrafik. Nämnden ser
positivt på Borås Stads planerade särskilda satsningar
på bullerminskning för prioriterade grupper som barn,
ungdomar och äldre som vistas i lokaler.
Utifrån folkhälsoperspektiv är det viktigt att fler
attraktiva mötesplatser med tillgång till natur skapas
i centrum då dessa har en positiv påverkan på hälsan,
välbefinnande och upplevelse av trygghet.
En tätare bebyggelse ökar underlaget och ger förutsättningar för mer resurssnål transport och service i
staden. Planområdet skapar goda förutsättningar för
mindre bilanvändning med en god tillgång till kollektivtrafiken och till ett stort utbud av regional buss- och
tågtrafik vid Resecentrum. Gång- och cykelvägar som
ansluter till kvarteret Pallas samt cykelparkeringar gör
cyklande mer attraktivt. Ett minskat bilberoende har
positiv påverkan på klimat och luftkvalité. På sikt är
det tänkt att centrum ska bli bilfritt.
Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu
eller i framtiden, direkt eller indirekt?
Barn och deras familjer är i behov av förskoleplatser
i centrum. De berörs direkt av möjligheten till ett
utökat antal förskoleplatser i ett växande Borås.
Barn och ungdomar påverkas direkt av detaljplanen
då dessa använder naturområden och verksamheter
i stadskärnan som mötesplatser. För att förflytta sig
till Strandpromenaden eller Stadsparken behöver
boende barn inom området inte korsa någon gata.
Med en bussresa eller cykeltur finns tillgång till skolor,
naturen, idrottsanläggningar och fotbollsplaner.

G08 Borås Energi och Miljö

Borås Energi och Miljö har inget att erinra.
G09 Borås Elnät AB

All flytt och ombyggnation av befintliga
elanläggningar skall bekostas av exploatören. I övrigt
ingen erinran.
G11 Tekniska nämnden a)

4.1.2 Stadsparken: Ska vara äventyrsgolfbana.
Tekniska förvaltningen b)

Detaljplanen möjliggör en brygga i bästa solläge.
Tekniska förvaltningen motsätter sig byggnationen av
bryggan. Förvaltningen ser inte att det skulle vara en
fördel att bygga igen Viskan. Bryggans ändamål ska
vara en förlängning av promenaden längs Viskan så
att alla kan nyttja den. Med en caféservering ändras
syftet och allmänheten får inte tillgång till bryggan på
samma sätt.
I övrigt tillstyrker Tekniska förvaltningen detaljplanen.
Kommentar

Golfbanans benämning ändras.
Detaljplanen ger möjlighet till att bygga brygga för att
kunna bredda strandpromenaden med användning för
allmänheten. Ansökan om servering på allmän plats
görs hos polismyndigheten.
Tekniska förvaltningens yttrande har framförts till
berörda parter.

G06 Kulturnämnden

G12 Miljö- och konsumentnämnden

Kulturnämnden avstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, Pallas 1 m.fl. Borås Stad.

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.

Kulturnämnden tycker att nämndens synpunkter
framförda i samrådsyttrandet 18 april 2013 inte
beaktats eller besvarats.
Kulturnämnden menar att fornlämningslagen gäller
för stadslager i Borås tätort och vill se en fördjupad
analys av höga hus påverkan på rutnätsstaden.
Kommentar

Vid schaktning för höghuset finns en väldigt liten
möjlighet att finna fornlämningar eftersom kv Pallas
är bebyggd och markprover har visat på utfyllnadslager, troligen från 1970-talet. För att bedömas som
fornlämning ska lagren inte ha tillkommit senare än
1850.
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Länsstyrelsen yttrade sig i samrådet om att det höga
huset kommer att påtagligt förändra upplevelsen av
den äldre stadskärnan med sin rutnätsplan. Ett resonemang kring stadsbilden har förts i kapitel 5., sidorna
14-15.

G14 Fritids- och folkhälsonämnden

En förtätning i centrala delar av staden innebär att fler
att kommer att vara i rörelse, vilket bidrar till att den
upplevda tryggheten blir bättre. 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 vill
nämnden lyfta fram ett det saknas en koppling mellan
cykelvägen från Åsbogatan västerut mot Västerlånggatan.
Nämnden ställer sig positiv till detaljplanen och dess
syfte.
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G16 Hyresgästföreningen Sjuhärad

Hyresgästföreningen har inget att erinra.
G17 HSO i Borås

HSO förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet,
följs.

på belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten
upplevs som mycket hög. Detta är bra beskrivet i
delen gällande stadsparken som kommer att få fler
att röra sig i parken och inom kvarteret vilket ger en
större upplevelse av trygghet fler tider på dygnet och
året.

