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Datum 

2019-04-30 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Textilmuseet, Textile Fashion Center, måndagen den 13 maj 2019 kl. 16:30 

Föredragning för Kulturnämndens ledamöter och ersättare börjar klockan 

16:30. 

Kulturnämndens sammanträde börjar klockan 17:00. 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 7 maj klockan 17:00 i Portugallien, 

Kulturhuset. 

Alliansen har gruppmöte den 2 maj klockan 17:00 i Duvemåla, Kulturhuset. 

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

 

 

 

Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

Förhinder anmäls alltid till Linnea Dahlin, 033 357676 eller via e-post: 

linnea.dahlin@boras.se  

 

 

  

mailto:linnea.dahlin@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare 
  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
 

 

3.  Verksamhetsbesök på Textilmuseet och information om Borås 
Museum  
  

 

4.  Besök av revisorer från Revisorsgrupp 2 samt revisionschef 
Andreas Ekelund och sakkunnigt biträde Stefan Sjöblom  
 

 

5.  Allmänhetens frågestund  
  

 

6.  Information om kartläggning av folkbiblioteken i Borås Stad 2018 
Dnr 2019-00053 3.6.1.25 

 

7.  Övriga informationsärenden  
 

 

8.  Inkomna och avgivna skrivelser  
Dnr 2019-00002 2.1.2.1 

 

9.  Budgetuppföljning, Tertialrapport I 2019 
Dnr 2019-00030 1.2.4.1 

 

10.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget, april 2019  
Dnr 2019-00063 1.2.4.25 

 

11.  Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken   
Dnr 2019-00036 3.6.5.25 

 

12.  Konstnärlig gestaltning, Byttorpsskolan. Handling läggs på bordet 
Dnr 2019-00061 3.6.5.3 

 

13.  Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 med flera, 
Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2019-00056 3.1.1.2 

 

14.  Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås Stad. 
Granskningshandling 
Dnr 2016-00234 214 

 

15.  Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 
Kronängsparken, Borås Stad. Samrådshandling 
Dnr 2018-00135 3.1.1.2 
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Ärende  

16.  Inbjudan till SKL, Sveriges Kommuner och Landsting 
kulturkonferens 16-17 oktober 2019 i Halmstad  
Dnr 2019-00058 2.3.6.25 

 

 



Kartläggning av folkbiblioteken i 

Borås Stad

Presentation för Kulturnämnden 2019-04-23



Vi reser mot Borås 2025

www.boras.se/2025

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka 
för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra 
till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja 
litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, 
utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. 
Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.”

(Bibliotekslagen (2013:801))



Nationellt uppdrag

• Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och ska särskilt främja läsning och tillgång 

till litteratur liksom intresset för bildning, upplysning och utbildning. Biblioteken ska 

också bidra till att öka kunskapen om informationsteknik och hur den kan användas för 

lärande och delaktighet i kulturlivet. 

• Målgrupper som prioriteras i lagen är barn och unga, personer med 

funktionsnedsättning, nationella minoriteter och personer som har annat modersmål 

än svenska.

• Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till 

skolbibliotek.



Kommunalt uppdrag

• Kulturplan

• Biblioteksplan

• Skolbiblioteksprogram

• Kulturplan skola

• Kulturplan förskola

Styrdokument

• Samverkan med andra 
verksamheter

• Placering av bibliotekslokalerAndra beslut

Strategiska prioriteringar i 

Borås Stad

• Orter och områden som 

prioriteras: Dalsjöfors, Fristad, 

Sandared och Viskafors. Sjöbo, 

Hässleholmen och Norrby.

• Målgrupper som prioriteras: barn 

och unga.



Syfte med presentationen idag

• Beskriva bibliotekens uppdrag, lokalisering och tillgänglighet.

• Redovisa hur biblioteken används idag och hur vi jobbar med 

våra uppdrag.

• Visa på framtidens bibliotek.



Målbild för biblioteken i Borås

• Att vara angelägna demokratiska kulturarenor – demokratins 

skattkammare.

• Tillgängliga för alla.

• Främja delaktighet genom att erbjuda media och aktiviteter 

som motsvarar boråsarnas behov och önskemål.

• Främja digital delaktighet, språk- och läsutveckling samt 

läsning i allmänhet.

• Aktivt arbeta med folkbildande verksamhet.

• Skolbiblioteken ska bidra till ökad måluppfyllelse vid 

respektive skola.



Lite om dagens verksamhet

• Stadsbibliotek

• 11 närbibliotek, varav ett Meröppet

• Ca 40 grundskolebibliotek

• 5 gymnasiebibliotek + komvuxbibliotek

• Totalt ca 90 personer arbetar vid Biblioteken i Borås

• Ökande användning av det digitala biblioteket

• Uppsökande verksamhet till både privatpersoner och 

institutioner



Vad innebär det rent praktiskt?

• Alla bibliotek erbjuder Boken kommer service till de inom 

bibliotekets upptagningsområde som inte kan ta sig till ett 

bibliotek.

• Alla bibliotek erbjuder skolor aktiviteter via kulturkatalogen.

• Alla bibliotek erbjuder förskolor aktiviteter via kulturkatalogen.

• Stadsbiblioteket bjuder in alla elever hos CFL och Komvux till 

biblioteksintroduktion.

• Alla bibliotek ska varje termin genomföra aktiviteter som 

stödjer det livslånga lärandet, till exempel teknikcaféer, 

studiecirklar, läxhjälp med mera.



• Alla bibliotek ska erbjuda läsfrämjande aktiviteter för barn, 

föräldrar eller pedagoger i förskolan.

• Varje förskola tillhör ett närbibliotek som de kan beställa 

temaboklådor ifrån.

• Formaliserat samarbete mellan barnbibliotekarier och 

förskolelärare, för att utveckla arbetet med läsmetoder, 

språkutveckling och litteratur.

• Biblioteken bjuder in alla 6-åringar till biblioteket för att få 

lånekort och en introduktion till biblioteket.

• Alla bibliotek erbjuder lov- och fritidsaktiviteter kopplade till 

läsning och litteratur.

• Alla bibliotek ska erbjuda verksamhet för vuxna som 

inspirerar till läsning, till exempel bokprat, bokcaféer, 

författarbesök med flera aktiviteter.



• Stadsbiblioteket och bibliotek som ligger i områden där 

behov finns ska erbjuda språkträffar.

• Alla bibliotek jobbar med folkbildning, till exempel när det 

gäller det digitala utanförskapet. Exempel på detta är teknik 

drop-in och teknikcaféer.

• Alla bibliotek ska sträva efter att genomföra aktiviteter för 

både vuxna och barn tillsammans med andra aktörer, 

exempelvis studieförbund eller föreningsliv.

• Biblioteksverksamhet finns på Familjecentralerna.

• Bibliotek på Mötesplatser ska fungera som vanliga 

folkbibliotek, men även samverka med husens övriga 

verksamheter.

• Projekt och målgruppsinriktade verksamheter som Knacka 

på och Hässleholmen läser.



Kartläggning av folkbiblioteken i Borås 

Stad

• Nuvarande lokalisering

• Utbud

• Tillgänglighet

• Hur de används idag

• Framtida utveckling

Antal lån 

privat- 

personer

Antal lån skolor 

och förskolor

Antal aktiva 

låntagare

Antal 

besökare

Öppet 

timmar per 

vecka

Tjänster Mediabudget

Antal aktiviteter 

totalt varav 

(barn)

Antal skolor och 

(förskolor)

Antal boken 

kommer 

låntagare

Antal övriga 

institutioner

Bokningar 

av dator

Borås Stadsbibliotek 367409 19370 28882 245202 64

10 (barn ink 100 

% anna S) Ca 11 

(Vux)

972 kkr (barn) 2039 

kkr (Vux +270 kkr 

BTJ-lista + 30 kkr 

katalog) 323 (197) 12 (9) 35 8 (vux) 3 (barn) 41256

Fristads bibliotek 52155 8999 3332 34936 42 2,83 280 kkr 48 (25) 7 (9) 6 1 516

Trandareds biblioteket 45947 25207 1252 44331 34 2,68 246 kkr 36 (16) 2 (8) 13 5 672

Dalsjöfors bibliotek 44007 9649 2038 28750 41 2,83 272 kkr 39(23) 9 (10) 8 207

Sandareds bibliotek 38072 25873 1260 26184 34 2,05 189 kkr 72 (31) 12 (8) 4 1 162

Sjöbo bibliotek 37129 16390 1912 33868 43 3 290 kkr 74 (54) 7 12 7 3437

Byttorps bibliotek 31534 12303 1164 30340 24 2,2 189 kkr 78 (56) 10 (7) 10 2 888

Viskafors bibliotek 27543 12467 1224 35427 34 2,4 189 kkr 68 (36) 11 (8) 5 2 318

Göta bibliotek 26503 10486 969 30327 34 2,1 189 kkr 39 (21 9 (7) 4 916

Kristinebergs bibliotek 12540 3105 790 29867 26 1,7 175 kkr 6 (3) 10

Hässlehus 12481 9025 1327 16790 37 2,55 216 kkr 83 (55) 15 (12) 10 9 2063

Norrbyhuset 4781 2260 895 32377 45 1,5 184 kkr 56 (40) 7 (6) 2 3 4389



Fristads bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 42

Antal besökare: 36 171

Bokade datorer: 516

Antal aktiva låntagare: 3 332

Antal utlån: 58 481



Dalsjöfors bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 41 

Antal besökare: 24 314 (stängt en period)

Bokade datorer: 207

Antal aktiva låntagare: 2 038

Antal utlån: 52 203



Viskafors bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 34

Antal besökare: 33 859

Bokade datorer: 318

Antal aktiva låntagare: 1 224

Antal utlån: 34 645



Sandareds bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 34 

Antal besökare: 30 362

Bokade datorer: 162

Antal aktiva låntagare: 1 260

Antal utlån: 58 120



Hässlehus

Öppet antal timmar per vecka: (37)

Antal besökare: 14 337 (Ombyggnad pågår)

Bokade datorer: 2 063

Antal aktiva låntagare: 1 327

Antal utlån: 17 881



Norrbyhuset

Öppet antal timmar per vecka: 45

Antal besökare: 32 377

Bokade datorer: 4 389

Antal aktiva låntagare: 895

Antal utlån: 7 637



Sjöbo bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 43

Antal besökare: 31 718

Bokade datorer: 3 437

Antal aktiva låntagare: 1 912

Antal utlån: 40 226



Kristinebergs bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 26 

Antal besökare: 33 844

Bokade datorer: 656

Antal aktiva låntagare: 790

Antal utlån: 13 581



Byttorps bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 24 

Antal besökare: 28 962

Bokade datorer: 888

Antal aktiva låntagare: 1 164

Antal utlån: 39 090



Göta bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 34 

Antal besökare: 32 011

Bokade datorer: 916

Antal aktiva låntagare: 969

Antal utlån: 32 954



Trandareds bibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 34 

Antal besökare: 47 561

Bokade datorer: 672

Antal aktiva låntagare: 1 252

Antal utlån: 64 425



Borås Stadsbibliotek

Öppet antal timmar per vecka: 64 

Antal besökare: 240 370

Bokade datorer: 41 256

Antal aktiva låntagare: 28 882

Antal utlån: 385 084



Utlåningsstatistik

Generella tendenser från postnummeranalysen 

• Stadsbiblioteket är hela Borås gemensamma bibliotek. 

Utnyttjandet av biblioteket  fördelas jämnt över hela staden.

• Närhetsprincipen gäller för närbiblioteken. De som bor nära 

ett bibliotek är de som utnyttjar det.

• Låga utlåningssiffror visar inte alltid på ett lågt utnyttjande av 

biblioteket. Ett högt användande av bibliotekets datorer visar 

att man använder biblioteket.



Slutsatser av kartläggning och 

postnummeranalys

• För att ge boråsarna en likvärdig biblioteksservice måste 

folkbibliotek finnas i centrum, stadsdelar och i orterna utanför 

centrum.

• Placeringen av bibliotek styr vilka som kommer att få tillgång 

till biblioteksservice.

• Närbibliotekens utbud av media, tjänster och aktiviteter ska 

spegla behoven och önskemålen hos de boende i 

bibliotekets närområde.



Framtidens bibliotek i Borås Stad 1/2

Framtidens bibliotek är angelägna demokratiska 

kulturarenor

• Stadsbiblioteket är stadens gemensamma bibliotek i Kulturhuset.

• Biblioteken i Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är alla 

Meröppna bibliotek med ett rikt utbud av media och aktiviteter. 

Serviceorternas bibliotek är navet i samhället.

• Närbiblioteken på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo är tillgängliga 

bibliotek i samverkan med andra verksamheter och med en hög 

delaktighet hos de boende i områdena som gör biblioteken till 

angelägna mötesplatser.



Framtidens bibliotek i Borås Stad 2/2

Framtidens bibliotek är angelägna demokratiska 

kulturarenor

• Byttorps bibliotek är helt ombyggt och anpassat för att möta den 

ökade efterfrågan av biblioteksservice från ett växande Hestra. 

• Trandareds bibliotek är fortsatt integrerat med skolbiblioteket och 

fungerar väl i sin service till boende i området, framförallt 

målgruppen barn och unga.

• Biblioteken på Kristineberg och Göta finns i helt nybyggda lokaler i 

samverkan med andra verksamheter. Kanske är något av dem flyttat 

till ett nytt bostadsområde t.ex. Gässlösa. Kanske är de 

sammanslagna till ett större närbibliotek? Kanske är ett av dem 

integrerat med ett skolbibliotek? 



Vad krävs för att uppfylla 

framtidsplanerna? 

• En biblioteksbudget i balans – biblioteken fick en ramutökning med 
1 miljon kronor för 2019, underskottet är större än så.

• Statligt medel på 1 miljon kronor per år i tre år för 
verksamhetsutveckling.

• Investeringsmedel i samband med  de nybyggnationer och 
renoveringar som planeras.



Om medlen uteblir

• Ett-två folkbibliotek behöver stängas för att få budgeten i 

balans.

• Folkbiblioteken är ej berättigade till statligt bidrag Stärkta 

bibliotek.

• Folkbiblioteken kommer inte att uppfylla målet att vara 

tillgängliga för alla.



Frågor och utmaningar

• Utmaningar:

• Nationell trend med minskande lån på folkbiblioteken

• Vi har många besökare, men vet för lite om icke-användarna

• Digitalt kostar mer

• Frågeställningar:

• Oavsett om medel tillförs för att få budgeten i balans, hur 

prioriterar vi de prioriterade områdena och grupperna? 

Varifrån ska resurserna till detta tas?

• Vad är ett bibliotek för dig?



Tack



Kartläggning statistik biblioteken i borås
Statistikuttaget gäller 2018 års siffror

Antal lån privat- 

personer

Antal aktiva 

låntagare

Antal 

besökare

Öppet 

timmar per 

vecka

Tjänster Mediabudget
Antal aktiviteter 

totalt varav (barn)

Antal skolor och 

förskolor

Antal boken 

kommer 

låntagare

Antal övriga 

institutioner

Bokningar 

av dator

Borås Stadsbibliotek 385084 28882 240370 64 29,7 3344kkr 323 (197) 12 (9) 35 8 (vux) 3 (barn) 41256

Fristads bibliotek 58481 3332 36171 42 2,5 280 kkr 48 (25) 16 (9) 6 1 516

Trandareds biblioteket 64425 1252 47561 34 2,35 246 kkr 36 (16) 10(8) 13 5 672

Dalsjöfors bibliotek 52203 2038 24314 41 2,5 272 kkr 39(23) 19 (10) 8 207

Sandareds bibliotek 58120 1260 30362 34 2,05 215 kkr 72 (31) 12 (8) 4 1 162

Sjöbo bibliotek 40226 1912 31718 43 3 290 kkr 74 (54) 7 12 7 3437

Byttorps bibliotek 39090 1164 28962 24 2,2 189 kkr 78 (56) 10 (7) 10 2 888

Viskafors bibliotek 34645 1224 33859 34 2,4 215 kkr 68 (36) 11 (8) 5 2 318

Göta bibliotek 32954 969 32011 34 2,1 189 kkr 39 (21 9 (7) 4 916

Kristinebergs bibliotek 13581 790 33844 26 1,5 150 kkr 121(64) 6 (3) 10 1 656

Hässlehus 17881 1327 14337 37 2,3 190 kkr 83 (55) 15 (12) 10 9 2063

Norrbyhuset 7637 895 32377 45 1,5 150 kkr 56 (40) 7 (6) 2 3 4389

Bokbussen 

Bokbussen lånade ut 35 760 media under perioden. Mediabudget var 140 tkr

Bokbussen besökte skolor och förskolor 118 dagar. 29 dagar deltog bussen i lovverksamheter, på områdesdagar eller som kulturbuss vid någon aktivitet.
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Linnea Dahlin   Datum      Diarienummer 
Handläggare    2019-05-13         2019-00002  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
13 maj 2019 
 
2018-00035 
Sensus: Redovisning av beviljat bidrag Teaterföreställningen Chock- Flykten till Sverige 
 
2019-00054 
Kommunstyrelsen: Nämndbudget 2019 Borås Stad  
 
2019-00055 
Samhällsbyggnadsnämnden: Detaljplan för Norrmalm, Hamstern 1:1 med flera, Borås Stad 
 
2019-00057 
Ticketmaster: Personuppgiftsbiträdeavtal med Kulturförvaltningen i Borås. 
 
2019-00059 
NN: Offertförfrågan om inköp av konstverket "Pojken och Delfinen" 
 
 
 
  
 
 
KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-05-13 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00030 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning, Tertialrapport I 2019 

Kulturnämndens beslut  

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertialrapport I 2019.        

Sammanfattning av ärendet 

Prognosavvikelser 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -100 tkr. Hela bufferten på 1 000 

tkr tas då i anspråk. 

Biblioteken i Borås 

-700 tkr, är Biblioteksverksamhetens prognostiserade underskott.  

Biblioteken i Borås gick in i 2019 med ett underskott på ca 1,1 mnkr. Efter 

besparingar av tillfällig art är det beräknade underskottet för 2019 ca 700 tkr, 

något som det arbetas med att minska ytterligare. Av de 700 tkr består 400 tkr 

av en årlig fakturering för Mediapoolens tjänster för folkbiblioteken, en tjänst 

som varken har efterfrågats eller används. Så har det sett ut sedan 2017 och 

Biblioteken i Borås är mycket frågande till fördelningen av den här fakturan 

eftersom Mediapoolen används av skolor, men inte av folkbibliotek.   

Biblioteken söker även i år medel från stat, region och kommunalförbund för 

att kunna bibehålla nuvarande servicenivå och för att bedriva verksamhets-

utveckling. Den balans som finns nu bygger på att den faktiska kostnaden för 

skolbiblioteksverksamheten betalas av Grundskoleförvaltningen såsom 

förväntas och att Borås får ta del av externt sökta medel för att stärka 

biblioteksverksamheten. 

Biblioteksverksamheten kommer att analyseras ytterligare för att nå de 

effektiviseringskrav som finns i internbudgeten.  

Borås Konstmuseum 

-400 tkr är Borås Konstmuseum prognostiserade underskott. Anledningen är 

ökade utställningskostnader och högre personalkostnader. Konstmuseet har 

under våren arbetat för att förbättra museets arbetsmiljö och som stöd i arbetet 

har externa konsulter anlitats. Kostnaderna för dessa insatser har tagits från 

verksamhetsmedel. 

 

Buffert 

+1 000 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året.               
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Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport I 2019 Kulturnämnden  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



















































 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Catharina Sparre 
Handläggare 
033 357676 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-13 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00063 1.2.4.25 
 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget april 2019  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 

i budget Tertial 1 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget redovisas dessa två gånger årligen. Kulturnämnden har vid tidpunkten 

för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför budget. 

Dessa uppdrag bedöms som genomförda och behandlade i nämnden. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.                

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2019, nämndens 

rapport  

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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april 2019, nämndens rapport 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer forgå under 2019. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett 
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är 
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de 
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som 
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och 
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och 
kompetensutveckling sätts samman för de specifika 
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka 
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa 
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra. 
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill 
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering 
kring åtgärder för att underlätta dessa möten behövs på central 
nivå. Här finns det en stor utmaning för den offentliga 
arbetsmarknaden att finna mer resurseffektiva 
samverkansformer. En lika stor samverkansutmaning finns 
mellan de offentliga aktörerna som med olika insatser är till för 
att stötta individen. Utbildningar och insatser måste motsvara 
behoven och till och med ibland ligga i framkant. Den kompetens 
som finns tillgänglig har tyvärr inte alltid den kunskapsnivån eller 
inriktning som efterfrågas. Det kan gälla både de som är utan 
arbete och de som redan har en anställning. Det förutsätter ett 
nära samarbete mellan utbildningsväsendet och staden. 
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Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 

Annelundsparken   

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att, som svar på uppdraget att undersöka 

förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken, till 

Kommunstyrelsen översända den utredning som Tekniska förvaltningen och 

Kulturförvaltningen gemensamt gjort.  

Ärendet i sin helhet 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 

om att utveckla Annelundsparken.  

 

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 

Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

 

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder:  

” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 

upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen om 

uppdraget. Slutsatserna baseras på den gemensamt framtagna mindre 

utredningen ”Annelundsparken – utredning om behovet av en 

utveckling/upprustning samt förutsättningar för utveckling av Borås som 

konst- och skulpturstad”. 

Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 

omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 

utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de i utredningen fem 

beskrivna förbättringsförslagen. Detta blir främst en del av Tekniska nämndens 

budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan i Tekniska 

nämndens budget 2019. 
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Beslutsunderlag 

1. ”Annelundsparken – utredning om behovet av en utveckling/upprustning 

samt förutsättningar för utveckling av Borås som konst- och skulpturstad”               

Samverkan 

FSG, förvaltningens samverkansgrupp, 2019-04-16 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Tekniska nämnden, TEN.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Annelundsparken – utredning om behovet av 

utveckling / upprustning samt förutsättningar för 

utvecklingen av Borås som en konst- och skulpturstad 

 

Kulturnämnden och Tekniska nämnden har i budget 2019 fått snarlika uppdrag 

om att utveckla Annelundsparken.  

 

Kulturnämndens uppdrag lyder:  

”Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i Annelundsparken ska utredas av 

Kulturnämnden i samarbete med Tekniska nämnden, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska var i fokus.”.  

 

Tekniska förvaltningens uppdrag lyder  

” Tekniska nämnden ska i samarbete med Kulturnämnden utreda hur en allmän 

upprustning/utveckling av Annelundsparken kan ske, där det gröna i området värnas i 

relation till kulturen – växtligheten ska vara i fokus”. 

 

Kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har samrått vid tre tillfällen 

ang. uppdraget och lämnar varsitt svar till respektive nämnd eftersom 

uppdragen skiljer sig något åt. Svaren baseras på den gemensamt framtagna 

mindre utredningen enligt nedan. I samrådet har det framkommit att 

Annelundsparken är i behov av en upprustning inom fem områden. I övrigt 

anser båda förvaltningarna att parken är välfungerande, fullgör på ett bra sätt 

sin uppgift som stadsdelspark samt är mycket flitigt besökt och väl använd i sin 

nuvarande utformning. Annelundsparken är klassat som allmän platsmark park 

i de båda detaljplaner som berör parken.  

 

Annelundsparken – östra centrums viktigaste gröna oas 

Annelundsparken är en av Borås äldsta parker och är det viktigaste och mest 

tillgängliga grönområdet för boende i östra centrum. Parken som är kuperad 

består dels av en naturdel i norr med stigar i en uppvuxen tall-och bokskog. 

Den andra delen i söder, kringgärdad av Kungsgatan samt riksväg 40 på två 

sidor, är av mer anlagd karaktär och är terrasserad med fruktträd och 
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planteringar. Två skulpturer, varav en är stulen, är placerade i denna del av 

parken. Annelundsparken anlades redan 1827 men kom i kommunens ägo först 

1945. Under 60-talet genomgick parken en större upprustning. Den gamla 

vattenreservoaren högst upp på kullen revs och i dess ställe byggdes en större 

lekplats som idag har namnet Lekfortet och är en av kommunens populäraste.  

 

Den offentliga konsten i Borås – unik och identitetsskapande 

Skulpturstaden Borås har blivit ett begrepp som har placerat Borås på 

konstkartan i Sverige men som även lockar den bredare publiken. Boråsarna är 

engagerade, delaktiga och stolta över sin konst, det är många som känner till 

namnen på skulpturerna, vilket är mycket positivt och vittnar om att man som 

invånare identifierar sig med och uppskattar de konstnärliga avtrycken runt om 

i staden.  

 

Kulturförvaltningen ser den offentliga konstens roll i Borås som något av det 

mest signifikanta och utmärkande för staden. Konsten/skulpturerna och det 

textila arvet som förädlats och utvecklats genom åren är det som profilerar 

Borås som en betydande kulturstad och som gjort och fortfarande gör staden 

känd och intressant att uppleva och besöka.  

Borås var tidig med sina konstsatsningar men idag finns fler platser och städer 

än Borås som förstår att satsa på konst eftersom detta har en stark 

attraktionskraft på tillresande. Därför bör Borås som konststad utvecklas och 

spetsas till ytterligare. Varumärket måste både stärkas och vårdas. I jämförelse 

med andra ungefär jämnstora städer som har konst som varumärke lägger 

Borås generellt sett mindre medel på konst. T ex lägger Örebro, Västerås och 

Uppsala betydligt mer på konst, både på sina museer, för konstinköp och 

offentlig konst. 

Skulpturerna och den urbana konsten används ofta i marknadsföring både av 

näringslivet och av olika representanter för Borås stad. Ett mångårigt 

framgångsrikt samarbete med näringslivet har gjort avtryck i form av verk av 

världskonstnärer som staden inte skulle klarat att införskaffa på egen hand. I 

Västra Götalandsregionen anses Borås vara en av de viktigare aktörerna inom 

konstområdet och har regionala uppdrag avseende den offentliga konsten på 

olika sätt, bl a rörlig bild och Lars Tunbjörk.  

 

Demokratiperspektiv – tillgänglighet  

Den offentliga konsten är den mest demokratiska och tillgängliga konstformen. 

I Borås möts man av skulpturer inne i staden, man behöver inte söka upp 

konsten, den finns överallt i centrum och är tillgänglig för alla. Den offentliga 

konsten är permanent och vänder sig direkt till medborgare som bor eller rör 

sig kring en specifik plats och inte enbart till intresserade besökare som 

självmant brukar besöka museer och gallerier. Detta anser Kulturförvaltningen 

är en av de främsta styrkorna avseende den offentliga konsten i vår stad. 
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Nuläget 

Borås har en mycket bra grund att stå på. Det finns ca 150 skulpturer placerade 

runt om i kommunen varav ett 50-tal återfinns i centrum. Dock saknas en 

bredd och representativitet i skulpturbeståndet, då det finns få samtida verk av 

kvinnliga konstnärer och vad gäller material så är klassiska bronsskulpturer 

dominerande. En större bredd och variation är avgörande för att både hålla 

kvaliteten, relevansen och uppmärksamhetsvärdet vid liv och för att öka 

attraktiviteten. 

 

Vård och underhåll 

Det är angeläget att den offentliga konsten är i gott skick, både för säkerheten 

och av estetiska och upplevelsebaserade skäl. Konstverken kräver kontinuerlig 

vård och skötsel och Borås har tyvärr med tiden ådragit sig en betydande 

underhållsskuld. Ansvaret för vård och restaurering behöver klargöras och 

ekonomiska medel till underhåll måste avsättas årligen. Under 2019 görs en 

genomgång av samtliga skulpturer som ägs av Borås Stad och som är placerade 

utomhus i syfte att upprätta en vård- underhållsplan. 

 

Konstens roll i destinationsutveckling – vinster och mervärden som 

staden får ut av konstsatsningar 

I Borås finns en ömsesidig vilja till samarbete mellan näringslivet och 

kommunen för att utveckla och öka stadens roll som en betydande konststad. 

Frågeställningen  ”Hur kan vi vidareutveckla och befästa  ryktet som  skulpturstaden-

textilstaden till att verkligen bli konststaden med nationellt och internationellt rykte?” är 

fundamental för vilken riktning staden bör välja för att nå upp till visionen om 

en nationellt och internationellt ryktbar konststad.  

Inom begreppet ”konst” ryms många delar såsom design, textil, innovation, 

skulptur, urban konst, Lars Tunbjörks centrum, rörlig bild, foto, samtidskonst 

mm. Allt detta finns i Borås, på olika sätt, men ett helhetsgrepp måste kopplas 

för konstområdet före enstaka satsningar som riskerar att göra helheten otydlig 

och splittrad. Nästa fråga blir därför ”Vilka framtida satsningar behövs, vilka 

samarbeten är nödvändiga för att alla ska verka för samma mål?” 

 

Konstmuseets roll är central. Museet har ett gott rykte och har sedan 1970-talet 

producerat och visat utställningar av hög kvalitet och med en stor räckvidd. 

Tyvärr är museet inte längre ändamålsenligt. Samtidskonsten ställer andra krav 

på exponeringsytor. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och utgör 

numera både en säkerhets- och enarbetsmiljöproblematik. Uppdraget att 

utveckla Lars Tunbjörks centrum i samarbete med Tunbjörkstiftelsen begränsas 

i de nuvarande lokalerna.  

 

Det finns med andra ord många skäl till varför en bredare och djupare 

utredning om konstens roll i Borås bör genomföras för att genomlysa såväl 

Konstmuseets behov av mer ändamålsenliga lokaler som hur den offentliga 

konsten ytterligare kan stärkas och stödjas. Allt för att på sikt nå målet om att 

Borås blir ”Konststaden med nationellt och internationellt rykte” 
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Behovet av tillgängliga grönområden nära bebyggelse 

Annelundsparken är en av stadens viktigaste parker för sin stadsdel. Likt 

Stadsparken, Ramnaparken, Fjärdingsparken och Hässleholmsparken erbjuder 

den ytor för motion och rekreation på ett föredömligt sätt. Forskning visar 

tydligt på sambandet mellan tillgång till grönområde och människors hälsa och 

välbefinnande. Att vistas i gröna miljöer som parker bidra till: 

- lägre puls och blodtryck samt minskade halter av stresshormonet 

kortisol i blodet. 

- att motverka demens och stärker korttidsminnet. 

- att stimulera barns lek och hälsa 

- att stimulera till fysisk aktivitet som motverkar psykisk ohälsa, diabetes, 

övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar . 

 

Konst och gröna miljöer i samspel 

Det finns spännande och framsynta idéer om ett nytt, linjärt parkstråk, med 

arbetsnamnet ”Gröna kilen”, som planeras som ett grönt stråk från Rya åsar i 

norr till Gässlösa i söder och som kommer angöra Viskan på några platser längs 

vägen. Detta park- och torgstråk är mycket intressant att planera för framtida 

ytor för tillkommande offentliga konstverk och även för ett framtida Konstens 

Hus som skulle ersätta nuvarande Konstmuseum. I denna miljö skulle konsten 

och det gröna planeras tillsammans för en optimal helhet. 

 

 
Skiss över ”Gröna kilens” väg genom Stadsparken och över riksväg 40 samt 

möjlig lokalisering för en kulturbyggnad vid Söderbro. 
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Annelundsparkens förutsättningar  

Annelundsparkens utveckling handlar om att förädla och utveckla den karaktär 

parken har, inte att främst göra om den till en skulpturpark. Parken används 

idag flitigt av barnfamiljer, motionärer och äldre. För barnfamiljerna är det 

främst lekplatsen med tillgång till toalett som lockar. Även närheten till 

fullskalig natur ses som attraktivt för barnfamiljer, där naturleken går att 

utveckla med exempelvis pedagogiska inslag. För motionären är de slingrande 

parkvägarna inbjudande för löpning, både enskilt och i grupp. Belysningen i 

Annelundsparken är fullt utbyggd och är en viktig faktor när motionären väljer 

löpslinga under årets mörkare period. Runt boule-planerna i parkens södra del, 

kring odlingsbäddarna i koloniträdgården eller vid växtsortimenten träffas ofta 

äldre för att umgås eller lära sig mer om odling och växtkunskap. 

Utifrån nämnda förutsättningar har utredningen identifierat fem 

förbättringsförslag enligt nedan: 

  

Parkens entréer 

Parkens placering i stadsbilden innebär att det finns många angöringspunkter 

och ingångar till densamma. Några av dem håller en god standard, är 

informativa och tydliga för besökaren. Andra är mer informella och mindre väl 

skötta. Exempelvis är parken i behov av förbättrade entréer längs med 

Nyckelborgsgatan, mot nord/öst vid Nyckelbergsrondellen samt längs med 

Fjärde villagatan vid Klippbron över R 40. Även Annelundsparkens entré mot 

Sturegatan och Första villagatan behöver ses över, men där är behovet inte lika 

stort. 

 

Bild från Vallastaden, Linköping som visar en portik in till stadsdelsparken. En liknande 

portik skulle ge Annelundsparken den entré som parken saknar vid Nyckelbergsrondellen. 
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Utredningen föreslår att en portik med tillhörande informationsskylt anläggs vid 

Nyckelbergsrondellen för att välkomna parkens besökare från norr. I anslutning 

till entrén finns plats för en skulptur och då gärna med ett tema hämtat från 

växtriket, naturen eller kulturlandskapet kring Borås. 

 

Naturlek 
I norra delen av parken finns goda förutsättningar för att främja barns spontana 

lek i och med naturen. T ex genom att anlägga olika stationer med 

byggnadsmaterial från naturen som barn själva får hämta för att bygga kojor 

och broar över bäcken som slingrar sig fram i skogsmiljön.  

 

Barn som leker med lösa grenar och kvistar helt fritt i naturen utan ramar eller regler. 

 

Skärm mot motorvägen 

Stora delar av Annelundsparken är förorenad av buller från R40, även vissa 

delar av parkvägen närmst slänten ned mot motorvägen behöver förbättrad 

rumslighet. En skärm bestående av ett staket som kläs med klätterväxter ut mot 

motorvägen och en häck planterad på insidan av staketet skulle råda bot på 

problemet.  

 

Utökat växtsortiment 

Annelundsparkens tre terrasser är ett arv från den ursprungliga Annelundsvillan 

som brann ned 1959. Terrassernas stödmurar är i behov av en översyn och 

växtligheten närmst murarna bör bytas ut för att komma åt murarna och 
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samtidigt förhindra att skador uppstår på dem i framtiden. Längs med murarna 

är det sedan lämpligt att utöka växtsortimentet med nya sorter och skyltar.  

I fruktträdgården finns det luckor och där behövs fler fruktträd, såsom päron, 

plommon och körsbär, planteras.  

 

Stadsodling 

I parkens sydvästra del finns en mindre koloniträdgård som idag drivs på ideell 

basis. Efterfrågan ökar på platser att odla i centrala Borås och ett koloniområde 

i Annelundsparken i mindre skala som ger tips och trix på hur odling kan 

bedrivas skulle passa bra in i strukturen. 

 

Slutsats 
Sammanfattningsvis anser båda förvaltningarna att Annelundsparken inte ska 

omdanas till en skulpturpark utan istället utvecklas och förfinas med 

utgångspunkt från sina befintliga kvaliteter och utifrån de fem 

förbättringsförslagen enligt ovan. Detta blir främst en del av Tekniska 

nämndens budgetarbete för 2020 men några mindre åtgärder kan rymmas redan 

i budget 2019. 

 

För att utveckla Borås till en konststad med nationell och internationell 

ryktbarhet föreslås en separat förstudie, på uppdrag av Kulturnämnden, för hur 

Konstmuseet kan utvecklas, såväl verksamhetsmässigt som fysiskt. 

 

 

 

 

Gunnar Isackson 

Teknisk chef 

 

Anton Spets 

Stadsträdgårdsmästare 

 

 

Eva-Lotta Franzen 

Kulturchef  

 

Eva Eriksdotter 

Konstmuseichef 
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Yttrande över detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 

med flera, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 

med flera, Borås Stad.         

Sammanfattning av ärendet  

Planens syfte är att göra en planändring av bensinstation till bostadsändamål. På 

platsen finns idag en bensinstation från 1959-60. Den genomgick en större 

ombyggnad på 80-talet och står sedan flera år utan användningsområde.  

Kulturnämnden har inga synpunkter på förändringen utan tillstyrker 

planförslaget.         

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 med flera, 

Borås Stad  

                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se , diarienummer 

BN2017-829 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén  

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-02 
BN2017-829 

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 
m.fl. Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som snart finns ute på samråd. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 april – 8 maj.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder och 
viss centrumverksamhet inom fastigheten Järnhättan 5, i närhet till det 
i översiktsplanen utpekade urbana stråket längs med Trandaredsgatan. 
Området ligger utmed Trandaredsgatan och Kindsgatan. Gällande 
detaljplan för området är Stadsplan P739 från 1982 och anger för 
Järnhättan 5 användningen bensinstation med en högsta byggnadshöjd 
på 5 meter. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns från och med 10 april 
tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring 
gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. 
Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar 
vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi 
dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshusets entré på Kungsgatan 55, 15 april kl. 17.00–
19.00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 8 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-829), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-08  
  

tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås 

Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1, Borås Stad.         

Sammanfattning av ärendet 

Den föreslagna byggnadshöjden bedöms i förhållande till den smala 

Stengärdsgatan ge ett allt för massivt intryck. Tillåten byggnadshöjd bör 

minskas för att bättre sluta an till gaturummet.                

Ärendet i sin helhet 

Förslaget till detaljplan möjliggör byggnation av bostäder och centrumändamål 

på nuvarande parkering i kv. Hugin. Kulturnämnden avstyrkte förslaget      

2016-12-15 med hänvisning till att den föreslagna byggnadshöjden i förhållande 

till den smala gatan ger ett allt för massivt uttryck. Kulturnämnden vidhåller 

dessa synpunkter.  

 

Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och planområdet har tidigare varit 

bebyggt med mindre trä- och stenhus. Söder om planområdet finns några äldre 

lägre hus bevarade, medan området norr om har bebyggts med högre yngre 

byggnader. Den lägre äldre bebyggelsen är generellt placerad utmed gatan, 

medan högre yngre bebyggelse har innergårdar, entrépartier och parkeringar 

placerade mot gatan, vilket ger ett luftigt stadsrum trots en högre byggnadshöjd. 

Förslaget medger placering direkt mot gatan och en byggnadshöjd på sex 

våningar. Skalan är alltså anpassad till de högsta intilliggande husen, medan 

placeringen följer mönstret för de lägre husen. Då Stengärdsgatan är smal 

kommer den nya byggnadsvolymen och höjden att uppfattas som massiv. 

Byggnadshöjden bör därför minskas så att den nya bebyggelsen bättre sluter an 

till gaturummet och stjäl minde solljus. Gaturummet kan annars komma att 

uppfattas som en mörk korridor. 

Kvarteret Hugin är en del av den äldre rutnätsstaden planerad efter 

stadsbranden 1827, vilken uppmärksammas i Kulturmiljöprogrammet. 

Planförslaget följer rutnätsstadens struktur sedd från ovan, men den föreslagna 

byggnadshöjden vid den smala gatan avviker i stadsrummet. Generellt för 
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rutnätsstaden så trappas byggnadernas höjd ned närmare de centrala delarna. 

Även detta talar för att den tillåtna byggnadshöjden bör minskas för Hugin 1.  

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för bedömning om 

arkeologisk undersökning krävs. Planområdet hör till Borås äldsta delar och är 

en del av innerstadsområdet som Riksantikvarieämbetet uppmärksammat i 

Fornminnesregistret då det innehåller kulturlager från 1600-talsstaden. 

Beslutsunderlag 

1. Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Hugin 1 med flera, 

Borås Stad.                                 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se , diarienummer       

BN 2011-1508 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
GRANSKNING 

 Nämndbeslut   
§ SBN 2019-106 
BN 2011-1508  

 

 

Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Hugin 
1 m fl, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 10 april–17 maj 2019. 
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder och 
centrumfunktioner på den nuvarande parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, några hundra meter 
från Stora torget. Planområdet är 1288 kvadratmeter och avgränsas av 
fastigheterna Hugin 9 och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan 
mot norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd. 

För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja m.fl.) från 1938. 
Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en till fyra våningar samt två fristående 
bostadsbyggnader i tre våningar. 
 
Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också 
stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer 
öppna för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55. Ring gärna innan du kommer så att  
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2011-1508), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Job van Eldijk, tel: 010 615 33 17, e-post: job.van.eldijk@ramboll.se 
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-10  
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Hugin 1 m.fl.

BN 2011-1508Granskning

Plan-
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. Detaljplanen medger 
bebyggelse i sex våningar, där den sjätte våningen utformas 
som indragen takvåning.
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1. Inledning
Planens syfte och huvuddrag
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation 
av bostäder och centrumfunktioner på den nuvarande 
parkeringsplatsen i kvarteret Hugin. 