G18 Västtrafik

Västtrafik ser positivt på en förtätningen av Borås och
att det ges goda förutsättningar för att använda sig
av kollektivtrafiken Vi önskar endast en textjustering
enligt nedan i slutet av stycket om kollektivtrafik
på sidan 10 i planbeskrivningen. ”Förtätning i ett
läge nära kollektivtrafik stämmer bra överens med
de mål och strategier som finns i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet som fastställdes av
regionfullmäktige hösten 2012.”
Kommentar

Justeringen är utförd.
G19 Naturskyddsförening i Borås

Viskan är i sitt förlopp genom Borås stad i stort sett
befriad från föroreningar. Vid genomförandet av den
aktuella byggnationen alldeles intill stranden av ån
måste extraordinära åtgärder vidtagas, så att vattnet
inte blir förorenat. Risken är påtaglig inte minst på
grund av misstänkta markföroreningar i byggområdet.
Dessutom bör ur miljösynpunkt en plan upprättas,
om en akut förorening inträffar.
Det är positivt, att redan exploaterad mark utnyttjas
och att inga grönområden tages i anspråk. Möjlighet
till gröna tak är framsynt.
Kommentar

Misstänkta föroreningar vid schaktning ska anmälas
till Miljö- och konsumentförvaltningen. Vattenuttag
ska rådgöras med Länsstyrelsen. Vid akut förorening
ringer man 112 eller till kommunens kontaktnummer
vid vattenverket som har jour dygnet om, se boras.se.
Yttrandet har lämnats vidare till Tekniska
förvaltningen och Serf.
G20 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra.
G21 Polismyndigheten

I detaljplanen är det bra beskrivet gällande p-platser
om det byggs ett hotell i hela höghuset. Det är även
bra beskrivet behovet av cykelparkeringar inom
kvarteret.
När det gäller trafiken inom området har
polismyndigheten inga synpunkter.
När det gäller utemiljö bör den planeras med tanke

3.2 Sakägare
G22 Prometeus 3, hyresgäst

1. Grand Hotel har ett behov av mellan 50 – 70
parkeringsplatser. Det behöver klarläggas hur garaget
skall fungera då man plockar bort den rundeln som
man idag använder sig av för att komma ut ur garaget.
2. Hallbergsplatsen var ett gemensamt finansierat
projekt mellan dåvarande ägaren av Pallas huset
(Axfood Fastigheter), Grand i Borås Fastighets AB och
Borås Stad. Vi kan inte godkänna att man hänvisar
bussar m.m. till Lilla Brogatan, där det för övrigt
endast finns en 15 meter lång bussparkering, den
befintliga utformningen möjliggör, att man kan lasta
i och ur, såväl bilar som bussar framför hotellentrén.
Höghuset i det närmaste omöjliggör för lastbilar som
angör såväl Grand som Pallas med varor, att ta sig runt
på Hallbergsplatsen.
Hallbergsplatsen är inte bara en gata utan man
kan planera för tävlingar av olika slag (Kretsloppet,
Actionrun m.m.) och andra aktiviteter som traditionen att använda platsen som en ”catwalk” vid
studenten.
Enligt planen så skall man även ta ned träd, vilket
inte är bra för hur platsen upplevs.
3. På sidan 13 i granskningshandlingen, längst ned
till höger finns det en ritning där höghusdelen inte
går förbi kvartershusfasaden medans på sidan 18 så
framgår det klart att höghuset går ca 7-8 meter ut
på allmänplatsmark (i upp till 33 våningar) och att
kvartershusfasaden är kvar i befintligt läge, vilket
alternativ är det som gäller? Vi anser att höghuset bör
kunna placeras inom kvartersmark och inte inkräkta
på Hallbergsplatsen och allmän platsmark.
4. Grand Hotel tycker att planen skall tillåta parkering, handel, kontor och bostäder, allt för att öka
boendet i centrum och därmed gå hand i hand med
visionen ”Borås 2025”, det var för övrigt så den
presenterades första gången. Vi är väl medvetna om att
vi pratar i ”egen sak” men jag utvecklar gärna detta för
nämnden.
5. Grand Hotel noterar också att vi inte har blivit,
varken kallade, eller informerade om det samråd som
avhölls. Det bör klarläggas om samrådet är riktigt
genomfört.
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Kommentar

1. Parkeringsplatserna som Grand Hotel hyr idag
ingår i ett nyttjandeavtal mellan fastighetsägaren i kv
Pallas och Grand Hotel. Detta avtal är inte avhängigt
av kommunens deltagande sedan parkeringsköp har
avvecklats. Parkeringshuset har ritats om och får 413
parkeringsplatser när det är ombyggt, Grand Hotels
parkteringsbehov inte medräknat. Parkeringsgaraget
blir tvåfiligt liksom körrampen.
2. Promenaden längs Viskan är utpekad som ett viktigt
stråk att bygga ut med mötesplatser. Hallbergsplatsen
är en del i det arbetet och är också en av portarna till
Stadsparken. Hallbergsplatsen rustades upp för ca
15 år sedan och blev en trafiklösing med gång- och
cykelstråk i en allé, bilkörfält på båda sidor, breda nog
för att bilar ska kunna parkera längsmed eller i fickor.
Bussar kunde angöra och inlastning och sophämtning
på två ställen måste fungera. Den befintliga lastbilstrafiken har studerats kan fungera ungefär som idag.
Eftersom bussar har blivit större, hindrar trafiken och
har svårt att vända så kan de hänvisas de två platser på
Lilla Brogatan för på- och avstigning. Cyklar kommer
att tillåtas på Hallbergsplatsen men cykelstråket flyttas
till Västerlånggatan/Lilla Brogatan. Parkering för
bussar får ske på annan plats. Helst ska alla träden
behållas. Personbilsparkering kan också ske i Brodalsgaraget en kort promenad från Hallbergsplatsen.
3. Streckprickad linje utanför heldragna linjer med
dörrsymboler i illustrationen på sidan 13 i granskningshandlingen (sid 15 i denna handling) betyder att
en byggnadsdel (i detta fall 32 våningar) finns utanför
och ovanför horisontell skärning, dvs planen som syns
ca 1,5 m upp på den våning som visas. Entrépartiet är
indraget ca 5,5 m från fasadliv i markplanet. Hörnet
på fasaden sticker ut ca 6,5 m som mest från befintlig
fastighetsgräns. Grundkartan som informerar om
nuvarande utseende har litet tunnare linjer än planförslagets vilket syns tydligare i A1-format.
Av gestaltningsmässiga skäl står höghuset separerat
från kvartershuset och utdraget på nuvarande
Hallbergsplatsen med tydliga former. Placeringen är
en viktig och avvägd del i stadsbyggnadshänseende.
4. Byggrätten tillåter också hotell för att göra planen
flexibel, platsen är lämplig med ett centralt läge i
staden.
5. Enlig Plan- och bygglagen har fastighetsägare, arrendatorer, bostadsrättsföreningar och liknande skyldighet
att informera sina hyresgäster om detaljplaner som
skickas till dem. Detta står också i inbjudan till samråd
eller granskning och har även annonserats i Borås
Tidning för att nå ut till alla som har intresse aav
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planen. Antalet som bedöms vara sakägare till granskningsskedet har ökat eftersom husets höjd har ökats på
med nio våningar och berör fler.
G23 Prometeus 3, fastighetsägare