Detaljplanen följer översiktsplanens inriktning genom 
att föreslå fler bostäder i centrum. Planen bedöms också 
stärka centrums karakteristiska rutnätsstruktur. Planen 
ger möjlighet att uppföra bebyggelse i sex våningar. Totalt 
beräknas planområdet kunna inrymma cirka 50 lägenheter. 

Planområde
Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Planområdet är      
1288 kvadratmeter och avgränsas av fastigheterna Hugin 9 
och 11 mot öster, Stengärdsgatan mot väster, Skolgatan mot 
norr samt Södra Kyrkogatan mot söder. Marken är privatägd. 

Gällande detaljplan
För aktuellt område gäller detaljplan P124 (Kvarteret Freja 
m.fl.) från 1938. Detaljplanen tillåter kvartersbebyggelse i en 
till fyra våningar samt två fristående bostadsbyggnader i tre 
våningar. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. Samhällsbyggnadsnämnden 
gav den 24 maj 2012 §125 samhällsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslöt 2016-10-25 §Pl 2016-000016 via delegation att sända 
planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 14 
november –  18 december 2016.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2016 
Granskning 1:e kvartalet 2019 
Antagande 3:e kvartalet 2019 
Laga kraft 4:e kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. Byggstart 
är möjlig vid årskiftet 2019/2020. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i stadskärnan och följer Borås 
rutnätsstruktur. Omkringliggande kvarter varierar med 
helt eller delvis stängda kvarter och bebyggelser har olika 
utförande och ålder. Planområdet har tidigare varit bebyggt. 

Idag är planområdet delvis obebyggt och består av en 
parkeringsplats och en transformatorstation. En trädrad 
sluter gaturummet utmed Stengärdsgatan. 

Ny bebyggelse
På uppdrag av exploatören har ett bebyggelseförslag för 
planområdet tagits fram av arkitektkontoret Tengbom 
(2019-03-01). Förslaget består av fyra sammanbyggda 
byggnader med var sin trappuppgång, som ligger parallella 
med grannhusen inom Hugin 9 och 11. I bottenvåningen 
finns lokaler för mindre verksamheter som t.ex. pizzeria, 
kvarterslivs, frisör eller dylikt. Här finns även rum för 
cykelförvaring och miljörum. På innergården, delvis under 
bostäderna, finns markparkering för bilar, samt infart till 
parkeringsgaraget inom Hugin 11. Bilparkeringen har infart 
från Skolgatan och utfart mot Södra Kyrkogatan. Den 
befintliga transformatorstationen på parkeringsplatsen flyttas 
till ett läge utmed trottoaren vid Södra Kyrkogatan. 

Planförslaget tillåter byggnader upp till sex våningar. Den 
sjätte våningen ska utformas som indragen takvåning, 
vilket innebär att den nya bebyggelsen kommer att upplevas 
som fem våningar hög från gatan. Takfoten för den nya 
bebyggelsen kommer att hamna cirka 2 meter under takfoten 
på den befintliga bebyggelsen inom kv Hugin (fem våningar 
hög med inredda vindar).  Befintlig bebyggelse vid Skolgatan 
är mellan två och sju våningar, vid Stengärdsgatan mellan tre 
och fyra våningar och vid Södra Kyrkogatan mellan två och 
sex våningar. 

Stadsbild och gestaltning
Omgivningen består av bebyggelse i olika stilar och 
uppförande. Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och 
har tidigare kantats av mindre trä- och stenhus. Kvarteren 
runt omkring planområdet har över tid ersatts med nyare 
bebyggelse vilket gör att stadsbilden varierar. Söder om 
planområdet finns ett antal lägre och äldre hus bevarade 
och norr om planområdet finns betydligt yngre och högre 
bebyggelse. Den äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan och skapar ett definierat gaturum. Mot 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Hugin 1 m.fl.., Borås Stad, upprättad den 15 mars 2019.
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Kv Hugin	    19 03 01 / Fritz, skala  1: 200 (A3 utskrift)Sektion över den befintliga och föreslagna bebyggelsen inom kv Hugin (Bild: Tengbom).

Illustrationsskiss över planerad bebyggelse på Hugin 1, vy mot nordöst med Stengärdsgatan och befintlig bebyggelse i kvarteret Heimdal i förgrunden (Bild: Tengbom).

Planområdet
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Stengärdsgatan och Skolgatan, där bebyggelsen är yngre är 
gaturummet mer öppet genom att innergårdar, entrérum 
och parkeringar placerats mot gatan. Det skapar ett luftigt 
stadsrum, ett kvarter in från Kungsgatan. 

Den nya bebyggelsen i kvarteret Hugin kommer att skapa ett 
mer definierat gaturum. I och med att en större öppen yta i 
stadsmiljön försvinner, kommer öppenheten i gaturummet 
att minska.

Historik och kulturmiljöer
Gatu- och kvartersstrukturen i den äldre rutnätsstaden, där 
kvarteret Hugin ingår, har till stora delar kvar den form 
som den gavs efter stadsbranden 1827. Under de snart 200 
år som har förflutit, har bebyggelsen genomgått enorma 
förändringar och utvecklats mot en väldigt splittrad och 
varierad stadsmiljö. Det gäller såväl byggnadsvolymer som 
fasadmaterial. Den splittrade stadsbilden har med tiden 
närmast blivit karaktäristisk för Borås. Det kulturhistoriska 
värdet i rutnätsstaden konstitueras därför främst av 
gatustrukturen och de äldre platsbildningar som i stort 
ligger fast sedan staden grundades. Stengärdsgatan utgör en 
välbevarad rest av den äldre rutnätsstaden. Upplevelsen av 
gatan förhöjs av beläggningen med så kallad fältsten, som 
idag är unik i Borås.  

I kvarteret Hugin har det inom minst tre olika epoker i 
stadens historia funnits bebyggelse. Idag domineras kvarteret 
av en parkeringsplats samt byggnader från 1950- och 1960-
talet. En äldre bebyggelse från tiden runt sekelskiftet 1900 
revs vid slutet av 1970-talet och dagens p-plats skapades. 
Närområdet innehåller byggnader vars ursprung spänner 
över en hundraårsperiod, från 1890-talet till 1990-talet. I 
anslutning till kvarteret Hugins sydvästra hörn finns två 
byggnader som är klassade som kulturhistoriskt värdefulla  
i Borås Stads Kulturmiljöprogram och som båda utgör 
bra exempel på sin tids stilideal. De båda är att betrakta 
som solitärer utan någon stark koppling till varandra eller 
sin omgivning. De skänker dock en, för Borås, ovanligt 
ålderdomlig karaktär åt Södra Kyrkogatan.   

Arbetsplatser
Planförslaget möjliggör arbetsplatser då lokaler i byggnaden 
kan användas för centrumverksamhet, t.ex. service, handel 
och samlingslokaler. 

Offentlig service
Engelbrektskolan är närmaste grundskola och ligger          
500 meter österut i stadsdelen Norrmalm. Kulturhuset med 
bibliotek och konstmuseum ligger 300 meter bort. Badhus 
finns i Stadsparken cirka 600 meter från området. Närmaste 
förskola ligger cirka 500 meter nordost om planområdet. 

Äldre bebyggelse utmed Södra Kyrkogatan, bild från planområdet mot söder.

Yngre bebyggelse utmed Skolgatan, bild från planområdet mot norr.

Yngre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot nordväst.

Äldre bebyggelse utmed Stengärdsgatan, bild från planområdet mot sydväst.
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Kommersiell service 
Borås centrumhandel finns i närområdet. En livsmedelsbutik 
finns 50 meter västerut, mitt i centrum. Detaljplanen 
möjliggör för mindre verksamheter.

Tillgänglighet 
Planområdet har goda förutsättningar för att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Den 
föreslagna bebyggelsen ska vara tillgänglig för personer 
med rörelsehinder, dels mellan parkeringsplats och 
bostadsentré och dels inne i bostaden. Detta ska redovisas vid 
detaljprojektering och i samband med bygglovsprövning.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet omfattar del av Stengärdsgatan och angränsar 
till Skolgatan och Södra Kyrkogatan. Trafikflödet på dessa 
gator är relativt låg. Södra Kyrkogatan fungerar som en 
gångpassage mellan den västra och den östra delen av 
centrum. 

Trafikmängden i anslutning till kvarteret bedöms minska 
med anledning av att en allmän parkering försvinner. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Cykelväg finns längs Yxhammarsgatan, två kvarter ifrån 
planområdet, i övrigt sker cykling i blandtrafik. Trottoarer 

Nuvarande parkering på Hugin 1 samt infart till garage i Hugin 9, bild mot nordöst. (Bild: Borås Stad)

Fasad mot väster genom Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan (Bild: Tengbom)

YXHAMMARSGATAN SKOLGATAN SÖDRA KYRKOGATAN TORGGATAN
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intilliggande verksamheter kommer att parkera på andra 
platser i centrum. Närmaste allmänna parkering finns vid 
Kulturskolan med 134 parkeringsplatser cirka 150 meter 
sydost om planområdet samt vid Caroli kyrka cirka 160 meter 
sydväst om planområdet med 13 parkeringsplatser. 

Enligt Borås Stads parkeringsregler (2017) ska det för 
flerbostadshus i centrum finnas sju bilparkeringsplatser 
per 1000 m2 BTA. Det innebär ett behov på 35 stycken 
bilparkeringsplatser för planerad bebyggelse. Parkeringsregler 
beskriver olika åtgärder som byggherren kan åtar sig att 
vidta som skapar förutsättningar för de boende att välja 
andra transportslag än bil. Om en byggherre önskar en 
sänkning av parkeringstalen, är det byggherrens ansvar att 
på ett trovärdigt sätt redovisa att de uppfyller kraven som 
ställs. Redovisningen ska ske skriftligt och kan göras genom 
exempelvis avtal, kontrakt eller parkeringsutredningar. I 
bygglovet beskrivs vilka förutsättningar som ska uppfyllas för 
att ett sänkt parkeringskrav ska bli aktuellt och därmed för 
att bygglov ska kunna ges. De åtgärdspaket som skulle kunna 
vara aktuellt för planområdet omfattar följande krav: 

Bostadspaket 1 – Utmärkta cykelmöjligheter:

 » God tillgänglighet med kollektivtrafik (vilket definieras 

finns längs alla gator i området. Cykelparkering anordnas 
inom respektive fastighet. Borås Stads parkeringsregler 
(2017) anger krav på 25 cykelparkeringsplatser per 1 000 
m2 bruttototal-area (BTA). I exploateringsförslaget finns 
inomhusparkering för cyklar redovisad. 

Kollektivtrafik
Planområdet ligger centralt strax innanför centrumringen 
med cirka 900 meter till resecentrum. Området ligger i ett 
kollektivtrafiknära läge och är väl försörjt med lokalbussar 
med hög turtäthet. Närmaste busshållplatserna ”Allégatan” 
och ”Yxhammarstgatan” ligger cirka 150 meter från 
planområdet och hållplatsen ”Södra torget” ligger cirka 
500 meter från planområdet. Bortsett från närheten till 
resecentrum trafikeras området av sammanlagt nio busslinjer. 

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet används idag som en offentlig betalparkering 
med 37 parkeringsplatser som nyttjas av besökare till 
olika verksamheter, exempelvis intilliggande vårdcentral. 
Vårdcentralen har även egna parkeringsplatser i kvarteret 
Heimdal. Planförslaget innebär att parkeringen inom 
planområdet kommer att bebyggas. I och med att 
parkeringsplatserna försvinner kommer trycket på övriga 
parkeringsplatser i närområdet att öka. Besökare till 

Stengärdsgatan med planområdet till vänster, bild från norr. 
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av att det är mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste 
hållplats och att denna hållplats vid ordinarie tidtabell 
har minst fyra avgångar per timme på morgonen/
början av arbetsdagen och på kvällen/slutet av 
arbetsdagen)

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna är i närheten av 
entrén (max 35 meter bort).

 » Minst 50 % av cykelparkeringsplatserna ska vara 
inomhus eller under tak och vara lättillgängliga från 
markplan.

 » Särskilda utrymmen för lastcyklar och cykelkärror.

 » Utrymme för tvätt och underhåll av cyklar.

 » Tillgång till pump och verktyg.

Bostadspaket 2 – Bilpoolspaket:

 » En bilpool ska vara etablerad vid inflyttning. Både 
etablering av ny bilpool och anslutning till befintlig 
bilpool i närområdet godtas. 

 » Antal bilpoolsbilar/platser ska vara en styck för 
anläggningar som enligt grundtalen kräver upp till och 
med nio parkeringsplatser, två styck för anläggningar 
som kräver 10-59 platser och 5 % av den oreducerade 
efterfrågan för anläggningar som kräver 60 platser 
eller mer. Bilpoolsplatserna ska räknas utöver övriga 
parkeringsplatser.  

 » Medlemskap i bilpoolen ska garanteras för samtliga 
boende i bostadsfastigheten för minst fem år framöver 
och kostnaden för medlemskapet ska ingå i hyran för de 
som vill vara med.   

 » Avstånd till bilpoolen är max 0,4 km.

 » Information om hållbart resande – t.ex. kollektivtrafik 
och bilpoolslösning – i samband med marknadsföring 
av bostäderna.

 » P-avgift för övriga parkeringsplatser.

Exploateringsförslaget uppfyller kraven enligt Bostadspaket 
1, vilket innebär att antalet bilparkeringsplatser som krävs 
kan reduceras med 15 %, enligt parkeringsreglerna. Det 
skulle för planförslaget innebära att det krävs 30 platser. Om 
även en bilpool etableras kan antalet bilparkeringsplatser 
reduceras med 25 %, till totalt 26 st. 

I exploateringsförslaget som ligger till grund för detaljplanen 
finns endast 18 platser redovisade. Om byggherren inte 
kan ordna de parkeringsplatser som krävs inom den egna 
fastigheten eller i annan gemensam anläggning, som i detta 
fall, kan det vara möjligt att göra så kallade parkeringsköp. 
Parkeringsköp innebär att byggherren istället för att ordna 
parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar per  
parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp sker genom 
avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och kommunen, se 
genomförandebeskrivning.

Riksintressen för transport
Närliggande riksintressen för (väg eller järnväg) som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen bedöms inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. För fastigheter som har hårdgjord yta 
större än 2500 m2 ska fördröjningsåtgärder vidtas. 
Fördröjningsmagasin med en effektiv volym av 3 m3 per 100 
m2 hårdgjord yta
ska anläggas. Den nya bebyggelsen ansluts till det befintliga 
dagvattenledningar. En generell planbestämmelse reglerar 
att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
kvartersmark. 

Värme
Fastigheten kan anslutas till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Inom planområdet finns en elcentral med tillhörande 
ledningar inom fastigheten.

Avfall
Avfallshantering sker inom fastigheten. Fastighetsägaren 
ansvarar för detta. För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och 
tillgänglighet vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall 
Sveriges Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets 
vägledningshandbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker 
och estetisk” följas. Utöver det rekommenderar Borås Energi 
och Miljö att man planerar för att kunna ha fullsortering med 
10 fraktioner i miljörummet.
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Närmaste återvinningsstation finns vid Borås kulturskola, 
cirka 150 meter sydöst om planområdet. 

Räddningstjänsten
Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats för 
släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte överstiga 
50 meter. Avståndet från släckfordon till brandpost bör 
inte överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör 
således inte överstiga 150 meter. Vattenflödet i brandposterna 
i området bör vara 600 liter/min enligt VAV P 83. Om det 
ska byggas högre än fyra våningar bör vattenflödet vara 1200 
liter/min. Om räddningstjänsten förväntas kunna köra ut på 
ett underjordiskt garage ska bärförmågan hos garaget särskilt 
beaktas (t.ex. om det ska tillåtas byggnader högre än fyra 
våningar). Räddningstjänsten eftersträvar att stegbilar ska ha 
ett maximalt axeltryck om 100 kN. 

Om utrymning från byggnader förväntas ske med hjälp 
av räddningstjänstens utskjutsstegar får byggnaderna 
maximalt ha 11 meter till fönstrets eller balkongräckets nedre 
kant och endast innehålla bostäder, kontor, industri eller 
liknande. Om utrymning från byggnaden förväntas ske med 
räddningstjänstens stegbil får byggnaderna maximalt ha 23 
meter till fönstrets eller balkongräckets nedre kant och endast 
innehålla bostäder, kontor, industri eller liknande. 

Räddningstjänstens krav bedöms kunna tillgodoses. 
Avståndet från brandpost till planområdet är cirka 30 meter.

Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägenheter. 
Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens antagande 
ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan planens 
antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av Hugin 
1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs i huvudsak av hårdgjorda ytor i form 
av parkeringsyta. Längs Stengärdsgatan finns en rad med 
lövträd och buskar. Marknivån inom planområdet ligger 
mellan +146 och +147 meter i Borås höjdsystem.

Befintliga träd utmed Stengärdsgatan formar en allé som 
kommer att försvinna i och med att fastigheten bebyggs. 
Träden kommer att ersättas med nya träd, vilket har regleras 
i ett exploateringsavtal som har tagit fram för planen. För 
borttagandet av träden krävs dispens från biotopskydd och 
en dispensansökan är inlämnad hos länsstyrelsen. 

Lek och rekreation
Annelundsparken ligger inom 100 meter från planområdet 
och Stadsparken ligger 300 meter från planområdet. I 
parkerna finns lekplatser och promenadstråk.

Fornlämningar och kulturminnen
Planområdet ingår i fornminnet för den äldre rutnätsstaden 
som är utpekat av Riksantikvarieämbetet. Detaljplanen 
medger bebyggelse som anpassas till rutnätsstadens 
kvartersstruktur och bedöms inte skada fornminnet. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. 

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har utförts av Tellstedt i Göteborg 
AB (2014-11-14). Under asfalten utgörs jordlagren inom    
fastigheten av fyllnadsmaterial av varierande karaktär 
(mullhaltig sand, tegelrester, sten och sandigt grus). 
Fyllnadsmassorna underlagras av hårt packad sandig morän. 
Bergsnivån är svår att utvärdera på grund av att jorden är 
fast. Jord-bergssonderingar har avbrutits på mellan fyra och 
sexton meters djup.

I samband med den geotekniska utredningen sattes fyra 
grundvattenrör. Vid observationstillfällena observerades 
inget grundvatten inom fem till sju meters djup i något av 
rören. 

Utredningen grundar sig på tidigare exploateringsförslag 
och bedömer att planområdet är lämpligt för tre punkthus 
i åtta våningar. Inga belastningsrestriktioner erfordras med 
hänsyn till sättnings- och totalstabilitetsförhållandena. 
Grundläggning av byggnaderna kan ske med platta på mark. 
Ställningstagande i den geotekniska utredningen bedöms 
vara fortsatt relevant för aktuell exploatering med anledning 
av att byggnadernas tryck mot marken rimligen inte kommer 
att bli högre.   

Enligt den geotekniska undersökningen utgör marken 
normalriskområde vad avser radon. Åtgärder för att 
klara tillåten radonhalt inne i byggnader hanteras in 
bygglovsprövningen och utförs vid genomförandet. 

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning har utförts av Structor 
Miljö Göteborg AB (2014-11-13). Planområdet har tidigare 
delvis varit bebyggt. I intilliggande fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel till marken 
genom golvet kan därför inte ha skett. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
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det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. I övrigt har inga 
miljöfarliga verksamheter påvisats inom området. 

I provpunkterna närmast den f.d. kemtvätten inom 
Hugin 9 har inga klorerande lösningsmedel hittats i jord, 
porgas eller dagvatten. De utförda provtagningarna 
visar att förekommande ytliga fyllnadsmassor har låga 
föroreningshalter. Fyllnadsmassorna inom kvarteret Hugin 
bedöms därför inte utgöra några miljö- eller hälsorisker som 
kräver sanering eller andra åtgärder. 

Inom kvarteret Heimdal strax väster om planområdet 
påträffades spår av klorerade lösningsmedel på cirka 
fem meters djup samt i en trädkrona. Halterna bedöms i 
undersökningen vara låga och inte innebära några hälsorisker 
för människor som vistas i nuvarande eller framtida 
bostadshus. 

En kompletterande undersökning avseende klorerande 
lösningsmedel i Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatserna av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att det 
inte finns några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Vid nybyggnation bör grundläggning alltid utföras på ett sätt 
som säkerställer att inläckage av radongas inte sker, vilket 
även ger extra säkerhet för eventuella flyktiga föroreningar 
i marken. I samband med byggnation rekommenderas att 
miljökontroll utförs för att verifiera att det inte finns höga 
halter av klorerade lösningsmedel i marken. 