1. Tänkt utformning av Hallbergsplatsen kommer
att medföra risk för trafikproblem och bristande
tillgänglighet till hotellet vilket innebär att lagkravet
på hänsyn till befintlig bebyggelse inte är uppfyllt.
Därtill kommer att ett antal träd i befintlig allé måste
tas ned för att det över huvud taget ska vara möjligt att
trafikera Hallbergsplatsen.
2. Det är principiellt tveksamt att ta allmän plats i
anspråk för att uppföra bebyggelse som lika gärna kan
placeras inom befintligt kvarter. Denna del i förslaget
bör revideras så att rimliga krav på tillgänglighet till
befintlig verksamhet uppfylls utan att förutsebara
trafikproblem uppstår. Planerad utformning av
Hallbergsplatsen kommer att medföra olägenheter
vilket riskerar att medföra ekonomisk skada för
såväl yttranden som Grand Hotel. Om kommunen
likväl avser att överlåta allmän platsmark till enskild
fastighetsägare utgår yttranden från att överlåtelsen
görs till marknadspris samt emotser kompensation i
förhållande till vad som erlagts för upprustningen av
Hallbergsplatsen.
3. Trafikutredningen är bristfällig eftersom den helt
bortser från de parkeringsplatser som kommer att
försvinna när parkeringshusets in- och utfartsramper
flyttas och därför ger en missvisande bild av
kapaciteten efter ombyggnationen. Därtill kommer att
bilden av befintlig parkeringskapacitet heller inte synes
vara korrekt. Trafikutredningen visar att planområdets
behov av parkering inte kan tillgodoses inom kvarteret
men redogör inte för hur parkeringsbehovet ska
tillgodoses. Om höghuset används som hotell kommer
en brist på ett nittiotal parkeringsplatser att uppstå
och de bilarna kan inte hanteras inom kringliggande,
fåtaliga, markparkeringar. Mot den bakgrunden
anser Yttranden anser inte att lämplighets- och
hänsynskraven i plan- och bygglagstiftningen är
uppfyllda.
4. Grand Hotel har haft kontakt med ägarna till vissa
av de kringliggande fastigheterna och därvid kunnat
konstatera att minst fem av dem aldrig fått någon
information om det genomförda samrådet. Det kan
ifrågasättas om samrådet genomförts på ett sätt som
uppfyller det syfte som anges i 5 kap 21 § ÄPBL, även
det kan utgöra hinder mot att anta förslaget.
(Yttranden hävdar att lämplighetskravet i PBL inte
har följts vid planläggningen eftersom förslaget inte
tar hänsyn till att bussar ska komma fram till Grand
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Hotels entré och att allmän platsmark tas i anspråk för
att utvidga kv Pallas.)
Kommentar

1. Hallbergsplatsen är planerad som en trafiklösning men har inte kapacitet att ta emot bussar på ett
bra sätt och medför risk för trafikproblem. Därför
kommer bussar att anvisas till 2 platser vid Lilla
Brogatan för på- och avstigning. Parkering av bussar
sker på annat ställe.
2. Det höga huset har placerats litet utdraget på
Hallbergsplatsen, ca 6,5 m från fastighetsgränsen, och
några meter ifrån kvartershuset av gestaltningsmässiga skäl. Höghuset ska få en slank profil med egen
karaktär och kvartershuset får sin. Placeringen är en
viktig och avvägd del i stadsbyggnadshänseende.
3. Parkeringshuset har ritats om och kan ge plats för
de 413 bilplatser som anges i trafikutredningen vilket
ger ett tillskott på 44 platser från befintligt. På gångavstånd finns ett parkeringsgarage, Brodalsgaraget, som
kompletterar parkeringen på Pallas vid Brodalsinfarten
från Rv 40. Det planeras också för fler parkeringshus i
södra centrum vid kvarteren söder om Fabriksgatan.
4. Se kommentarer till yttrandet G22 Prometeus 3,
hyresgäst).
G24 Boende kv Perseus

Vi bor granne med Pallashuset på Lilla Brogatan
18, opponerar oss mot bygget och skulle vilja veta
följande:
-När i tiden som bygget av parkeringshuset kommer
börja?
-I vilken ände det kommer att börja byggas?
-Om Cernera/Järngrinden är villiga att hjälpa oss att
hitta annan bostad då Pallashuset ligger ca 5 meter
från vårat, varav både vårt och vår sons sovrumsfönster
vetter mot Pallashuset?
-Om Cernera/Järngrinden kan hjälpa os med hyresreduktion – för buller och störningar kommer det
garanterat att bli då vi verkligheten bor i princip vägg
i vägg?

G25 Minerva 4-7

Ljus- och solskugga samt vindar.
Befintlig detaljplan för kv Minerva medger byggnation
i 5 våningar för bl a bostäder. Planändringen innebär
att befintligt ”Pallashus” får en högsta tillåten höjd om
+160 m, dvs en byggnad som tillåts vara 27 m hög.
Denna planändring sker på bekostnad av miljön för
befintliga fastigheter i kvarteret kring Lilla Brogatan,
Holmsgatan och i viss mån för Stora Brogatan. Särskilt
ska framhållas den skugga som faller över angivna
kvartersfastigheter. Vid val av boende utgör ljuset en
stor del vid värdering av boendemiljön, men även vid
val av kontor och butiksläge.
Den miljöbelastning som höghuset ger upphov
till genom alstrande av ”korsdrag” behöver utredas
närmre, liksom den ljus- och solskugga som ovan
omnämnts. Omfattningen av miljökonsekvenserna
skulle framgå klarare genom en MKB-utredning.
Buller, luftföroreningar.
Det är önskvärt att busstrafiken avleds från Lilla
Brogatan och att gatan även blir bilfri. Exploateringen
av kvarteren kring Lilla Brogatan, såväl genom nyproduktion som genom förädling av befintliga byggnader
inom ramen för befintlig detaljplan, ger en sådan ökad
miljöpåverkan att något alternativ knappast finns.
Sådan omläggning av trafiken bör vara prioriterad och
komma till stånd inom en snar framtid.
Kommentar