6. Vatten
Översvämningsrisk och strandskydd
Planområdet ligger cirka 300 meter från om Viskan. 
Området omfattas inte av strandskydd och påverkas 
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där 
vissa av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. 

Det finns miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i 
normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även 
miljökvalitetsnormer för buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt av föreslagen 
planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant 
sätt att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden 
såsom Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att 
dagvattensystemet förses med en ventil som kan stängas för 
att hindra att släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken 
lösning som blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Detaljplanen medger att en befintlig parkeringsplats 
bebyggs med bostäder och verksamheter. En omvandling av 
fastigheten innebär att närområdet befolkas med människor 
under stora delar av dygnet, vilket kan öka känslan av 
trygghet i kvarteret. 

Barnperspektivet
Lekmöjligheter för mindre barn finns i både Annelunds-
parken och Stadsparken. För äldre ungdomar finns stadens 
centrum som erbjuder närhet till skolor, kollektivtrafik, 
bibliotek samt fritidsanläggningar såsom bad- och 
idrottsplatser. Närheten till ett stort utbud av kollektivtrafik 
bidrar till att skapa en rörelsefrihet för unga. Det finns också 
möjlighet att ta sig till intressanta målpunkter genom att gå 
eller cykla. 

Personer med funktionsnedsättning
Planförslaget skapar möjlighet att realisera servicebostäder, 
vilket skulle kunna ge personer med funktionsnedsättning 
tillgång till ett centralt beläget boende. 
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8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre än 
Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 meter. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
med avseende på risk bedöms inte som nödvändiga.   

Buller
För detaljplanen gäller riktvärden för buller enligt Boverkets 
Allmänna råd 2008:1. 

En bullerutredning har genomförts av Structor Akustik 
AB (2019-03-07) och visar att den ekvivalenta ljudnivån 
uppgår till som mest 65 dBA dygnsekvivalent ljudnivå. Den 
maximala ljudnivån nattetid uppgår till som mest 77 dBA 
vid husets sydöstra hörn. Totalt beräknas dygnsekvivalenta 
ljudnivåer över huvudriktvärde (55 dBA vid fasad) för 23 
av 58 lägenheter. Dygnsekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
beräknas vid 10 av dessa 23 lägenheter. Dessa resultat medför 
att avsteg behöver göras från huvudregel enligt följande 
princip för avsteg (Boverket 2008: 1):

60–65 dBA: Nya bostäder bör endast i vissa fall medges där 
den dygnsekvivalenta ljudnivån vid fasad överstiger 60 dBA, 

Ekvivalent ljudnivå vid östra och västa fasaden (Structor Akustik AB)

under förutsättning att det går att åstadkomma en tyst sida 
(högst 45 dBA vid fasad) eller en ljuddämpad sida (45–50 
dBA vid fasad). Minst hälften av bostadsrummen, liksom 
uteplats, bör vara vända mot tyst eller ljuddämpad sida.

Kommunen bedömer att det finns skäl att göra avsteg från 
Boverkets huvudregel. Orsaken til detta är att planen är 
centralt belägen i tätorten och innebär en förtätning av 
stadsmiljön. 

Genom att förse de berörda 23 lägenheternas balkonger 
med akustiskt tätt räcke och ljudabsorberande undertak, 
samt för 16 av lägenheterna delvis inglasning (max 75%), får 
lägenheterna tillgång till ljuddämpad sida vid minst hälften 
av bostadsrummen. 

För att säkerställa att tillgång finns till en ljuddämpad 
uteplats i anslutning till bostäderna kan en gemensam 
uteplats anläggas på byggnadernas takvåning. Vid dessa 
uteplatser beräknas dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA 
eller mindre samt maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA 
eller mindre.

Kravet för trafikbuller inomhus kan åstadkommas 
med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen.

Högst 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå vid
bostadsfasad.

Annars högst 50 dBA dygnsekvivalent och
högst 70 dBA maximal ljudnivå nattetid,
vid fasad för minst hälften av bostads-
rummen.

Riktvärden vid fasad

Kv. Hugin
Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid fasad med
täta balkongräcken och 75 % inglasning i
utsatta lägen, från vägtrafik år 2030.

Cernera Projekt AB

2018-038 rev03

MKN

3

INN

2019-03-06

Översikts- och orienteringsbild

Ekvivalent ljudnivå vid fasad

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA

 > 70
65 - 70
60 - 65
55 - 60
50 - 55
<= 50

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Västra fasaden

Elevation
in m

 <= 20
20< <= 40
40< <= 60
60< <= 80
80< <= 100

100< <= 120
120< <= 140
140< <= 160
160<  

Ekvivalent ljudnivå för dygn i dBA
 > 70
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 50 - 55
 <= 50

Östra fasaden
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Maximala ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Dygnsekvivalenta ljudnivåer vid uteplats (Structor Akustik AB)

Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden (Structor Akustik AB)

L:\2018\2018-038 LE Hugin, bullerutredning forts, Cernera Projekt AB\Rapporter mm\2018-038 r01 rev03 Trafikbullerutredning.docx

Kv. Hugin, trafikbullerutredning
Rapport nummer 2018-038 r01

2018-03-23, s 11 (11)
rev03 2019-03-07

• Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.

Våning 1, markplan. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 2–3. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Våning 4–5. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Takvåning. Redovisning av vilka lägenheter som innehåller riktvärden med/utan åtgärd.

Vid de gemensamma uteplatserna som planeras på takterassen beräknas, med ett 1,1 m högt
akustiskt tätt räcke kring våningen, dygnsekvivalenta ljudnivåer om 50 dBA eller mindre samt 
maximala ljudnivåer (kl. 06-22) om 70 dBA eller mindre, se bilaga 5.

Kravet för trafikbuller inomhus kan innehållas med lämpligt val av fönster, fasad och uteluftsdon. 
Fasadisoleringen måste studeras mer i detalj i projekteringen. 
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Grön: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå utan åtgärder.
Streckad grön: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen utan
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med grön pil.
Rosa: Innehåller riktvärdet om 55 dBA dygnsekvivalent ljudnivå med åtgärder.
Streckad rosa: Erhåller ljuddämpad sida vid minst hälften av bostadsrummen med
åtgärder. Ljuddämpad sida markeras med rosa pil.
Blå: Balkong/terrass förses med ett akustiskt tätt räcke (1,1 m).
Streckad blå: Balkong förses med akustiskt tätt räcke (1,1 m) och glasas in till 75 %.
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Skuggpåverkan
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder minst ska ha ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 
1991) anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om 
minst fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och 
höstdagjämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i 
närmiljön. Mindre lägenheter om högst 35 kvm behöver dock 
inte ha tillgång till direkt solljus. 

Solstudien ovan visar att samtliga lägenheter i den nya 
bebyggelsen har tillgång till direkt solljus på vår- och 
höstdagjämning. Från någon enstaka timme i lägenheterna 
vid Skolgatan till alla timmar mellan solens upp- och 
nedgång för takvåningarna. 

Den nya bebyggelsen innebär en omfattande skuggning av 
västerfasaden av Hugin 9 och 11. Nedan redovisas en tabell 
över soltimmarna på västerfasaden. Antalet sammanlagda 
soltimmarna mellan kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom 
Hugin 9 & 11 minskar därmed för de nedersta enkelsidiga 
lägenheter från 5.15 till 1.45 timmar och minskar för de 
genomgående lägenheterna på femte våningen från 6.45 till 
4.45 timmar. Förhållanden för bostäder inom den befintliga 
bebyggelsen uppfyller därmed kravet enligt Boverkets 
Byggregler angående tillgång till direkt solljus, dock uppnås 
för några bostäder inte rekommendationer angående fem 
timmar solljus på vår- och höstdagjämning mellan kl 9.00 - 
17.00. Även de enkelsidiga lägenheterna inom planområdet 
har tillgång till direkt solljus under en begränsad period 
under dygnet.

21 mars kl 12.15 21 mars kl 14 21 mars kl 17

21 juni kl 15.3021 juni kl 12.15 21 juni kl 20

Soltimmar på västerfasad på 
Hugin 9 & 11

Start Första skugga Fasad täckt av 
skugga

Soltimmar

Befintlig situation (Hugin 1 obebyggd)

21 mars kl 12.15 kl 17.30 kl 19 5:15-6.45

21 juni kl 12.15 kl 19 kl 21 6:45-8.45

Med ny bebyggelse

21 mars kl 12.15 kl 14 kl 17 1.45-4.45

21 juni kl 12.15 kl 15.30 kl 20 3:15-7.45

Tabell soltimmar västerfasaden Hugin 9 & 11
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Sturegatan 19a, ca 6 meter mellan fasader

Skolgatan 22, ca 6 meter mellan fasader

Lilla Brogatan 37, ca 4 meter mellan fasader

Karlagatan 14, ca 7 meter mellan fasader

Insyn
Planförslaget medger ett avstånd mellan den nya och den 
befintliga bebyggelsen på cirka nio meter (se utdraget 
ut illustrationskartan till vänster). För att kunna göra en 
bedömning av vad dessa avstånd innebär, visas ovan ett 
antal referenser från kvarter med 4 till 7 meter mellan 
byggnaderna, hämtade från centrala Borås. 

Utdrag ut illustrationskartan
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Plangräns
Användningsgräns

BC

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Utformning

Högsta byggnadshöjd i meter. Utöver angiven högsta
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppar, genomsiktliga
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som
ventilationsanordningar, sticka upp.

0,0

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft.
Genomförandetid

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark
Bostäder, centrumfunktioner

Störningsskydd

Gemensamhetsanläggning

Bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag till överkant golvbjälklag) ska vara
minst 3,0 meter.

E

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 3 meter.

g1

Området är bullerutsatt. Byggnader ska placeras och utformas så att gällande
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som inte uppfyller aktuella
föreskrivna riktvärden gäller att varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats
och att minst hälften av bostadsrummen ska vara mot en ljuddämpad sida.

Burspråk och balkonger får som högst sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata
med en fri höjd på minst 2,5 meter.

Mark och vegetation
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken.

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

Utskjutande balkonger och burspråk får inte förekomma mot
Hugin 9 och 11.

f1

(B1C1) Bostäder, centrumfunktioner, med ett bottenbjälklag
+156 meter ovan kommunens nollplan.

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggning för
in-/utfart med en fri höjd på minst 6 meter samt för
arbetsområde kring teknisk anläggning.

g2

GATA

Allmän plats
Gata

Utformning av allmänna platser
Föreskriven höjd över nollplanet

Teknisk anläggning

Högsta antal tillåtna våningar (fem). Utöver angivet högsta
våningsantal får vind inredas eller en indragen takvåning
anordnas, om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även
källare får anordas.

Högsta nockhöjd i meter.0,0

BN 2011-1508

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Job van Eldijk

2016-10-25

 Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på angränsande gata.

f2 Fasadmaterial ska stämma överens med fasad på
huvudbyggnaden inom fastigheten.

Teckenförklarning

+167

Förslagen byggnad

Uppskattad nockhöjd utifrån
tillåten byggnadshöjd

Entré till byggnad

Plangräns

+ 0,0

V
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Befintliga och föreslagna höjder på byggnader

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att 
skydda människors hälsa och miljö samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. Det finns normer för en 
rad ämnen till exempel kväveoxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid och ozon med flera. Luftföroreningshalten är 
högst vid hårt belastade gator och vägar i tätare bebyggelse, 
men även utsläpp från industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. MKN för kvävedioxid 
(NO2) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3. MKN för partiklar 
i luften (PM10) är ett årsmedelvärde på 40 μg/m3.

Borås har sedan 1988 kontinuerligt mätt halter av 
kvävedioxid, svaveldioxid och ozon. Sedan 2007 mäts 
även bensen och från 2008 PM10. År 2016 (senaste 
sammanställning) var årsmedelvärde för NO2 24 μg/m3 
inom Kungsgatans gaturum, vilket alltså understiger MKN. 
Årsmedelvärde för partiklar (PM10) var 14 μg/m3, vilket 
också understiger MKN. 

Som referens för planområdet kan även hänvisas 
till            kv Vulkanus, som ligger cirka 600 meter från 
planområdet, och cirka 100 meter från väg 40 och cirka 50 
meter från väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). För kv Vulkanus 
har en utredning av luftföroreningar tagits fram (COWI, 
2018-04-10) där en prognos för luftföroreningar år 2022 har 
gjorts. Utredningen visar att kv Vulkanus klarar MKN för 
både NO2 och MP10 år 2022 för både dygnsmedelvärdet och 
årsmedelvärdet. 

9. Planbestämmelser 
Följande bestämmelser gäller för planområdet: 

Markanvändning allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator.

Utformning allmänna platser
I planen bestäms gatumarkens höjd. Syftet med denna 
reglering är att skydda Stengärdsgatans kulturmiljövärden (se 
avsnitt Historik och kulturmiljöer).

Markanvändning kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bostadsändamål omfattar 
all form av boende av varaktig karaktär, samt även 
bostadskomplement som t.ex. parkeringar för boende och 
besökare, soprum m.m.

Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan 
verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara 
lättillgängliga för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och 
samlingslokaler. 

Där bokstäverna (B1C1) är angivna får bostäder och 
verksamheter endast byggas över +156 meter över stadens 
nollplan, vilket motsvarar tio meter ovan befintlig marknivå. 
Syftet med denna bestämmelse är att säkerställa att det finns 
utrymme för att nå transformatorstationen med kran, när 
delar av transformator måste bytas ut. 

Bokstaven E står för tekniska anläggningar. Inom detta 
område tillåts anläggningar såsom transformatorstationer, 
men även andra anläggningar. 

Utformning kvartersmark
Byggnader får uppföras i upp till sex våningar där den sjätte 
våningen ska utformas som indragen takvåning. Detta 
regleras genom bestämmelserna högsta byggnadshöjd, 
högsta nockhöjd och högst antal våningar. Bestämmelsen 
om byggnadshöjden anger att, utöver angiven högsta 
byggnadshöjd får trappuppgångar, hisstoppas, genomsiktliga 
räcken och små uppstickande byggnadsdelar, som 
ventilationsanordningar, sticka upp. 

Byggnadshöjden är avståndet mellan markens medelnivå och 
skärningspunkten mellan fasadplanet och ett plan som med 
45 graders lutning inåt byggnaden som berör byggnadens 
tak, se figur på sidan 19. Bestämmelsen om högsta nockhöjd 
begränsar den högsta delen på en byggnads takkonstruktion, 
där delar som sticker upp inte räknas in. Bestämmelsen om 
högst antal våningar (fem) anger att utöver angivet högsta 
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våningsantal får vind inredas eller en indragen våning 
anordnas om denna inte påverkar byggnadshöjden. Även 
källare får anordnas. 

Planområdet är indelat i två områden där samma 
byggnadshöjd och nockhöjd gäller. Inom planområdet sluttar 
marken drygt två meter mot norr och denna uppdelningen 
ger möjlighet att räkna medelmarknivån inom respektive 
sektion.  

För att säkerställa ett rimligt avstånd mellan fasader 
mot innergården tillåts inte utskjutande balkonger och 
burspråk inom ett stråk på 2,4-2,9 meters bredd utmed 
fastighetsgräns med Hugin 9 och 11. Inom detta stråk är 
vidare byggnadshöjden begränsad till 4,0 meter, vilket 
möjliggör anordnandet av t.ex. ett skärmtak eller någon 
komplementbyggnad vid parkeringsplatsen, men ingen högre 
bebyggelse. 

För att skapa förutsättningar för verksamheter i 
byggnadernas bottenvåningar, finns det en bestämmelse som 
anger att bottenvåningens våningshöjd (överkant golvbjälklag 
till överkant golvbjälklag) ska vara minst 3,0 meter.

För att undvika att Stengärdsgatan skulle överdäckas med 
utstickande byggnadsdelar, får burspråk och balkonger högst 
sticka ut 1,5 meter utanför byggnad mot gata. 

Entréernas höjdsättning ska anpassas till befintlig höjd på 
angränsande gata så att tillgängligheten på Stengärdsgatan 
säkerställs. Detta gäller även entréerna till miljörummen 
inom kvarteret. 

Det är viktigt att nyttobyggnader såsom transformator-
stationer passar in i stadsmiljön. Därför anges att 
fasadmaterial inom E-området ska stämma överens med 
fasad på huvudbyggnaden inom fastigheten.

Mark och vegetation
Genom att fördröja dagvatten (regn- och smältvatten) blir 
belastningen på ledningsnäten och åarna mindre vid stora 
regn och vid snösmältning. Därför kräver planen att det ska 
finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmarken.

Störningsskydd
Byggnader ska placeras och utformas så att gällande 
riktvärden för vägtrafikbuller klaras. För de bostäder som 
inte uppfyller aktuella föreskrivna riktvärden gäller att 
varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats och 
minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en 
ljuddämpad sida. 

Administrativa bestämmelser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
den del av Stengärdsgatan som ligger inom planområdet, 
och som är allmän plats inom planen. Det innebär att det 
är kommunen som fortsätter äga gatan och ansvara för dess 
skötsel. Eftersom detta är utgångspunkt för alla detaljplaner, 
anges det inte på plankartan. 

Genomförandetiden är fem 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.

För området närmast Hugin 9 och 11 gäller en bestämmelse 
som anger att marken ska vara tillgänglig för en 
gemensamhetsanläggning (g1) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst tre meter. Denna gemensamhetsanläggning 
säkerställer att de som använder parkeringsgaraget inom 
Hugin 11 kan fortsätta att köra över Hugin 1 för att nå 
garaget. I gemensamhetsanläggningen beskrivs hur ansvaret 
för drift och skötsel för denna gemensamma in-/och utfart 
ska fördelas. 

Även för en liten del av området för transformatorstationen  
E(B1C1) anges att marken ska vara tillgänglig för 
gemensamhetsanläggning (g2) för in-/utfart med en fri 
höjd på minst sex meter och för arbetsområde kring teknisk 
anläggning. Denna bestämmelse är till för att möjliggöra att 
området kan användas både för utfart från parkeringen och 
som arbetsutrymme som krävs kring transformatorstationen. 

Principer för att beräkna byggnadshöjd.
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Slutligen innehåller plankartan information om att det 
inte krävs någon planavgift för bygglovsprövning inom 
planområdet, eftersom kostnaderna för planarbetet betalas av 
exploatören genom ett plankostnadsavtal. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Kommunfullmäktige tog beslut år 2012 om vision 2025 som 
beskriver hur Borås vill vara i framtiden. 

Visionen innehåller sju strategiska målområden. Det handlar 
bland annat om att Borås ska vara en plats där många 
människor möts, att alla ska ta ansvar för barn och unga, 
att företagen ska växa genom att samarbeta och att Borås 
centrum ska bli livligare med fler bostäder. Detaljplanen 
bidrar till visionen genom att möjliggöra en förtätning 
i närheten av stadskärnan med fler bostäder. Planen 
bidrar därmed särskilt till att nå målområdet ”Livskraftig 
stadskärna”. 

Planen bidrar även till målområdet ”Goda resvanor och 
attraktiva kommunikationer” genom att åtgärder för ett 
hållbart resande ska göras för den nya bebyggelsen. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP2018, anger 
samhällsbyggnadsmål och planeringsprinciper för hållbar 
utveckling. Planen är förenlig med ÖP:ns målområdet ”en 
tät, sammanhållen och blandad bebyggelse” samt med ÖP:ns 
planeringsprinciper för bostadsbyggande och boendemiljöer, 
då bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar till 
att nå det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, men 
även miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 

För planen är följande mål relevant: ”Borås Stad planerar för 
ett hållbart samhälle och arbetar för att invånarna ska ha en 
hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. Nybyggnad 
sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad 
där vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar 
förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett 
hållbart sätt.”

Bostadsförsörjningsprogram
Detaljplanen möjliggör de strategiska målen 
avseende planering för hållbart boende i Borås Stads 
bostadsförsörjnings-program.  

 » Ny bostadsbebyggelse ska vara ekonomiskt, ekologiskt 
och bostadssocialt långsiktigt hållbar samt av hög 
arkitektonisk och byggteknisk kvalitet.

 » Kommunen eftersträvar ett integrerat boende med 
varierat utbud av upplåtelseformer, bostadstyper och 
storlekar.

 » Möjlighet till nybyggnation av bostäder ska ges i alla 
större tätorter och på landsbygden där tidigare gjorda 
investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad.

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och 
framtida drift och underhåll. 

Kommunen ansvarar för drift och underhåll av allmän 
platsmark.

Borås Elnät AB ansvarar för att ansöka om ledningsrätt för 
att säkerställa rättigheten att bevara transformatorstationen 
inom den yta som avsätts för teknisk anläggning.

Avtal
Utmed Stengärdsgatan finns en trädallé bestående av nio 
glaslindar. För att exploatören ska kunna utnyttja den 
byggrätt som detaljplanen medger krävs att trädallén tas bort. 
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Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan kommunen och exploatören. Avtalet ska reglera hur 
förlusten av träden ska kompenseras.

Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parker-
ingsplatser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Borås Elnät AB och ägaren av fastigheten Hugin 1 behöver 
träffa avtal om flytt av befintlig transformatorstation.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheten Hugin 1 som ägs av 
Projekthus 10 i Borås AB samt del av fastigheten Innerstaden 
1:3 som ägs av kommunen. 

Inom planområdet finns i dag parkeringsplatser och en 
transformatorstation. Ytan används dessutom som tillfart till 
fastigheten Hugin 11. 

Parkeringsplatserna kommer inte kunna finnas kvar då 
detaljplanen ska genomföras. Eventuella nyttjanderättsavtal 
behöver sägas upp. 

Transformatorstationen ska flyttas till den yta som avsätts 
för teknisk anläggning (E) i detaljplanen. Rättigheten att 
använda ytan för transformatorstationen bör säkerställas med 
ledningsrätt.

Hugin 1 används som in-/utfart till garage och lokaler 
inom fastigheten Hugin 11. Denna funktion behöver 
även finnas kvar efter att detaljplanen genomförts. 
Gemensamhetsanläggning bör bildas för in- och utfart på de 
ytor som avsätts för gemensamhetsanläggningar (g1 och g2). 
I övrigt fordras ingen fastighetsbildning för att genomföra 
exploateringen. 

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en 
exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna 
ska finansieras av kommunen.

Exploatören får genom en ändrad användning tillgodogöra 
sig den värdestegring som kan uppstå inom planområdet.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar samt kostnader för åtgärder som krävs för 
att genomföra byggnationen inom kvartersmark.

Exploatören ska ersätta kommunen för de träd som behöver 
avverkas utmed Stengärdsgatan till följd av exploateringen.

Fastighetsägare vars fastighet får andel i eventuell 
gemensamhetsanläggning kommer att tilldelas ett andelstal 
i gemensamhetsanläggningen. De fastigheter som tilldelas 
andelstal i gemensamhetsanläggningen delar på kostnaderna 
för drift och underhåll av anläggningen.

Exploatören bekostar flytt av transformatorstationen. Borås 
Elnät AB bekostar lantmäteriförrättning för bildande av 
ledningsrätt för transformatorstationen, om inte annat 
överenskommes i avtal med exploatören.

Exploatören bekostar upprättandet av detaljplanen. 

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska 
konsekvenser för kommunen.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar fem år efter att planen har vunnit 
laga kraft. 

Fastighetsplan
Fastighetsplan fastställd den 17 oktober 1963 upphävs för 
fastigheten Hugin 1, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden. 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Structor Akustik AB, 2019-03-07). 

 » Geoteknisk utredning (Tellstedt i Göteborg AB, 
2014-11-14).

 » Översiktlig miljöteknisk undersökning (Structor Miljö 
Göteborg AB, 2014-11-13), 
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 » Kompletterande undersökning avseende klorerade 
lösningsmedel, Hugin 1 (Structor Miljö Väst AB, 
2017-02-27)

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

Plankonsult har varit Ramboll Sverige AB genom uppdrags-
ledare Job van Eldijk och handläggare Marcus Olofsson. 
Handläggare från Borås Stad har varit Leila Bonnier.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 2010:900 avseende planförslag upprättat 
den 21 oktober 2016 år har ägt rum under tiden 14 november 
– 18 december 2016 och har annonserats i Borås Tidning. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

Tolv remissinstanser och sju sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär ett antal ändringar jämfört 
med samrådshandlingen. Dessa är de viktigaste: 

 » Planområdet har utvidgats med en del av Stengärdsga-
tan, där bestämmelser angående markhöjd har införts.

 » En justering av egenskapsbestämmelsen g1 har gjorts. 

 » Egenskapsbestämmelse g2 har lagts till. 

 » Bestämmelse angående högsta antal våningar har lagts 
till.

 » Bestämmelse om entréernas höjdsättning har lagts till. 

 » Bestämmelse om fasadmaterial inom E-området har 
lagts till. 

 » Redovisning av ett justerat exploateringsförslag har 
lagts till i planbeskrivning och illustrationskarta. 

 » Tillägg har gjorts under avsnittet förorenad mark.

 » Ändringar har skett inom markanvändningsområde för 
tekniska anläggningar.

 » Avsnittet om luftkvalitet har kompletterats. 

 » En solstudie och referensbilder har lagts till. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2012 §750 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
till att upprätta detaljplan för kv Hugin. Planuppdraget har 
initierats av fastighetsägaren. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 24 maj 2012 §125 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.

Detaljplanen har handlagts med normalt planförfarande 
enligt PBL 2010:900 3, SFS 2011:335. 

Planförslaget skickade på samråd (delegationsbeslut Pl 2016-
16) mellan 14 november och 18 december 2016.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar
Noteras

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen anser att syftet med detaljplanen att förtäta 
centralt i Borås Stad inom kvarteret Hugin med fler bostäder 
är motiverat och lämplig. Området har god tillgång till 
kollektivtrafik. Kommunen behöver dock först visa hur 
frågor som rör hälsa kan lösas på ett bra sätt.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet 
med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska 
prövas av Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsnormer för luft 
En luftutredning behöver tas fram som visar på vilka halter 
av luftföroreningar som förekommer i området. Om MKN-
värden för kväveoxider eller partiklar överskrids är området 
inte lämpligt för bostäder.

Buller 
Eftersom planen påbörjade 2012 så ska Boverkets Allmänna 
råd tillämpas vilket också anges i planbeskrivningen. Enligt 
Boverkets Allmänna råd ska en ljuddämpad sida definieras 
som högst 50 dBA ekvivalent nivå och inte 55 dBA som 
kommunen utgår ifrån i bullerutredningen.  Utredningen 
behöver därför visa hur man kan klara ljuddämpad sida på 
högst 50 dBA ekvivalentnivå, samt 70 dBA maxnivå på hela 
uteplatsen. Även planbestämmelsen behöver korrigeras så att 
den överensstämmer med reglerna i Boverkets Allmänna råd 
2008:1.

Definitionen av en ljuddämpad sida är inte enbart vissa 
”tystare” punkter innanför en inglasad balkong. För att 
det ska anses vara en sida ska hela fasaden för de aktuella 
bostadsrummen klara ljudnivåerna. 

Den utformning av husen som bullerutredningen bygger på 
visar inte att det är möjligt att klara nivåerna för ljuddämpad 
sida enligt Boverkets Allmänna råd och inte heller maxni-
våerna för uteplatsen för samtliga lägenheter. En annan 
utformning behöver övervägas så att kraven kan klaras. 
Utredningen bör visa på hur en sådan utformning skulle 
kunna se ut så att Länsstyrelsen kan avgöra om det kommer 
att vara möjligt att klara bestämmelserna.

Förorenad mark 
Den markmiljötekniska utredning som genomförts 2014 
visar på att man hittat spår av klorerade lösningsmedel i 
två provpunkter på grannfastigheten Heimdal, väster om 
planområdet. Dock har inga detekterbara halter hittats på 
fastigheten som nu planläggs, trots att en kemtvätt funnits i 
fastigheten öster om planområdet. 

Trots den genomförda utredningen anser Länsstyrelsen att 
det råder osäkerhet kring hur spridningen av föroreningar 
gått till som gör att det hittas spår av klorerade lösningsmedel 
i två provpunkter; grundvatten och trädkärna. Det behövs 
en utförligare undersökning som klargör hur det kan kom 
sig att föroreningar hittats i dessa provpunkter men inte i 
provpunkterna i det aktuella planområdet. Kan spridningen 
ha skett via ledningsgravar, avloppsrör eller liknande eller 
har man i undersökningen från 2014 trots allt missat en 
spridningsplym som ligger under Hugin 1?

Utifrån ovanstående behövs en bättre bedömning av riskerna 
för att föroreningar från kemtvätten finns på Hugin 1 med 
tanke på att två prover på grannfastigheten indikerar en 
spridning från kemtvätten i riktning under Hugin 1.

Beroende på resultaten av vidare undersökningar och 
bedömningar behöver kommunen sedan ta ställning till 
om det i planen behöver regleras med bestämmelser hur ev. 
föroreningar ska hanteras för att skydda människors hälsa.

Råd enligt PBL och MB  
Trafik 
Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket 
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort. Se 
Trafikverkets yttrande, daterat 2016-11-22.

Skuggpåverkan 
Kommunen anger att intilliggande bostäder kommer att få 
en ökad skuggning. Boverkets Bygg Regler (BBR) anger ett 
bör krav på minst 5 timmars solljus per dag för bostäder 
mellan 9.00 -17.00 vid vår-och höstdagjämning i bostaden 
och på närmiljöns lekytor och sittplatser. Länsstyrelsen anser 
att Boverkets byggregler bör eftersträvas vid nybyggnation. 
Det framgår ej om 5 timmars solljus per dag uppnås.

Behovsbedömning  
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Centrum, Hugin, Borås Stad, upprättad 15 mars 2019.
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Kommentar
Miljökvalitetsnormer för luft    
Planbeskrivningen har kompletterats med en redovisning 
av mätningar av luftföroreningar vid Kungsgatan samt 
en sammanfattning av slutsatser från en utredning av 
luftföroreningar inom kv Vulkanus, som också ligger intill 
väg 42 (Arlagatan/Kungsgatan). Mätningen och utredningen 
visar att luftföroreningar inte överskrider MKN för varken 
kvävedioxid eller partiklar. 

Buller        
Illustrationskartan visar ett reviderat exploateringsförslag för 
planområdet. Bullerutredningen för planen har reviderats 
med detta förslag som utgångpunkt och visar att bullerrikt-
linjer enligt Boverket 2008:1 uppfylls; vid de flesta lägenhe-
terna uppnås 55 dB(A) och de lägenheterna där bullernivån 
överskrider 55 dB(A) har en ljuddämpade sida med som högst 
50 dB(A) genom att balkongerna där är delvis inglasade. 
Bestämmelsen om buller på plankartan har justerats. 

Förorenad mark       
I intilliggande bebyggelse på fastighet Hugin 9 har en 
kemtvätt funnits i en butikslokal ut mot Kungsgatan. Under 
lokalen där tvätten var lokaliserad, finns två källarvåningar. 
Några spill/läckage av klorerade lösningsmedel kan därför 
inte ha skett till marken genom golvet. Fastigheten har med 
stor sannolikhet hela tiden varit ansluten till det kommunala 
spillvattennätet. Ledningarna går i Södra Kyrkogatan och 
det är inte troligt att det funnits markförlagda ledningar 
från kemtvätten till aktuellt planområde. En komplet-
terande undersökning avseende klorerande lösningsmedel 
på fastigheten Hugin 1 utfördes av Structor den 27 februari 
2017. Slutsatser av denna undersökning är att det inte finns 
några spår av PCE inom planområdet, däremot finns spår av 
PCE strax väster om området. Uppmätta halter är låga (i nivå 
med de generella riktvärdena för känslig markanvändning) 
och bedöms inte utgöra betydande hälsorisker idag eller vid 
planerad markanvändning. De påträffade spåren av klorerade 
lösningsmedel föranleder enligt Structors bedömning att 
det inte några behov av saneringsåtgärder eller ytterligare 
undersökningar i nuläget. 

Skuggpåverkan       
I Boverkets byggregler finns riktlinjer definierade angående 
solljus. Där anges att bostäder ska ha minst ett rum med 
tillgång till direkt solljus. I skriften Solklart (Boverket 1991) 
anges ett önskat värde på solighet i boendemiljön om minst 
fem timmar sol mellan kl 9.00 - 17.00, vid vår- och höstdag-
jämning, för bostaden och lekytor och sittplatser i närmiljön.  

En solstudie har tagits fram av den nuvarande situationen 
och av förhållanden när planområdet bebyggs. Den nya 
bebyggelsen innebär att de sammanlagda soltimmarna mellan 

kl 9.00 - 17.00 på västerfasaden inom Hugin 9 & 11 minskar 
därmed för de nedersta enkelsidiga lägenheter från 5.15 till 
1.45 timmar och minskar för de genomgående lägenheterna 
på femte våningen från 6.45 till 4.45 timmar. Förhållandena 
för bostäder inom den befintliga bebyggelsen uppfyller 
därmed kravet enligt Boverkets Byggregler angående tillgång 
till direkt solljus, dock uppnås för några bostäder inte rekom-
mendationer angående fem timmar solljus. 

Kommunen bedömer dock att de nya och befintliga enkelsi-
diga lägenheterna får tillräcklig med dagsljus som kommer 
från reflektioner från omgivningen. Vidare finns det god 
tillgång till vistelseytor i närområdet med direkt solljus. 

S3 Trafikverket 
Trafikverket ställer sig positiva till att Borås Stad planerar 
för bostäder i en central och bebyggd miljö med närhet 
till bland annat service, arbetsplatser och kollektivtrafik. I 
detaljplanen har kommunen dessutom valt att anpassa antalet 
bilparkeringar med hänsyn till läge och funktion. Detta anser 
Trafikverket är en viktig aspekt i arbetet med förtätning  
av staden.  

Området angörs via det kommunala vägnätet som vidare 
ansluter till bland annat väg 40 i Annelundsmotet och 
Brodalsmotet som är av statlig väghållning. Trafikverket  
bedömer att trafikalstringen för området inte kommer vara 
speciellt hög då boendeparkering på 30-40 platser tillkommer 
samtidigt som 37 offentliga parkeringsplatser tas bort.  

Trafikverket noterar att kommunen har beaktat bullerfrågan 
och att detaljplanen styr att bebyggelsen kommer klara kraven 
i Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 
2015:216). 

Kommentar
Noteras.

S4 Tekniska nämnden
För byggnationen krävs enligt gällande parkeringsnorm att 
40 st parkeringsplatser anlägges inom fastigheten. För att 
såsom förslås göra avsteg från gällande norm med 50 % (20 st 
p-platser) krävs ett säkerställande av förslaget till inrättande 
av bilpool över tid för att avsteget ska vara hållbart. 

Planområdet innehåller idag en allmän parkeringsplats med 
37 platser. Området är besöksintensivt med närliggande 
verksamheter som vårdcentral och systembolag. Som ersätt-
ning till dessa hänvisas till parkeringsplatser vid kulturskolan 
och Carolikyrkan, platser som enligt Tekniska nämndens 
bedömning redan idag har full beläggning.  
I detaljplaneförslaget konstateras: ”I och med att befintliga 
parkeringsplatser försvinner kommer trycket på andra 
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parkeringsplatser i närområdet att öka och besökare till 
intilliggande verksamheter behöver parkera på annan plats 
i centrum”. Frågan är hur dessa möjligheter ser ut idag och 
framledes med hänsyn till fortsatt förtätning i centrum.  

För att centrum ska utvecklas och vara attraktivt kräver 
Tekniska nämnden att staden tar ett helhetsgrepp i 
parkeringsfrågan och en plan för hur framtida förtätning 
av bostäder i centrum påverkar behovet av utbyggnad av 
parkeringsanläggningar som med fördel kan uppföras i 
anslutning till cityringen. 

Tekniska nämnden har i övrigt ingen erinran mot upprättat 
förslag till detaljplan. 

Kommentar
Synpunkt angående parkeringsfrågan vidarebefordras till 
kommunens avdelning för strategisk samhällsplanering. .

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget 
under förutsättning att man tar hänsyn till Miljöförvaltning-
ens synpunkter i det kommande planarbetet. 

Miljöförvaltningen tycker det är positivt att förtäta stads-
kärnan med bostäder som har nära till kollektivtrafik och 
övrig service vilket motiverar avsteget från förslaget till den 
kommande parkeringsnormen. Miljöförvaltningen noterar att 
resonemang om barnens behov av förskola och nära lekytor 
saknas i planbeskrivningen. 

Prover har tagits på marken på grund av misstänkt förore-
ning av f.d. kemtvätt i angränsande fastighet. Inga klorerade 
lösningsmedel har hittats. 

Miljöförvaltningen anser att i nuvarande planförslag kan 
både skuggpåverkan, buller- och luftkvalitetsproblemen vara 
negativa för människors hälsa. Risken för negativa hälso-
aspekter minskar betydligt om byggnaderna kan placeras så 
att de bildar ett slutet kvarter eller som ett U ihop med det 
befintliga huset mot Kungsgatan. 

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information om 
avstånd till förskola och lekplats. 

Angående solljus och buller se kommentaren på Länsstyrel-
sens yttrande. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Ändra till följande:

Dagvatten 

För fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 m2 
skall fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med 
en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska 
anläggas.

Kommentar
Planbeskrivningen och plankarta har justerats i samråd med 
Borås Energi och Miljö. 

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Borås Elnäts befintliga transformatorstation måste vara 
åtkomlig med kranbil/mobilkran då taket på transformator-
stationen kan behöva lyftas av. Vi kan inte acceptera att man 
bygger ut ovanför transformatorstationen, det behöver vara 
fritt uppåt.

Borås Elnät vill att man planlägger E-område inom hela 
BCE-området samt hela vägen ut mot Södra Kyrkogatan 
för att säkerställa transformatorstationen och elledningar i 
marken.

Borås Elnät anser att man måste titta närmare på detta med 
transformatorstationen så att man uppfyller ställda krav 
såsom åtkomst och utrymning. 

Elledningar till och från Transformatorstation kan komma 
att behöva flyttas pga. husbyggnationen, flytten av dessa 
bekostas av exploatören. 

Transformatorstationen har stor betydelse för befintliga och 
tillkommande byggnader då den försörjer närområdet med 
el.

Stadsnät 
Ingen erinran.

Kommentar
Plankartan har kompletterats med en markanvändningsbe-
stämmelse (B1C1) vilken anger att bostäder och verksamheter 
endast får byggas med ett bottenbjälklag + 156 meter över 
stadens nollplan, vilket motsvarar sex meter ovan befintlig 
marknivå. Området för tekniska anläggningar har i övrigt 
justerats i enlighet med Borås Elnät synpunkter. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inget att erinra.

Kommentar
Noteras.
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S9 Sociala omsorgsnämnden
Nämnden har inget att erinra mot förslaget men har en 
önskan om att Samhällsbyggnadsnämnden tar del av nämn-
dens synpunkter för målgruppen funktionsnedsatta. Inom 
nämndens ansvarsområde är bl.a. fokus på att funktions-
nedsatta invånare ska kunna inkluderas i samhället på lika 
villkor. Nämnden menar att ett sätt att nå måluppfyllelsen 
är att det tydliggörs i planbeskrivningen om tillgänglighet 
för funktionsnedsatta samt att det även är under avsnittet 
”Sociala perspektiv” inryms en beskrivning om funktions-
hinderperspektiv. Centrala boenden i form av servicebostäder 
ger målgruppen möjligheter att vara en del av dem som 
förverkligar Visionens målområde ”Livskraftig stadskärna” 
och utbudet av centralt belägna boendeformer bör även 
omfatta personer med funktionsnedsättning.

Kommentar
Planbeskrivningen har kompletterats med information 
gällande tillgänglighet för funktionsnedsatta invånare kopplat 
till planområdet. 

Under ”Sociala perspektiv” har text kompletterats med en 
beskrivning av funktionshinderperspektivet.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker detaljplan för Centrum, Hugin 1, 
Borås Stad. 

Stengärdsgatan är en av Borås äldsta gator och planområdet 
har tidigare varit bebyggt med mindre trä- och stenhus. 
Söder om planområdet finns några äldre lägre hus bevarade, 
medan området norr om har bebyggts med högre yngre 
byggnader. Den lägre äldre bebyggelsen är generellt placerad 
utmed gatan, medan högre yngre bebyggelse har innergårdar, 
entrépartier och parkeringar placerade mot gatan, vilket ger 
ett luftigt stadsrum trots en högre byggnadshöjd. Förslaget 
medger placering direkt mot gatan och en byggnadshöjd 
på sex våningar. Skalan är alltså anpassad till de högsta 
intilliggande husen, medan placeringen följer mönstret för 
de lägre husen. Då Stengärdsgatan är smal kommer den 
nya byggnadsvolymen och höjden att uppfattas som massiv. 
Byggnadshöjden bör därför minskas så att den nya bebyg-
gelsen bättre sluter an till gaturummet och stjäl minde solljus. 
Gaturummet kan annars komma att uppfattas som en mörk 
korridor. 