Skuggningen från höghuset förflyttar sig över dagen
och bedöms ha en övergående påverkan på alla
omkringliggande kvarter inklusive Stadsparken.
En översiktlig vindstudie har gjorts under granskningstiden, se nytt kapitel sid 11. Enligt rapporten får
blåsten en mildrad effekt i norra delen av Hallbergsplatsen där Hallbergsgatan tar vid. Idag upplevs den
platsen som mycket blåsig.
Miljökonsekvensbeskrivning krävs ej för området.
Att ha tillgång till kollektivtrafik är ett led i en hållbar
stadsplanering där en bilfri stadskärna följer intentinoerna i Borås 2025. Det finns inget förslag just nu att
flytta bort bussarna från Lilla Brogatan.

Vi behöver svar på dessa frågor då en av oss kommer
att vara hemma hela hösten eftersom vår son börjar på
dagis förts januari 2015. Vårt hem står alltså inte tomt
under ”arbetstid” 8-17 då bygget ev. kommer pågå, så
störningar kommer det att bli för oss.
Förväntas höra från er eller Järngrinden.
Kommentar

Yttrandet berör inte något i detaljplanen men har
vidarebefordrats till Järngrinden.
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3.3 Övriga
G26 kv Pollux 10

1. I Samrådet påpekar flera remissinstanser att skuggningen kan medföra problem. SBF höjde därefter
husets högsta tillåtna totalhöjd med ytterligare nio
våningar, med ökad skuggning till följd. Det har inte
motiverats i granskningsdokumentet.
2. Utredningen kring skuggning är otillräcklig då den
inte anger under vilka tidpunkter skuggan kommer att
falla under samtliga vår-och sommarmånader, och det
därmed inte framgår hur Sandwalls plats och Stadsparken kommer att påverkas.
3. Höghuset kommer också medföra ökad vindhastighet vilket inte har utretts, men liksom skuggning
kan det komma att påverka omgivningen negativt.
Om planerna på att bygga Höghuset fortgår måste
vindhastigheten utredas nu, det kan inte skutas upp
till ett bygglovsskede. En byggrätt genom detaljplan
kan inte grundas på förutsättningar som inte är
utredda.
4. Förslagets antagande skulle inte utgöra en rimlig
avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.
Vidare strider det mot hushållningsreglerna eftersom
både Stadsparken och Sandwalls plats har ur allmän
synpunkt höga kulturmiljövärden och Stadsparken har
höga naturvärden, och att det går att undvika att dessa
kommer till skada.
5. Trafikbullerfrågan är inte tillräckligt utredd och
förslaget utgör ett överskridande av riktvärdena för
buller inklusive avsteg enligt Stockholmsmodellen.
6. Detaljplanens genomförande kan antas medföra
betydande miljöpåverkan. Därför ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.
7. Yttranden anser mot bakgrund av ovanstående
att Höghuset totalhöjd måste minskas betydligt, till
att omfatta högst sju våningar, för att inte medföra
en orimlig avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen och medföra påtaglig skada på kultur- och
naturmiljövärden samt att utredningsunderlaget
är bristfälligt på ett antal punkter. Då underlaget
kommer att vara inaktuellt vid en sådan ändring
vill yttranden också erinra om att nya utredningar
då kommer att behövas. Bostäder ska inte planeras
i området om det inte säkerställs och bullernivåerna
håller sig inom riksdagens riktvärden för trafikbuller.
Kommentar