Kvarteret Hugin är en del av den äldre rutnätsstaden planerad 
efter stadsbranden 1827, vilken uppmärksammas i Kultur-
miljöprogrammet. Planförslaget följer rutnätsstadens struktur 
sedd från ovan, men den föreslagna byggnadshöjden vid den 
smala gatan avviker i stadsrummet. Generellt för rutnäts-
staden så trappas byggnadernas höjd ned närmare de centrala 
delarna. Även detta talar för att den tillåtna byggnadshöjden 

bör minskas för Hugin 1. 

Vid markarbeten behöver Länsstyrelsen kontaktas för 
bedömning om arkeologisk undersökning krävs. Planområdet 
hör till Borås äldsta delar och är en del av innerstadsområdet 
som Riksantikvarieämbetet uppmärksammat i Fornminnesre-
gistret då det innehåller kulturlager från 1600-talsstaden.

Kommentar
Planförslagets genomförande kommer att innebära stora 
förändringar i skala i jämförelse med den tidigare, sedan 
länge rivna bebyggelsen. Samtidigt kommer nya byggnader 
att till stora delar återskapa ett förlorat gaturum i rutnäts-
staden. Borås har sedan 1930-talet sett en kontinuerlig 
förskjutning av skalan på bebyggelsen i rutnätsstaden och 
under det senaste årtiondet har den processen fortsatt och 
dessutom accelererat. Det aktuella förslaget för Hugin speglar 
denna utveckling och är inte unik i denna del av Borås. I 
närliggande kvarter som Hermod, Magne och Trud finns 
exempel på bebyggelse där höjden på husen inte ”trappar ner” 
mot väster utan istället möter kringliggande byggnader med 
samma, eller en högre byggnadshöjd.  

Utifrån dessa överväganden gör samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bedömningen att planförslaget innebär en acceptabel 
påverkan på stadskärnans kulturmiljövärden.   

Synpunkten angående arkeologisk undersökning läggs till i 
planbeskrivningen.

S11 Räddningstjänsten 
Den tänkta utformningen har lämnat plats för biltrafik 
till befintligt garage genom att lämna utrymme under 
utstickande balkonger. Det finns dock ingen möjlighet för 
räddningstjänsten att komma in med höjdfordon för att ta ner 
människor från de befintliga bostäderna, vilket är krav enligt 
gällande (och gamla) byggregler, samt lagen om skydd mot 
olyckor. Lägenheterna har gått att nå via parkeringsplatsen 
hittills.

Den föreslagna utformningen innebär även att räddnings-
tjänsten bara kan komma åt planerade bostadshus från en 
sida, Stengärdsgatan, vilket medför krav på genomgående 
lägenheter eller intern åtkomst till två utrymningsvägar 
(trapphus). Grundkravet är att samtliga lägenheter med föns-
terhöjd över 11 meter måste kunna nås av räddningstjänstens 
höjdfordon om inte det finns två tillgängliga utrymningsvä-
gar i byggnaden, vilket är mycket ovanligt i flerbostadshus.

Räddningstjänsten flaggade för denna problematik vid 
plangruppsmötet 2014-08-29, samt har varit i kontakt med 
aktuella planhandläggare i frågan under februari 2017.
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 » Räddningstjänstens åtkomst till befintliga bostäder för 
livräddning med höjdfordon måste lösas.

 » Utrymningsfrågan för planerade bostadshus bör lyftas 
och värderas för att inte tvinga fram krav på interna 
åtgärder som är dyra och/eller tar mycket boyta i 
anspråk.

Kommentar
Grannfastigheten Hugin 11 innehåller enkelsidiga lägen-
heter. Om planförslagets genomförande innebär att dessa 
lägenheter inom Hugin 11 inte kan nås av räddningstjänstens 
höjdfördon, ska alternativ utrymningsväg för lägenheterna 
anordnas, t.ex. i form av en brandtrappa. Fastighetsägaren till 
Hugin 11 ansvarar för denna åtgärd. Innan planens anta-
gande ska bygglov sökas för åtgärden. Vidare ska det, innan 
planens antagande, tecknas ett avtal mellan fastighetsägare av 
Hugin 1 och Hugin 11 om finansieringen av åtgärden.

S12 Statens geotekniska institut (SGI) 
SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom 
ras, skred och erosion. Grundläggnings- och miljötekniska 
frågor, såsom hantering av radon, ingår således inte.

Planområdet är beläget i nordöstra delen av centrala Borås, 
några hundra meter från Stora torget. Marken utgörs huvud-
sakligen av hårdgjorda ytor som underlagras av fyllning 
och friktionsjord. Utförd geoteknisk utredning syftar till att 
utreda grundläggningstekniska förutsättningar och lösningar. 
SGI har från geoteknisk säkerhetssynvinkel inget att erinra 
mot planförslaget eftersom det saknas naturliga förutsätt-
ningar för ras, skred, erosion och bergras/blocknedfall inom 
eller i anslutning till planområdet.

Kommentar
Noteras.

2. Yttranden från sakägare
S13 Hugin 11
Ägaren till fastigheten Hugin 11 upplyser om att det finns 
lägenheter i fastigheten som inte är genomgående. 

Kommentar
Se kommentar på räddningstjänstens yttrande. 

S14 Två boende vid Kungsgatan 32
Undertecknad som blir mer förbryllad ju mer man läser 
i detaljplanen över Hugin, jag trodde i min enfald att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen planerade en nybyggnad som 
tar hänsyn till stadens invånare, både i befintliga byggnader 
och nyproduktion, och att det var en anvisning till Järn-

grinden; vad ni planerat skulle dom följa, vidare protesterar 
jag med det bestämdaste följande angående nyproducerad 
fastighet på parkeringsplats Hugin. 

Byggnaden pressas ner på en yta som är alldeles för liten 
i förhållande till fastighetens storlek, ner i skuggan med 
balkonger och burspråk som inte får förekomma skyddat mot 
solens strålar, men det har arkitekten kompenserat med stora 
höga fönster så det är möjligt att få se himlen och få in en 
gnutta mer ljus i lägenheten i skuggan av Hugin 9 & 11 och 
allt som man ser från respektive balkonger och fönster är en 
fasad 6-7 meter ifrån varandra, och all form av  integriteten 
kommer att försvinna med panoramafönster så tätt inpå.

Parkeringssituationen har Järngrinden löst genom att 
åsidosätta och inte följa gällande parkeringsnorm, och 
dessutom konfiskera förhyrda parkeringar och placera dom 
till Järngrindens boende trodde jag var en omöjlig handling 
i Sverige. Det normala är att varje byggherre ansvarar för 
sina egna parkeringsplatser, får dom inte plats på marken får 
dom ordna parkering under husen, det sker i många länder 
i Europa enligt lag, och är det omöjligt, är det Järngrindens 
boende som skall parkera på Kulturskolan, har Järngrinden 
inte utrymme som krävs, är det fel plats som förtätningen 
sker på eller så får dom minska storleken på byggnaden 
så den får den plats som krävs. En sådan här idé kan bara 
frambringas för att tillfredsställa byggherrar och stadens 
politiker. Nybyggnadens storlek har ni föreslagit för att den 
skall vara lönsam, men med arkitektens hjälp är den högre 
och mer lönsam än vad planen säger. Hyresgäster som skall 
köpa lägenheter med stora fönster och balkonger som ligger 
helt i skuggan av Hugin, det blir ingen sol och parkering kan 
inte erbjudas, med utsikt mot en husfasad, bidrar inte till ett 
attraktivt boende och investering.

Balkonger åt väster borde vara ett bättre alternativ där dom 
får sticka ut högst 1,5 m mot gata den enda gata som finns 
är Sandgärdsgatan, som ni skriver i DP. Lite blomster på 
balkongen och sol till dom boende skulle förbättra trivsel 
och tillvaron betydligt.

Trafiksituationen på Stengärdsgatan som kommer att öka 
med nödvändiga transporter, färdtjänst, ambulans eller sjuk-
transporter mm. som stannar upp annan trafik, eller är syftet 
att använda trottoarerna som passage eller nyttja Närhälsans 
parkering för framkomlighet? Framkomligheten på Skolgatan 
kommer att begränsas betydligt och öka när den olagliga 
trafiken genom Hugins parkering försvinner eftersom Södra 
Kyrkogårdsgatan är enkelriktad åt öster, leds trafiken ner på 
Sandgärdsgatan och Stengärdsgatan och upp på Skolgatan 
i väntan på utfart på Kungsleden, och vid Skolgatan 17 kan 
inte trafik mötas, parkeringsrutorna där är ett problem. 
Eller skall möjligheter till parkering minska ytterligare? Det 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN30

kommer att bli mycket avgaser och olägenheter för Skolgatan 
17 - 19, Närhälsan och Hugin 9.

Kommentar
Angående solljus se kommentaren på Länsstyrelsens yttrande. 

Planförslaget tillåter olika utformningar av balkonger inom 
planområdet och i nuvarande exploateringsförslag har ett 
antal lägenheter balkong mot väster. 

Kommunens stadsutvecklings- och parkeringspolicyn 
rekommenderar förtätning med bostäder och parkeringsköp 
inom centrum.

Nuvarande parkeringsplats inom planområdet ligger på 
en privat fastighet och fastighetsägaren följer kommunens 
rekommendationer för lämplig markanvändning inom 
centrum. 

Det bedöms att antalet trafikrörelser från och till planområ-
det kommer att minska när den nuvarande parkeringsplatsen 
försvinner. Vidare bedöms att det kringliggande gatunätet 
har tillräcklig kapacitet för att kunna hantera de förändring-
arna som planens genomförande kan innebära. 

S15 Fyra boende vid Kungsgatan 32
I inledningen på Planbeskrivningen anges en föreslagen 
bebyggelse i sex våningar. Med tanke på närheten till befint-
lig bebyggelse anser vi att detta bör minskas.

Angående parkering föreslås i Dp, redan innan den nya 
parkeringsnormen är godkänd, att på fastighetsägarens 
förslag, göra avsteg från parkeringsnormen.

Bebyggelse 
I Dp framgår det att bebyggelsen regleras med en högsta 
byggnadshöjd och utöver denna får vind inredas. På plan-
kartan anges markhöjd från +145,5 till +147,5 med högsta 
byggnadshöjd 17,5 m. Detta ger en höjd på + 163 till + 165. 
På illustrationskartan anges uppskattad höjd från + 165 till 
+ 166,5. Något utrymme för inredd vind finns inte med de 
höjder som angetts. Sektionsbilden på sidan 5 är helt missvis-
ande då det enligt illustrationskartan i ena änden skiljer två 
meter och i andra änden ca en halv meter. Sektionsbilden 
visar en skillnad på ca fyra meter.

Vi föreslår att infart till och utfart från parkeringsområde 
mellan byggnaderna bör förses med motordrivna grindar och 
att själva parkeringsområdet avgränsas med vägg eller galler. 
Utrymmet mellan bilar och buskar används ofta idag till att 
förrätta naturbehov och om föreslagen bebyggelse uppförs så 
att parkeringen kan nås av utomstående, kommer utrymmet 
att bli ännu mera exponerat och den sanitära olägenheten att 

öka.

I Dp står också att balkonger och burspråk inte får förekom-
ma. På sidan 6 står det att balkonger och burspråk får sticka 
ut högst 1,5 meter. Detta är motsägelsefullt. Om balkonger 
och burspråk inte får finnas, kan de ju omöjligt få lov att 
sticka ut 1,5 meter. Olägenheten med balkonger, indragna 
eller utstickande, är att boende upplever sig iakttagna och den 
privata sfären krymper, om intilliggande fastighet kommer 
alltför nära. 

Fönstren på den föreslagna fastighetens östra sida är 
högre än normalt standardmått, vilket skapar en känsla av 
skyltfönster eller utställningsrum. Sådana fönster är mer en 
fråga för exploatören att ge huset en viss karaktär än att det 
ska uppfylla praktiska funktioner. Detta i sin tur innebär en 
höggradig exponering av de boende och vi föreslår därför att 
detta regleras så att exponeringen med full insyn elimineras.

Gator och trafik 
I Dp står att området bar förutsättningar att uppnå god 
tillgänglighet från gata och parkering till entréer. Stengärds-
gatan med en bredd på 3,4 meter kan knappast anses ha god 
tillgänglighet från gata och parkering. Boende som inte har 
förmånen att få en parkeringsplats under fastigheten kommer 
att i vissa situationer behöva stanna på Stengärdsgatan för av- 
och pålastning utanför entrédörr. Färdtjänstbilar, taxibilar, 
osv med ärende till de berörda fastigheterna kommer också 
att behöva stanna för av- och pålastning på Stengärdsgatan. 
Därmed kommer den enkelriktade gatan med sina 3,4 meter 
att spärras för annan trafik. Detta förhållande kan väl knap-
past vara något som berörda politiker uppmuntrar till.

Planområdet med nuvarande betalparkering och privat uthyrd 
parkering om totalt 50 platser kommer att försvinna. I Dp 
har man rationaliserat bort de 13 privathyrda parkerings-
platserna. Enligt exploatörens förslag skapas plats för ca 20 
parkeringsplatser, vilka kommer att erbjudas boende i den nya 
planerade fastigheten. Boende i Hugin 9 och närboende som 
nu hyr parkeringsplatser kommer därmed att bli uppsagda 
från sina parkeringsplatser. Man avvisar alltså boende som 
idag förhyr parkeringsplatser inom planområdet, för att istäl-
let erbjuda boende i nyplanerad fastighet ett begränsat antal 
parkeringsplatser. Det framgår också i Dp att hänvisning 
görs till närmaste allmänna parkering vid Kulturskolan, 134 
platser, som idag kan utnyttjas. Enligt uppgift finns det en idé 
om att även denna mark kommer att bebyggas i framtiden. 
Det finns bara ett sätt att se på detta faktum, och det är att 
stadsplanerarna skjuter problemet med parkeringsplatser på 
framtiden, för att i nuläget tillgodose exploatörens angelägen-
het att få uppföra en fastighet på den aktuella tomten.

Enligt nuvarande gällande parkeringsnorm för Borås Stad 
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behövs 40 platser på det aktuella området. Enligt den 
föreslagna, ännu ej antagna, parkeringsnormen behövs 
35 platser för planerad bebyggelse. För att kringgå parke-
ringsnormen har exploatören föreslagit genomförandet av 
mobility managementåtgärder, till exempel genom att skapa 
en bilpool för de boende och utökade cykelparkeringar. På 
så sätt skulle antalet parkeringsplatser reduceras med 15 % 
och istället omfatta 30 platser. Enligt exploateringsförslaget 
kommer endast 21 parkeringsplatser att finnas. 

Med hänvisning till Borås Vision 2025 och Borås Stads 
Miljömål, framgår inte i dessa dokument att Borås Stad 
frånhänder sig ansvaret för genomförande av olika mobility 
managementåtgärder och istället lämnar över genomföran-
deansvaret till en exploatör. Exploatören kommer knappast 
att ha något framtida ansvar för genomförande av dylika 
åtgärder, i synnerhet inte som fastigheten kommer att 
uppdelas i bostadsrätter och ingå i en bostadsrättsförening, 
där exploatören inte har några intressen. 

Planförslagen kan endast ses som att gripa ett halmstrå och 
ett sätt att kringgå Borås Stads parkeringsnorm, för det 
primära intresset att uppföra en fastighet. Om Borås Stad 
vill agera för hållbara transporter och hållbart resande i 
samverkan med andra aktörer, måste en handlingsplan tas 
fram innan beslut tas om borttagning av parkeringsplatser.

Mark 
Enligt Dp kommer befintliga träd och buskar inom fastig-
heten att försvinna. Dp har på första sidan en nulägesbild 
med grönska. Det framgår inte på bilden att den bara har ett 
intresse, att förvilla och försköna. Träd och buskar har enligt 
all forskning en luftrenande effekt i stadsmiljö och vi föreslår 
att dessa sparas så långt möjligt. Det offentliga rummet 
finns ju även intill bostäderna och utmed gatorna, inte bara i 
parker som ligger 700-1000 meter bort från bostäderna. Om 
Borås Stad vill främja en hälsosam och attraktiv livsmiljö, 
kan inte all grönska runt fastigheterna tas bort. 

Kommentar
Planen innebär en stor påverkan på den befintliga bebyg-
gelsen inom Hugin 9 & 11, när det gäller solförhållanden, 
utsikt och insyn. Kommunen bedömer dock att intresset 
av att tillgodose behovet av förtätning av stadskärnan med 
bostäder som har nära till arbetstillfällen, kollektivtrafik och 
övrig service väger upp mot dessa nackdelar. 

Exploateringsförslaget följer kommunens parkeringsregler. 
Det föreslagna avtal mellan exploatören och Borås Parkering 
AB kan bidra till att nya parkeringsplatser kan byggas och att 
parkeringsytor i centrum kan effektiviseras. 

Exploateringsförslaget har justerat och redovisningen utgår 

från korrekta uppgifter när det gäller höjden på den befintliga 
bebyggelsen. 

Synpunkten angående motordrivna grindar och avgränsning 
mellan fastigheterna vidarebefordras till exploatören.  

Plankartan innehåller en generell bestämmelse som 
begränsar balkonger och burspråk till att endast få sticka ut 
1,5 meter utanför fasad mot gata. Mot Hugin 9 och 11 gäller 
en specifik bestämmelse (f1) som reglerar att balkonger och 
burspråk inte får förekomma alls. 

Fönsterstorlek regleras inte i planen. Det justerade exploate-
ringsförslaget har dock mindre fönster in mot gården. 

Avstånd mellan den befintliga och den föreslagna fasaden 
varierar mellan 7,3 - 8,9 meter inom berörd del av Stengärds-
gatan. Det bedöms att detta mått räcker för en bil att passera 
en annan bil som är parkerad vid vägkant alternativt på 
trottoaren. 

De träd som tas bort i samband med planens kommer att 
ersättas av träd som planeras på andra platser inom centrala 
Borås. Detta säkerställs genom ett exploateringsavtal mellan 
kommun och exploatör. Kommunen arbetar med ett strate-
giskt helhetsperspektiv för gröna stråk och närparker som 
gynnar alla boende.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Job van Eldijk 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult 
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och 
blir ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastig-
heter  bildas som överensstämmer med den nya planen. De 
som vill bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade 
området.  Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överkla-
gande inte går igenom.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 358952 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-13 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00135 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 

flera, Kronängsparken, Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med 

flera, Kronängsparken, Borås Stad.         

Sammanfattning av ärendet  

Kulturnämnden tillstyrkte planförslaget 2018-10-22. Därefter har förslaget 

arbetats om till nu föreliggande förslag.  

Kulturnämnden har inga synpunkter på omändringen utan tillstyrker 

planförslaget.                

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken, Borås Stad  

                        

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se , diarienummer 

BN2017-1683                             

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


 
SAMRÅD 2 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-03 
BN2017-1683  

 

Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd 2. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 16 april – 21 maj 2019.  

 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med 
sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till 
en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att 
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till 
en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa 
en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen 
också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.  

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av 
flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen 
går i en böj norr om planområdet. 
 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om du inte 
kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller 
post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 april kl. 15.00-18.00. På mötet kommer 
representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-15  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se


Detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken

BN 2017-1683

Plan-
beskrivning

Samråd 2
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Sammanfattning
Planområdet ligger mitt i stadsdelen Norrby. Detaljplanens 
syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 
avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängs-
parken till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör 
det även möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter 
Norrbyhuset att utvecklas och växa. Vidare föreslås nya 
bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till en 
blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För 
att skapa en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar 
innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas. 

Detaljplanen var ute på samråd den 2 oktober 2018 – den 4 
november 2018. Under samrådet kom det in synpunkter som 
har lett till att planförslaget har arbetats om och ändrats i en 
sådan omfattning att det görs ett nytt samråd. 

Det nya planförslaget innebär sammanfattningsvis att:

 » Förskolan med bostäder ovanpå har fått en ny placering 
något norrut, och ligger nu i anslutning till Dalbogatan 
och befintliga bostäder på Bagaren 1. 