1. Under tiden från samråd till granskning har
samhällsbyggnadsnämnden bedömt att det höga huset
kan ha 33 våningar och att det är viktigt att huset får
en slank profil även med balkonger.
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2. Skuggningen från höghuset förflyttar sig över
dagen och bedöms ha en övergående påverkan på
alla omkringliggande kvarter inklusive Stadsparken.
En timmesvis sol/skuggstudie mars-augusti finns på
hemsidan boras.se under detaljplanen för kv Pallas.
3. En kvalitativ vindstudie har gjorts under granskningstiden.
4. Sandwalls plats och Stadsparken är viktiga för
upplevelsen av Borås och stadens attraktivitet.
Samhällsbyggnadsnämnden ser höghuset i kv Pallas
som ett tillskott och en ny målpunkt i staden. Promenaden längs Viskan är utpekad i stadsbyggnadsprogrammet, taget i Kommunfullmäktige 2002, Staden
vid Viskan, som viktig att genomföra för att inbjuda
till möten och det är också viktigt att bygga bostäder i
attraktiva lägen vid Viskan. Det är också önskvärt med
ett centrum som lever under dygnets flesta timmar.
Stadsparken är en levande park som ska tillhandahålla
och utveckla aktiviteter för alla samtidigt med höga
naturvärden.
5. Angående behovet av att bygga nya bostäder i
centrum och förtätning samt buller, se 4.6.4 Buller.
Detaljplanen ska tillgodose hälsa och säkerhet för
boende även i bullerutsatta lägen. Bullerutredningen
redogör för lägsta avstegsnivån mellan 55-60 dBA
enligt Boverkets rekommendationer. Ljudkvalitetspoängen finns redovisade för att visa hur man kan
väga samman kriterierna för en god bostadsmiljö när
man inte har tillgång till en kvartersgård i traditioinell mening, vilket är ett av utgångskriterierna för att
kunna göra avsteg.
6. Miljökonsekvensbeskrivning krävs ej för detaljplaneområdet.
7. Byggrätten tillåter minst 20 och högst 33 våningar
G27 Privatperson 1

Förslaget innebär att ett höghus med upp till 33
våningar får uppföras.
Hur påverkar det bilden av Borås och upplevelsen av
stadens centrum? Endast några få rader på sidan 12
av planbeskrivningens 13 sidor berör stadsbilden. Där
anges att höghuset ger ”stadsbilden ett nytt landmärke
och målpunkt”. Javisst, huset kommer att ses vida
omkring. Men målpunkt? För vad?
Privatperson 1 hänvisar till artiklar i Borås Tidning
och BoråsXtra och efterlyser mer stadsanalys.
Ett landmärke borde symbolisera något viktigt, t.ex.
att här ligger en betydelsefull plats i stadens historia,
eller att här är stadskärnans kulturella och kommersiella centrum. Men Pallasskrapan kommer bara att
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Kommentar

signalera att här står ett väldigt högt hus!
Hur upplever man då detta enorma hus när man rör
sig i staden? Blir det en förskjutning av centrums
tyngdpunkt från Stora Torget i riktning mot
Hallbergsplatsen? Hur upplevs den drastiska förändringen i höjd, från en mänsklig skala på tre, fyra, fem,
sex våningar till mer än en femdubbling? Vad har
Hallbergsplatsen som motiverar ett landmärke? Och
inte minst: Vilket intryck kommer höghuset att ge de
trafikanter som närmar sig staden från olika håll? (Att
ingen funderade över detta när Gina Tricot planerades är uppenbart.) Om allt det här står ingenting i
planhandlingarna.
Den viktiga frågan om stadsbilden hanteras med en
klackspark. Eftersom projektet på ett så avgörande
sätt kommer att påverka hela bilden av Borås centrum
delar för överskådlig framtid, är detta synnerligen
anmärkningsvärt!
Har vi inte lärt oss något av städernas historia under
senare delen av 1900-talen, då moden och trender
svepte över landet? Varje centrum skulle ha sitt EPA,
sitt Tempo, sitt Domus med de förskjutningar i skala,
karaktär och bebyggelsemönster som detta medförde. I
Borås blev livslängden på de verksamheterna sådär tio
år. Sedan blev de omoderna, men huskropparna står
kvar i minst hundra år. Hur stolta är de politiker, de
som då hjälpte fram dessa projekt? Blev t.ex Domus (=
nuvarande Pallas) en tillgång i stadsbilden? Hur stolta
är de över det vid den tiden så moderna polishuset?
Var stad har sin karaktär, sin skala, sitt planmönster.
Borås centrala delar har sin historiska rutnätsplan
och sin mänskliga skala. Ta det som utgångspunkt
för stadsplaneringen. Det behöver inte betyda att allt
skall förbli vid det gamla. Men det betyder att de mest
brutala angreppen måste undvikas. Bry er inte om
Turing Torso i Malmö eller de skyskrapor som Stockholm och Göteborg och en handfull andra städer nu
tävlar med. Höghustrenden (för det just bar en trend)
är borta om tio år.
Pallasskrapan kommer att bli en pinne i ännu en av
alla städer som vill profilera sig med pinnar. Den
kommer i framtiden att stå som ett monument över
byggnadstrenderna kring 2010.
Allt handlar om staden själ. Tag hand om den!
Utveckla den med varsamhet!
Yrkande:
Återremittera planen för omarbetning av höghuset
med instruktioner om högsta byggnadshöjd – höjden
på Grand Hotell