 » Ett område för idrottsplats är tillagt för att göra det 
möjligt att bygga en ny sjumanna fotbollsplan inklusive 
en läktarlösning. Fotbollsplanen är flyttad något söderut 
gentemot dagens läge för att öppna upp parkens 
centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslutning 
till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut.

 » Byggrätten för bostäder på kullen har minskat något 
och parkmarken på kullens södra sluttning har utökats. 

 » Parkeringsplatsen vid Västmannagatan är borttagen till 
förmån för mer parkyta. 

 » Befintlig föreningslokal på Bagaren 1 är inte möjlig att 
göra planenlig på grund av risk kopplat till järnvägen, 
och är därför prickad i detaljplanen. Det innebär att den 
inte får byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt 
om byggnaden skulle tas bort. 

 » Skyddsbestämmelser samt utökade ytor med förbud 
mot byggnader har lagts till på berörda platser utmed 
järnvägen. 

 » Utredningar avseende buller, geoteknik och förorenad 
mark har tagits fram. Utredning avseende vibration är 
under framtagande. 

Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att 
utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen 
park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny 
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa. 
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna 
ska bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna 
del av Norrby. För att skapa en bra helhet och en park utan 
bilar och parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig 
parkering utmed järnvägen i väster kan utökas. 

Planområde
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består 
idag av parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt 
ändamål för förskola och fritidsverksamhet. Planområdet 
omges av flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt 
sydväst. Järnvägen går i en böj norr om planområdet. 

Planområdet är drygt 7 hektar stort och Borås Stad äger 
stora delar av marken. Kvarteren Järnbäraren och Bagaren 
med befintliga bostäder ägs av AB Bostäder. Inom området 
arrenderar Borås parkeringsbolag ett område med mark-
parkering vid Västmannagatan. Markparkeringen mellan 
Dalbogatan och järnvägen har upplåtits till AB Bostäder med 
ett polistillstånd. Idag finns även ett skötselavtal som reglerar 
att AB Bostäder sköter om delar av kommunens mark.

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplanerna P666 (laga kraft 1976), P298 
(laga kraft 1963), P275 (laga kraft 1961) och P90 (laga kraft 
1934). Delar av området omfattas också av bestämmelser om 
fastighetsindelningar (tidigare benämnt tomtindelningar) från 
1963 respektive 1961.

Garvaren 30 - där fotbollsplan, parkeringsplatser med mera 
finns - är planlagd för allmänt ändamål men används som 
park. Garvaren 15 - där Norrbyhuset ligger - är också plan-
lagd som allmänt ändamål, men byggrätten är begränsad med 

Planbeskrivning
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 8 april 2019. 

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000
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ytor som inte får bebyggas och med en högsta byggnadshöjd 
på 8 meter. Där idrottsplatsen planeras finns idag byggrätter 
för bostäder. Där förskolan med bostäder ovanpå planeras är 
det idag planlagt för park. Kullen är planlagd som park. Där 
de befintliga och nya parkeringsplatserna planeras är det i 
gällande plan park. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut §234 Lokalför-
sörjningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden 
samt AB Bostäder för att se på möjligheterna att etablera 
en förskola för sex avdelningar på fastigheten Garvaren 15 
under förutsättning att fritidsgård och näridrottsplats med 
mera kan finnas kvar. Vidare beslutade Kommunstyrelsen 
att Lokalförsörjningsnämnden, efter positivt besked från 
Förskolenämnden, kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden 
med begäran om detaljplan.

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detaljpla-
neändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämnden 
vill även trycka på att i samband med projektet bör parkytor 
och ytor för idrott och aktivitet ses över och utvecklas för att 
hitta en effektiv markanvändning, samtidigt som rekreations-
värden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-11-16 i beslut 
§300 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för att möjliggöra en större förskola i 
området. 

Parallellt med förskolans uppdrag finns i Borås Stads budget 
2018 ett uppdrag till Fritids- och folkhälsonämnden att i 
samverkan med Tekniska nämnden genomföra en förstudie 
av en aktivitetsplats på Norrby, likt den som finns på Sjöbo.

På grund av uppdragets komplexitet och de många olika 
parter som behöver medverka i arbetet kom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och Lokalförsörjningsförvaltningen fram 
till att arbetet med detaljplanen skulle inledas med en gemen-

sam projektstudio. Målsättningen var att tidigt involvera alla 
inblandade parter och komma överens om en gemensam 
visionsbild för området. 

Förslaget som togs fram under projektstudion innebär en 
sammanhållen yta med funktionsuppdelat innehåll. En tanke 
har varit att förstärka redan etablerade ytor, stråk och mötes-
platser. Förslaget innebär att den nya förskolan istället för att 
byggas ihop med Norrbyhuset på Garvaren 15 placeras som 
en fristående byggnad i området tillsammans med bostäder.

Ett samrådsförslag togs fram under 2018 och 2018-09-28 
beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via delegation att 
sända planen på samråd. Samrådet pågick under tiden den 2 
oktober 2018 – den 4 november 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Under samrå-
det kom det in synpunkter som har lett till att planförslaget 
har arbetats om och ändrats i en sådan omfattning att det 
görs ett nytt samråd. 

Preliminär tidsplan
Samråd  Fjärde kvartalet 2018 
Samråd 2 Andra kvartalet 2019 
Granskning Tredje kvartalet 2019 
Antagande Fjärde kvartalet 2019 
Laga kraft Fjärde kvartalet 2019

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

Byggstart för förskolan med bostäder ovanpå är beräknad till 
2020 med ett färdigställande 2021. Bostäderna på kullen har i 
dagsläget ingen planerad tid för byggstart.
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Befintlig grusväg upp på kullen, sett från söder.

Utsikt från kullen ner mot befintliga hus på Billdalsgatan.

En del av parken idag. Till höger i bild syns befintlig fotbollsplan.

Befintliga boulebanor och sittplatser i en del av parken.

2. Kronängsparken
Historik och parken idag
Kronängsparken innehåller många olika funktioner redan 
idag. Parken är dock uppdelad och saknar ett tydligt 
sammanhang. Parken separeras av stora ytor för biltrafik, 
stängsel och mycket växtlighet som på vissa platser bidrar till 
mörka och potentiellt otrygga platser. Parken har länge varit 
en samlingspunkt och mötesplats för invånarna i stadsdelen 
Norrby. Fram till 1958 låg en fotbollsplan, forna Norrbyval-
len, i kvarteret Bagaren.

Under 2000-talet har det anlagts en fotbollsplan på samma 
plats som den ligger idag, till en början med grus men nu 
med konstgräs. En utgångspunkt var redan då att stärka 
möjligheten till spontanidrott i stadsdelen. Fotbollsplanen 
används idag av olika föreningar för organiserade fotbollsträ-
ningar och närliggande skolor använder ytan för sina idrotts-
lektioner. Fotbollsplanen används också till spontanaktivitet 
under större del av dagen.

För några år sedan byggdes den lekplats som ligger framför 
husen på Dalbogatan. Lekplatsen är mycket populär och 
upplevs av många som för liten. Borås Stad för statistik på 
antal barn per lekplats och på Norrby finns för lite lekplatsyta 
i förhållande till antal barn i området.

Norrbyhuset
Norrbyhuset ligger i kärnan av parkområdet och fungerar 
som en viktig mötesplats i stadsdelen. I Norrbyhuset finns 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek, medborgarservice och 
café. I Norrbyhuset finns också lokaler för särskilda aktivite-
ter och arrangemang. Norrbyhuset fungerar som ett nav för 
samverkan i området och använder sig ofta av Kronängspar-
ken för olika evenemang och aktiviteter. På våning två finns 
idag en förskola med två avdelningar som har sin lekyta åt 
öster, mot kullen. 

Vad är nästa steg?
I detaljplanen regleras markens användning till park och 
idrottsplats, vilket skapar möjlighet och rättighet att utforma 
den på flera olika sätt. I planbeskrivningen beskrivs de 
tankar som just nu är utgångspunkter i arbetet. Parallellt med 
detaljplaneprocessen arbetar Tekniska förvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen med exakt utformning 
av området. I det arbetet kommer mycket av den input som 
de boende på Norrby själva lämnat i olika sammanhang att 
vara utgångspunkter (läs mer om detta i kapitel 3. Sociala 
perspektiv samt i bilaga 1).

Innehåll och funktioner
Under projektstudion togs en sammanhållen vision för områ-
det fram som bygger på både uppdraget för förskolan och 
aktivitetsplatsen, de bärande idéerna från Cultural planning 
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och de tillfälliga mötesplatserna som tidigare har anordnats i 
området (läs mer om det i kapitel 3. Sociala perspektiv samt 
i bilaga 1). Förslaget innebär en sammanhållen parkyta med 
funktionsuppdelat innehåll. En tanke har varit att förstärka 
nuvarande funktioner, ytor, stråk och mötesplatser. 

Förskolan är tänkt att bli en del av parkens helhet och parken 
blir en förlängning av förskolegården. Lekplatsen som ligger 
utanför förskolans gård blir då tillgänglig en större del av 
dagen och för fler än bara förskolebarnen. Detta innebär att 
lekplatsen måste bli stor till yta och varierad i innehåll. 

Kronängsparken kan få ett nytt utseende och blir då en 
bättre och mer inkluderande mötesplats för alla, både 
gammal och ung, kille som tjej. Parken ska vara till för hela 
familjen oavsett om man vill spela fotboll, träffa sin kompis, 
röra på sig eller bara ta en kaffe i solen. Parken ska inte ha 
skarpa gränser utan bygga på ett helhetstänkande. Däremot 
delas parken in i olika tydliga funktioner för att stimulera och 
passa besökarens intresse och humör. De olika funktionerna 
samspelar med varandra och alla knyter an till parkens 
mittpunkt – en mötesplats. I följande rubriker beskrivs 
området baserat på de zoner som visas i bilden nedan. 

Under det första samrådet inkom många synpunkter kring 
fotbollsplanen som finns i området idag, och planförslaget 

Skiss över området, med zoner som symboliserar hur det kan fyllas med olika funktioner. 

60m40200

Copyright Borås Stad
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RO

AKTIVITET & LIV

RÖRELSE

FÖRSKOLA 
& BOSTÄDER

NORRBYHUSET

MÖTESPLATS

BOSTÄDER

är nu omritat för att tillgodose dessa synpunkter. Zonerna 
är omflyttade och det ges utrymme för en fotbollsplan med 
sjumannamått. Fotbollsplanen planläggs som idrottsändamål 
för att möjliggöra uthyrning av planen för exempelvis organi-
serad träning. Övrig mark planläggs som allmän plats - park. 
Det innebär att området i huvudsak är till för spontan vistelse 
i form av lek, sport, vila med mera. 

    Förskola och bostäder
Här planeras för en förskola med sex avdelningar med bostä-
der ovanpå. Byggnaden placeras i anslutning till Dalbogatan 
och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Förskolan 
får en mindre gård i direkt anslutning till huset men har 
hela Kronängsparken att leka i. På kvällar och helger kan 
förskolegården nyttjas av alla. Eftersom förskolan endast får 
en liten egen gård läggs stor vikt vid utformningen av den del 
av parkområdet som ligger närmast förskolan, det vill säga 
zonen Aktivitet och liv. 

Det regleras inte i detaljplanen men det är positivt om bostä-
derna som byggs blir studentlägenheter. Högskolan i Borås 
växer, bland annat med polishögskolan, och det finns ett 
stort behov av studentlägenheter i kommunen. Norrby ligger 
mycket nära högskolan med bra förbindelser för gående och 
cyklister. Läs mer om själva byggnaden i kapitel 4. Bebyggelse.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

    Rörelse
I området planeras för en idrottsplats med en fotbollsplan 
med sjumannamått. För att gynna fler sporter och spontani-
drott kan till exempel basketkorgar placeras på långsidorna. 
Topografin i slänten mot söder utnyttjas för att bygga en 
öppen läktare utan baksida. Utöver fotbollsplanen är detta ett 
område som präglas av mycket rörelse – springa, studsa, spela 
och klättra. 

Idag används konstgräsplanen i området bland annat av 
föreningar för organiserad fotbollsträning. När parken byggs 
om och en ny fotbollsplan anläggs kommer det även fortsätt-
ningsvis vara möjligt för idrottsföreningar, skolor och andra 
att hyra och nyttja planen.

    Bostäder
Upp mot kullen är det svårt att skapa offentliga ytor som 
befolkas och upplevs trygga dygnet runt, då det ligger avsides 
och har snårig vegetation. Genom att placera bostäder – 
gärna i form av suterrängbyggda radhus med små trädgårdar/
täppor åt söder – skapas liv och rörelse och en ökad trygghet 
på kullen. Läs mer om dessa bostäder i kapitel 4. Bebyggelse.

    Aktivitet och liv
Zonen aktivitet och liv placeras nu i anslutning till förskolans 
gård och de befintliga bostäderna i kvarteret Bagaren. Här 
planeras för lek och aktiviteter för stora och små och ska 
vara en naturlig plats för både förskolans barn och för andra 
på Norrby. Denna del av parken är en bra plats att testa 
konceptet ”bemannad parklek”, vilket innebär att personal 
finns tillgänglig eller håller i aktiviteter för barn. Norrbyhuset 
blir i så fall en naturlig utgångspunkt.

Inspirationsbilder område ”Aktivitet och liv”. Inspirationsbilder område ”Rörelse”.
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    Ro
Här skapas utrymme att sitta ner, själv eller med andra, ta det 
lugnt, reflektera eller bara njuta av stunden. Sinnesupplevelser 
står i centrum och här planeras för mycket grönska, blommor 
och kanske en vattenspegel att vila ögonen på.

    Norrbyhuset
När Kronängsparken växer kan Norrbyhuset växa och bli en 
ännu starkare mötesplats och samlingslokal för både boende 
och föreningar. Om Norrbyhuset byggs ut skapas möjlighet 
till fler aktiviteter och ett utökat bibliotek och café. Norrby-
huset kan anpassas för fler målgrupper och tillgängligheten 
öka. Norrbyhuset kan utöka sin verksamhet utomhus i alla 
väderstreck runt byggnaden.

Inspirationsbilder område ”Ro”. Inspirationsbilder område ”Mötesplats”.

    Mötesplats
Mötesplatsen är tänkt att vara Kronängsparkens mittpunkt. 
Här möts alla parkens vägar, vilket gör det till en naturlig 
träffpunkt i området. Här är tänkt att finnas plats att sitta 
kring långbord och väderskyddat. Det ska även finnas plats 
att anordna arrangemang, stora som små, såsom Midsom-
marfirande, marknader, uppträdanden och loppisar. Platsen 
sjuder stundtals av liv men här finns också utrymme att sitta 
ner, titta på aktiviteter som pågår runtom, eller kanske spela 
schack med en vän.
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Entrépunkter och stråk
På grund av befintlig byggnation och topografi går det att 
identifiera fem huvudsakliga entréer in till området. För att 
stärka området är det viktigt att lägga extra fokus här så att 
entréerna blir tydliga och upplevs välkomnande. De fem 
entréerna har dock olika funktion och kan med fördel ges 
olika utformning. Entréerna är baserade på och beroende av 
stråken som leder till och sträcker sig genom området. Det är 
därför viktigt att också lägga fokus och omsorg på utform-
ningen av stråken. Stråken tillför området liv och rörelse 
och måste upplevas som självklara när området är utbyggt. 
Aspekter som orienterbarhet och belysning är viktiga i 
utformningen.

3. Sociala perspektiv
Det sociala perspektivet är en av de absolut viktigaste 
utgångspunkterna i omvandlingen av Kronängsparken och 
byggnationen av en förskola och fler bostäder i området. 
Detaljplanen har formats för att stärka de positiva kvaliteter 
som området har idag men även utifrån de utmaningar och 
behov som finns. Det fortsatta arbetet med att fylla parken 
med innehåll kommer att utgå ifrån samma tankesätt och 
med målsättningen att minska den upplevda och faktiska 
otryggheten i området. 

Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen
Det har sedan flera år tillbaka gjorts arbete och forskning 
kopplat till Norrby. Några av dessa arbeten har särskild 
relevans för arbetet med Kronängsparken och aktuellt 
detaljplan. Dessa listas nedan: 

 » Cultural Planning (2011-2012)

 » Tillfälliga mötesplatser (2013 och 2015)

 » Trygghetsvandringar (2016, 2017 och 2018)

Viktiga stråk och entréer.

60m40200
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 » Norrbydagen (Norrbydagen sker återkommande, men 
2018 fanns vi på plats för att prata om Kronängsparken)

 » Boendemöte (Dessa möten sker återkommande, men 
i samband med mötet hösten 2018 hade vi också 
samrådsmöte för detaljplanen och fanns på plats på 
boendemötet för att prata om Kronängsparken, svara 
på frågor och ta emot synpunkter)

 » Dialog med elever Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan (2019)

Resultaten från dessa tillfällen har utgjort och kommer att 
utgöra viktigt underlag i utformningen och omvandlingen 
av Kronängsparken med omnejd. I en bilaga till planbeskriv-
ningen beskrivs resultaten av dessa arbeten lite mer utförligt. 
I bilagan finns också en reflektion från Centrum för kunskap 
och säkerhet (CKS).

4. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur, stadsbild, gestaltning
Stadsdelen Norrby har en skiftande bebyggelsestruktur, 
med alltifrån storskaliga hus till mindre radhus. Befintliga 
bostadshus mot järnvägen i norr är höga lamellhus, med nio 
våningar, medan de bostäder som angränsar till planområdet 
i söder är lägre, med tre-fyra våningar. Norrbyhuset är 
utmärkande i området genom att vara en förhållandevis låg 
byggnad med sina två våningar.

Befintlig bebyggelsestruktur bibehålls och förstärks genom 
detaljplanen. Kronängsparken tillåts breda ut sig och ramas 
in av de nya byggnaderna för förskolan samt bostäderna på 
kullen. De byggrätter som tillåts i detaljplanen är placerade 
för att rama in parkområdet. Det skapar en slags rumslighet i 
parken och kan bidra till en ökad trygghet i området. 

Ny bebyggelse
Ny bebyggelse som tillåts i planområdet består av förskolan 
med möjlighet till bostäder ovanpå samt nya bostäder på 
kullen. Detaljplanen gör det också möjligt att bygga mindre 
komplementbyggnader såsom sophus, cykelförråd och 
liknande intill de befintliga bostadshusen i kvarteret Bagaren 
och Järnbäraren samt att bygga ut och på Norrbyhuset. 

Förskola och bostäder
Förskolan med bostäder kan bli ungefär 5 våningar beroende 
på hur höga våningsplanen görs, hur tjocka bjälklag som 
används och vilken sockel och takform som används. 
Förskola och bostäder tillåts i hela byggrätten. Byggnaden 
kan dessutom användas för vårdbostäder eller vårdcentral om 
det skulle behövas i framtiden. 
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Förskolan med bostäder ovanpå hamnar ungefär där lekplatsen är idag. På den idag öppna ytan framför byggs ny lekplats och aktivitetsytor.

Ungefär här planeras den 
nya förskolan med bostäder 
ovanpå. Precis framför blir 
det en liten inhägnad gård 

och nya lekytor. 

Enkel modell som visar placering av förskolan med bostäder ovanpå, totalt fem våningar. Sett från Dalbogatan, med Kronängsparken rakt fram i bild. 

DALBOGATAN
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Idéskiss Kronängsparken
Bilden visar en idéskiss över hur 
Kronängsparken kan se ut. Exakt 
utformning är inte bestämd ännu, 

detta är enbart ett förslag. 

FÖRSKOLA & 
BOSTÄDER

LEK

IDROTT
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BOSTÄDER

NORRBYHUSET

PARK
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Bostäder på kullen
Bostäderna på kullen är planerade för att tillföra en ny, 
mindre skala till denna del av Norrby och bryta av mot de 
stora och höga byggnader som finns i kvarteren Bagaren 
(Dalbogatan) och Järnbäraren (Billdalsgatan). Byggnaderna 
tillåts bli tre våningar höga. Byggnaderna trappas upp för 
att följa terrängen. Byggnaderna får uppta max 900 kvadrat-
meter. Eftersom området är kuperat är byggrätten relativt 
flexibel för att underlätta kreativa lösningar. 

På- och tillbyggnader befintliga hus
De befintliga husen inom planområdet får en något utökad 
byggrätt vilket innebär att de kan byggas ut eller att det kan 
byggas separata komplementbyggnader såsom tvättstugor, 
cykelförråd och liknande. En fjärdedel av takets yta får 
dessutom byggas på med en totalhöjd som är max 3,5 meter 
över övriga byggnadens höjd, vilket innebär cirka en våning. 
Dessa mindre påbyggnader kan till exempel vara gemensam-
hetsutrymmen eller någon enstaka ytterligare bostad.