Som landmärke kommer Pallas-huset att markera
entrén till Stadsparken från Hallbergsplatsen. Läget
i innerstaden markerar också västra infarten till
centrum. Om planuppdragen från kommunstyrelsen
realiseras så kommer Pallas-huset inte att dominera
ensamt. Tillsammans med kv Nejlikan på Druvefors
och det kommande projektet kv Vitsippan vid södra
infarten, Annelundsmotet.
Ett landmärke hjälper till att orientera sig i landskapet
och inte bara märka ut en plats. Orientering kan göra
nytta både på håll utanför staden och när man rör sig
i staden.
Borås kvartersbebyggelse har ursprunget i den gamla
rutnätsplanen från 1600-talet. Förändringar har gjorts
genom århundradena i bebyggelsen utifrån behov eller
efter bränder. Under 1900-talet gjorde den industriella
uppgången avtryck i högre tegelhus, mer påkostade
stadshus ersatte trähusen, funktionalismen finns representerad i många hus i centrum. Sent 1900-tal slogs
många av de små kvarteren ihop för att större komplex
skulle kunna byggas. Bilden av Borås ger ett arkitektoniskt splittrat intryck men tack vare den stadiga
rutnätsplanen i botten blir variationen en tillgång. Ett
tillägg i staden i form av det höghuset som föreslås i
detaljplanenplanen måste göras med hög arkitektonisk
kvalitet.
Se också kapitlet 5.1 Stadsbild på sidan 14.
G28 Privaterson 2

Visar tydligt att man tänker fel vinkel här. Detta är
precis det Borås centrum inte behöver! Tanken är ju
att man skall få Borås mer levande och gemytligt! Inte
mer skugga och dåligt designade ytor! Detta är ju bara
en uppgradering som är dålig, domus 2.0.
Jag läser design och här tänker man inte ur kundens
bästa som i detta läge är Borås. Utan på fastighetssägare som vill mjölka hyra. Sen det höghuset? Hur
tänker man där, mer skugga och förstör känslan
totalt. Sedan skugga över caféerna och över parken.
Dessutom ointressant design på det höga huset som
med dess höga höjd blir helt malplacerat. Borås
ska ju bli en metropol för entreprenörskap och våga
tänka nytt! Istället gör man ett köpcentrum. Ett större
köpcentrum i city? Vem har behov av det? Staden skall
ju vara levande och kännas levande. Inte konstruerad.
Jag önskar en vision om att sänka parkeringshuset till
samma nivå som viskancafehuset! Också att ändra om
fasaden så den blir mer gemytlig! Som den är nu är
parkeringshusets Borås fulaste hus som förstör otroligt
mycket med sin skugga och plats! Tänk restauranger
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i hela bottenplanet och en väldigt fin gång plats som
löper utmed viskan! Skulle man också sänka ner parkeringshuset skulle man framhäva Borås finaste större
hus som nu parkeringshuset tar alldeles för mycket
energi ifrån, Mcdonaldshuset! Det skall man lyfta fram
med dess historia och deras fantastiska tak.
Tack för mig! Men se nu till att stoppa detta förslag
och gör något som kan lyfta hela Borås! Tänk hur
fantastiskt Textile Fashion Center har blivigt! Ha
samma visioner för detta och hjälp hela staden framåt
till nästa steg.
Kommentar

Se kommentaren till yttrande G27 Privatperson 1
angående stadsbyggnad och gestaltning. Handelshuset
är befintligt men kommer att disponeras om och
entrévåningen kommer att få våningshög glasning till
butikerna. Café och restaurang planeras för i lågdelen
mot Viskan och gångstråket på Strandpromenaden
kommer att breddas vilket ger plats för uteservering.
I och med ombyggnaden av handelshuset kommer
våningarna två till fem att få nytt fasadmaterial med
perforerad plåt i ljus kulör. Taket på bostadsvåningarna sex och sju får ungefär samma lutning som huset
på kv Narcissus (Mcdonaldshuset).
G29 Privaterson 3

Jag motsätter mig höghuset. Både av stadsbildsskäl och för att skuggan av ett höghus vid kv Pallas
skulle drabba välbesökta och uppskattade utemiljöer
i stan. Skuggan skulle först drabba Sandwalls plats
och därefter falla över Stadsparken med platsen
för kommande Orangeriet/Rådrummet och nya
lekplatsen.
Konsekvenserna ur stadsbildssynpunkt av höghus
analyseras inte. Om inte annat skulle man förvänta sig
en analys i avsnittet Konsekvenser: Estetiska värden
och stadsbild, men där uttrycks bara ett synsätt: ”
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. ”
Anmärkningsvärt kortfattat, i den omfattande planbeskrivningen, om den mest centrala frågan när det
gäller ett höghus som bryter mot vår stadskärnas
karaktär. I avsnittet Förslag till bebyggelse beskrivs
byggnadernas innehåll och material noggrant medan
resonemang om skalan, höjd och volymer, i stadsbilden förbigås i texten.
Däremot skrivs återkommande om att fler boende i
centrum skapar mer folk i rörelse som ger trygghet. Ja,
men det kan jag inte se som motiv för ett höghus.
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Ur närmiljösynpunkt framhålls att planen medför
högre kvalitet på markbeläggning. Men att den medför
lägre kvalitet pga skuggverkan framhålls inte.
I planhandlingen och dess bilaga med solstudie för 21
mars och 21 juni framgår:
- Vid vårdagjämningen börjar Sandwalls plats skuggas
vid 16-tiden, mest utanför nya gallerian vid Pallas med
dess avsedda uteserveringar. Skuggan är så lång att
den skuggar hela torgets längd och når ett helt kvarter
längre bort. Kl 16.30 skuggas hela platsens bredd
utom trappan mot Viskan och vid 17-tiden även
denna.
- Vid midsommar är skuggan mycket kortare, den
smala delen av Sandwalls plats skuggas helt vid kl
15.30 men har dragit förbi ca kl 16 då den ligger över
Viskan och vidare över Stadsparkens udde före kl 17.
Nu börjar övriga Pallaskvarterets skugga att komma
över Sandwalls plats och skuggar kl 18 platsen och
Viskan medan Stadsparkens öppna ytor skuggas av
höghuset.
I mitten av maj, dvs mittemellan de tidpunkter
solförhållandena redovisas, är skuggan fortfarande
längre. Jag kan dra slutsatsen att Sandwalls plats i hela
sin längd skuggas ca kl 15.30 och ca kl 16 sydvästra
delen vid trappan mot Viskan kl 16.30 når skuggan
uteserveringen närmast busstorget. Stadsparken med
lekplatsen skuggad från ca kl 17 och framåt.
Planhandlingen tar inte upp skuggverkan som den
allvarliga konsekvens den är. Det är inte bara trevligare
att kunna sitta i solen på en bänk eller på trappstegen
mer mot Viskan (platsen är ju till för fler än uteserveringarnas besökare) eller att det är soligt när man
vistas på lekplatsen. Solförhållandena har därutöver
stor visuell betydelse för upplevelsen av en plats. En
solbelyst yta ger ett ljust och positivt intryck av platsen
till skillnad från en mörk skuggig yta. Det är inte utan
anledning man visar stadsmiljöer i solsken när man
vill göra reklam för sin stad, även de flesta bilderna i
planbeskrivningen.
Det talas i planhandlingen om att utveckla stadsliv
och mötesplatser. Samtidigt medför planen allvarlig
försämring av de fina och välbesökta mötesplatser vi
redan har. Ett höghus vid kv Pallas kommer inte att
lyfta Sandwalls plats utan istället lägga sin skugga över
platsen och Stadsparken med nya lekplatsen och det
planerade Orangeriet/Rådrummet. Det är för mig
obegripligt hur man kan planera för ett höghus som
skulle få så stora negativa konsekvenser för stadsbilden
och uppskattade stadsmiljöer.
Låt inte en höghustrend oåterkalleligt försämra vår
stadskärna!

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kommentar

Angående stadsbild se kommentaren till G27 Privatperson 1. Se också kapitel 5.1 Stadsbild.
Sandwalls plats och Stadsparken är viktiga för upplevelsen av Borås och stadens attraktivitet. Skuggningen
från höghuset förflyttar sig över dagen och bedöms
ha en övergående påverkan på alla omkringliggande
kvarter inklusive Stadsparken.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

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