Utsnitt plankarta. Prickad mark reglerar skyddsavståndet från järnvägen.

Inspirationsbilder bostäder på kullen.Idéskiss över hur en påbyggnad skulle kunna se ut.
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Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild. Volymskiss över hur bostäder i tre våningar skulle kunna bli.

Kullen i planområdets norra del. Befintligt bostadshus i kvarteret Järnbäraren till höger i bild.

Detaljplanen reglerar inte  
hur takformen ska vara. Bilden 

visar endast ett exempel.
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Parkeringsdäck kvarteret Bagaren
I den norra delen av kvarteret Bagaren, mot järnvägen är det 
möjligt att bygga ett ca 1000 m2 stort parkeringsdäck i upp 
till tre plan. Idag är det markparkering på platsen. Marken är 
kuperad vilket gör att däcket med fördel kan byggas i suter-
räng. 

Norrbyhuset
Detaljplanen medger att Norrbyhuset får byggas ut och på. 
Halva byggnaden får bli fyra våningar (norrut mot kullen) 
och halva byggnaden får bli tre våningar (söderut mot 
parken). Där utbyggnaden med omklädningsrum ligger idag 
planläggs marken för park istället. Omklädningsrummet kan 
idag upplevas som en barriär för stråken, och genom att ta 
bort denna del av byggnaden öppnas området upp och gör 
det möjligt att skapa en mötesplats utanför Norrbyhuset. I 
samband med att omklädningsrummet tas bort kommer de 
som vill byta om här istället att hänvisas till Almåshallen.

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, med undantag från kullen i 
nordöst samt slänten från bostäderna i sydöst. Parkområdet 
ska planeras så att det är tillgängligt. Bostäder och förskola 
ska byggas så att de uppfyller gällande byggkrav för tillgäng-
lighet. Norrbyhuset är byggt i suterräng med entréer både 
mot öster och väster.

Utsnitt plankarta.

Norrbyhuset får byggas på i två olika höjder. Se även bild på nästa sida.

På platsen rakt fram i bild är det möjligt att bygga ett parkeringsdäck.

Inspirationsbilder med exempel på hur ett parkeringsdäck kan se ut. 

Utsnitt plankarta. Parkeringsdäck tillåts i kvarteret Bagarens norra del.
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Illustration som beskriver hur Norrbyhuset kan byggas ut och på enligt detaljplanen.

Ljus- och skuggförhållanden
Planområdet består till stor del av öppna parkytor. De bygg-
rätter som tillåts är begränsade i höjd och form. I en bilaga 
till planbeskrivningen finns en sol/skuggstudie över planom-
rådet när det är utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, 
sommarsolstånd, mitten av augusti och mitten av december. 
Vid bilderna finns korta texter som beskriver detaljplanens 
skuggpåverkan på omgivningen.

Den nya bebyggelsen är placerad så att den i liten grad 
påverkar omkringliggande bebyggelse. Störst påverkan har 
förskole- och bostadsbyggnaden. På morgonen och förmid-
dagen skuggar den en del av befintligt bostadshus på Bagaren 
1. Därefter är den största skuggpåverkan på den egna gården 
på norra sidan av byggnaden. Byggnaden skickar också en 
del skuggor över parkområdet på eftermiddagen. Se exempel 
från vårdagjämning och mitten av augusti till höger.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

höjd +153 = cirka fyra våningar
totalt 500 m2 =  
cirka 200 m² utbyggnad

höjd +150 = cirka tre våningar
totalt 500 m² =  
cirka 150 m² utbyggnad

Vårdag jämning kl 17.00.

Mitten av augusti kl 8.00.
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Tidigare bebyggelse på kullen. Rester av staketet till vänster i bild står fortfarande kvar på platsen, se bild till höger. Nedanför bakom träden skymtar Norrbyhuset.

Tidigare bebyggelse på kullen på ungefär samma plats som de nya byggrätterna.  

Historik och kulturmiljöer
Stadsdelen Norrby blev stadsplanelagd först 1906 och då 
permanentades i princip det system av gator och gångstigar 
som hade vuxit fram organiskt under stadsdelens uppbygg-
nad från 1870-talet och 35 år framåt. På 1930-talet arbetade 
cirka 4000 personer i fabrikerna i stadsdelens närområde och 
väldigt många av arbetarna bodde på Norrby. Byggnadsverk-
samheten pågick under en väldigt lång period på Norrby. 
Från mitten av 1870-talet och ända fram till 1940-talets 
början tillkom nya byggnader på jungfrulig mark samtidigt 
som väldigt få äldre byggnader revs. 

Den stora omvälvningen kom i samband med att en ny 
stadsplan antogs år 1959. Ledande politiker beslutade då att 
stadsdelen skulle ”saneras” vilket var ett mycket populärt 
begrepp under 1950-talet. Man ville förnya stadskärnorna, 
modernisera äldre stadsdelar och skapa nya moderna 
grannskap i städernas ytterområden. Med dessa idéer och 
tankar som bakgrund gjordes de centrala och äldsta delarna 
av stadsdelen Norrby om totalt under åren 1959-65. När 
rivningsvågen hade lagt sig fanns endast ett fåtal äldre trähus 
kvar. En ändring av stadsplanen antogs 1961 och är den plan 
som för stora delar av området ligger kvar än idag. Sedan 
byggnationen har det inte heller gjorts några stora föränd-
ringar inom planområdet. 

Det första riktigt stora byggprojektet genomfördes år 1958 av 
AB Svenska Riksbyggen i kvarteret Bagaren vid Dalbogatan. 
Norrby IF fick då släppa ifrån sig sin fotbollsplan, kallad 
Norrbyvallen, för att lämna plats åt två, för tiden gigantiska 
skivhus i nio våningar. Tanken var att de två husen skulle 
fungera som en form av evakueringslägenheter för de boende 
på Norrby under den tid då 1959-års stadsplan genomfördes. 
Under fem mycket intensiva år mellan 1960-65 revs och 
nybyggdes hela det centrala Norrby. 

Kullen bakom Norrbyhuset var tidigare bebyggd, men dessa 
byggnader revs under 60- och 70-talen och idag är delar av 
det visserligen ombyggda Norrbyhuset det enda som återstår. 

Bostäder
Inom planområdet finns idag fyra stora bostadshus med 
sammanlagt 393 bostäder. Detaljplanen medför att nya 
bostäder kan byggas ovanför den planerade förskolan. 
Detaljplanen innebär också nya byggrätter för bostäder på 
kullen mot järnvägen i norr. På kullen tillåts 900 kvadratme-
ter byggnadsarea i tre våningar. Om det byggs som radhus 
innebär det ca 10-15 bostäder. Om det byggs som lägenheter 
kan det istället bli cirka 15-30 bostäder. Ovanpå förskolan 
kan det byggas ca 30 bostäder beroende på hur stor yta 
förskolan behöver och hur stora lägenheterna görs. Om det 
bara byggs smålägenheter i form av studentlägenheter kan 
det bli ca 50 lägenheter. Om huset i framtiden skulle göras 
om helt till bostäder kan det bli upp till ca 50 normalstora 
bostäder.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 19

Karta som visar busshållplats, gång- och cykelväg genom området och allmän parkering.

Arbetsplatser
Inom planområdet finns arbetsplatser i Norrbyhuset. Detalj-
planen innebär att en ny förskola kan byggas vilket bidrar till 
fler arbetstillfällen i området. 

Offentlig service
Detaljplanen innebär att en ny förskola med sex avdelningar 
kan byggas, vilket inrymmer cirka 120 barn. I Norrbyhuset 
finns idag bland annat samlingslokaler, bibliotek och café. På 
övre plan finns en förskola. Detaljplanen innebär att Norrby-
huset kan utvecklas och byggas ut. Den befintliga förskolan 
kan finnas kvar så länge den behövs, men på sikt kommer 
det eventuellt behövas ytterligare en ny förskola i stadsdelen. 
Då är det lämpligt att flytta bort förskolan från Norrbyhuset 
och göra det möjligt att utöka Norrbyhusets verksamhet och 
samtidigt minska angöringstrafiken inom parkområdet. I 
byggrätten för förskola och bostäder tillåts också vård om det 
skulle behövas till exempel vårdbostäder eller en vårdcentral 
i framtiden.

Kommersiell service 
I detaljplanen tillåts mindre handels- och verksamhetslokaler 
i de fyra befintliga bostadshusen samt i de nya bostäderna på 
kullen. I Norrbyhuset skapas möjlighet att ha centrumverk-
samheter vilket innefattar t.ex. handel, café och restaurang. 
Inom kvarteret Bagaren finns en befintlig förenings- och 
samlingslokal. 

5. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet utgör en viktig mötesplats för de som bor på 
Norrby. Genom området går dessutom viktiga gång- och 
cykelstråk i riktning mot Parkstaden, Byttorp, Borås centrum 
och Getängen. Biltrafik får inte åka igenom området, men 
det finns idag gator för biltrafik samt två centralt belägna 
vändplatser. Detaljplanen medför att gatunätet förändras. 
Biltrafik och bilparkering flyttas ut till utkanterna av området 
för att ge parken möjlighet att breda ut sig, och för att 
fokusera på de gående och cyklandes säkerhet och tillgänglig-
het i området. Gång- och cykelvägar utvecklas i området för 
att skapa tydlig framkomlighet för dessa trafikslag.

Gångtrafik
Området ansluts till gång- och cykelvägar eller trottoarer 
i samtliga väderstreck. I parkområdet kommer gång- och 
cykeltrafik att vara överordnat biltrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Utmed Dalbogatan finns gång- och cykelväg. Den kommer 
även efter att parken byggts om att fortsätta genom Kron-
ängsparken och ansluta till gång- och cykelvägen som leder 
norrut i tunnel under järnvägen och Bäckeskogsgatan. På 
övriga gator inom planområdet sker cykling i blandtrafik. 
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Vid Norrbyhuset finns cykelparkering som vid eventuell 
utbyggnad bör utökas. Nya bostäder och förskolan ska byggas 
så att de klarar gällande parkeringsregler för cykelparkering. 
Norrby ses som en del av centrumzonen vilket innebär att 
det behövs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m2 BTA för 
flerbostadshus och 30 platser för smålägenheter. Antalet 
platser för förskolan är 20 % av antalet anställda plus 17,5 % 
av antalet elever. Om förskolan byggs med 6 avdelningar á 20 
elever och har 30 anställda behövs det alltså 27 cykelparke-
ringsplatser.

Kollektivtrafik
Det går ingen busstrafik inom planområdet. Alingsåsvägen, 
med hållplats vid Almåsskolan, ligger drygt 200 meter sydväst 
om planerad förskola, och trafikeras av tre lokalnätslinjer 
vilket innebär en hög turtäthet in till Borås centrum. Häri-
från tar det bara ett par minuter in till Borås resecentrum.

Biltrafik och bilparkering 
Idag kan biltrafik ta sig till planområdet via Dalbogatan i 
nordväst, Västra Nygatan i sydväst, Västmannagatan i söder 
och Billdalsgatan i öster. Planförslaget ändrar inte dessa 
möjligheter, men biltrafiken kommer inte att kunna köra hela 
vägen in i området när parken och förskolan byggts ut. 

I planförslaget ligger fokus på att utöka och förstärka 
parkytorna i området. Förskolan bedöms ha sitt huvudsakliga 

upptagningsområde inom stadsdelen och de bostäder som 
tillåts bedöms endast medföra en marginell ökning av antalet 
bilresor i området. Fler bostäder i ett område bidrar med 
fler människor och därmed fler resor. Att antalet resor ökar 
behöver dock inte betyda att alla resor sker med bil. Normalt 
brukar man räkna med att varje bostad alstrar ca 4-6 bilför-
flyttningar per vardagsdygn. I en resvaneundersökning gjord 
av Västtrafik år 2015 visades att Norrby i stor utsträckning 
använder sig av kollektivtrafik, går eller cyklar vilket innebär 
att bilalstringen per bostad bör bli betydligt lägre. Norrby 
ligger mycket centralt, med nära till både kommersiell och 
kommunal service. 

Med hänsyn till ovan beskrivna förutsättningar bedömer 
kommunen att det inte behövs någon separat trafikutredning 
för detaljplanen. Statligt vägnät bedöms inte påverkas nega-
tivt av detaljplanen.

Förskolan och nya bostäder ska byggas så att de klarar 
gällande parkeringsregler för bilparkering. Delar av planom-
rådet uppfyller kraven på god tillgänglighet med kollektivtra-
fik, vilket innebär att det finns möjlighet att reducera antalet 
parkeringsplatser som krävs genom att till exempel ordna fler 
och bättre cykelparkeringsplatser eller ordna en bilpool. För 
smålägenheter, max 35 m2, behövs färre parkeringsplatser.

Dalbogatan. Markparkeringen till vänster i bild utökas för att rymma fler parkeringsplatser.
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Bilparkeringen som behövs kan till exempel lösas genom 
att anlägga markparkering inom den egna kvartersmarken, 
genom att samnyttja parkeringsplatser med andra bostads-
kvarter eller i parkeringsgarage. Det finns också möjlighet att 
göra parkeringsköp, vilket innebär att den som bygger betalar 
in en viss summa per parkeringsplats som de inte anlägger 
själva till kommunen för att kommunen i sin tur ska kunna 
skapa fler allmänna parkeringsplatser. 

Inom kvarteret Järnbäraren finns ett stort parkeringsgarage i 
två plan som kan inrymma parkeringsplatserna som behövs 
för de nya bostäderna på kullen (se bild nedan). Parkerings-
reglerna anger att parkeringsplatser kan anläggas upp till 
0,4 km fågelvägen från bostäderna. I direkt anslutning till 
bostäder, förskola och Norrbyhuset ska det dock finnas 
parkeringsplats för rörelsehindrade.

Markparkeringen utmed Dalbogatan, längs järnvägen, utökas 
och kan antingen användas som parkering för bostäder eller 
för allmän parkering, vilket till exempel kan fungera som 
parkering för anställda på förskolan och besökare till parken 
och Norrbyhuset.

De allmänna parkeringsplatserna vid Västmannagatan 
kommer att tas bort till förmån för mer parkyta.

Övergripande trafikfrågor Borås Stad
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

Borås Stad arbetar just nu dessutom med en trafikplan. 
Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads över-
siktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. 
Trafikplanen ska på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder 
och tidplan för genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet 
genererar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara 
nödvändig. 

Angöring och utfarter
Angöring till förskolan och bostäderna sker i anslutning till 
Dalbogatan och på en egen angöringsplats i anslutning till 
entrén. 

Angöring för bostäder på kullen sker via Billdalsgatan samt befintlig väg inom fastigheten Järnbäraren 2. Till vänster i bild syns befintligt parkeringsgarage.
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Utgångspunkten är att besökare inte ska ta sig fram med bil 
ända till Norrbyhuset. Dock finns ett behov av leveranser, 
sophämtning och parkering för funktionsnedsatta i anslut-
ning till byggnaden. Räddningstjänsten måste också ha 
möjlighet att komma fram till byggnaden. För att lösa detta 
behövs antingen ett servitut via fastigheten Bagaren 1 och att 
en liten del av gång- och cykelvägen används precis framför 
Norrbyhuset, eller att enbart gång- och cykelvägen genom 
parken används för den mindre mängd trafik som behöver 
komma intill Norrbyhuset. För att det inte ska bli konflikter 
mellan gående, cyklister och biltrafik bör gång- och cykel-
vägen regleras med till exempel annan markbeläggning och 
pollare som bara går att öppna av dem som måste ha tillgång 
till vägen och att transporter så långt det är möjligt planeras 
så att de sker vid särskilda tider. 

Angöring för bostäder på kullen löses i huvudsak via Billdals-
gatan och gatan inom Järnbäraren 2.

Angöring till kvarteret Filaren som ligger direkt utanför 
planområdet kommer att kunna ske som idag, via små gator 
på kvartersmark i direkt anslutning till husen. 

Angöring till kvarteret Bagaren sker idag via befintlig väg 
framför byggnaderna samt via baksidan mot järnvägen. 
Räddningstjänsten kommer fortsättningsvis att kunna 

komma åt framsidan via befintlig väg framför samt via gång- 
och cykelvägen och parkområdet. Sophämtning kommer 
inte att få plats på samma sätt som idag, utan bör samlas på 
platser inom kvarteret där sopbilen kommer fram och kan 
vända på lämpligt sätt.

Riksintressen
Järnvägen som går runtom planområdet och som utgör 
riksintresse för kommunikation påverkas inte negativt av 
detaljplanen.

6. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Om bostäderna och förskolan innebär 
avstyckning genom en 3D-fastighetsbildning behövs en extra 
förbindelsepunkt då varje fastighet, enligt lagen om allmänna 
vattentjänster, ska anvisas en egen förbindelsepunkt för 
vatten. 

Bostäderna på kullen kan anslutas med nya ledningar via 
Billdalsgatan och parkområdet direkt väster och söder om 
fastigheten Järnbäraren 2.
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Dagvatten
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheterna vid kraftiga nederbördstillfäl-
len jämfört med innan förändringen.

Värme
Det finns möjlighet att ansluta nya bostäder och förskolan till 
fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till befintliga el- och teleled-
ningar. I planområdet finns dels ett E-område för befintlig 
transformatorstation och dels möjlighet att bygga en ny 
transformatorstation inom parkeringen utmed Dalbogatan.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

I stadsdelen Norrby som helhet saknas i dagsläget en 
återvinningsstation. Lämpliga placeringar utreds just nu i ett 
samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö och 
AB Bostäder. Än så länge är placeringarna inte helt spikade, 
men arbetet har kommit så långt att de vet att stationerna 
inte kommer att hamna inom planområdet.

7. Mark
Natur och vegetation
I området finns idag mycket grönska i form av gräsmattor, 
buskar och framförallt träd. Detaljplanen säkerställer utökad 
parkmark gentemot gällande planer. Delar av befintlig 
vegetation kommer att försvinna för att göra det möjligt att 
få till ändamålsenliga aktivitetsytor med hög kvalitet. Delar 
av den sly- och blandskogsbevuxna kullen mot järnvägen i 
norr görs om till byggrätt för bostäder. Naturen på kullen är 
i sig inte värdefull att bevara och kullen används inte i någon 
stor utsträckning för rekreation. 

Biologisk mångfald och klimatanpassning
Detaljplanen medför inga försämringar för den biologiska 
mångfalden. Istället kan en utveckling av parken innebära 
en minskad andel hårdgjorda ytor och bidra till en förbättrad 
biologisk mångfald och dagvattenhantering i området.

Den naturliga kullen i nordöst bidrar till viss bullerdämpning 
för parkområdet. Kullen utgör även genom sin topografi en 
naturlig skyddsvall mot järnvägen. 

Inom parkområdet finns utrymme för både vindskydd, 
solexponering och skugga.

Rekreation och kulturlandskap
En ambition i detaljplanen är att det inom parkområdet ska 
finnas utrymme för olika funktioner och olika typer av rekre-
ation. Rekreationsmöjligheter i form av lek, spontanidrott 
och inte minst vila är viktigt för människors välmående. 
Norrby är en tätbefolkad stadsdel och detaljplanen bidrar 
till en ökad möjlighet för närrekreation av olika slag i nära 
anslutning till de boende i stadsdelen Norrby. 

Cirka 500 meter nordväst om planområdet finns Rya Åsar 
som möjliggör annan typ av rekreation som till exempel 
promenader eller löpning. 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 
fornminnen.

Lagenligt skyddad natur
I planområdet finns två trädalléer som är skyddade biotoper. 
Intentionen i planarbetet är att dessa alléer ska finnas kvar. 
Den ena allén står utmed Dalbogatan och där har byggrätten 
för förskolan och bostäderna anpassats för att träden ska 
kunna stå kvar. Den andra allén står utmed Västra Nygatan 
och där finns möjlighet att anlägga en fotbollsplan och 
övriga parkytor utan att allén behöver tas ner eller påverkas 
negativt.

Om det i framtiden ändå skulle krävas åtgärder som påverkar 
alléerna krävs biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Det 
är upp till markägaren eller verksamhetsutövaren att i så fall 
ansöka om sådan dispens.

Grönområdesplan
I Borås Stads grönområdesplan pekas Kronängsparken ut 
som en viktig närpark (klass III). Ett av detaljplanens syften 
är att stärka och utveckla denna funktion. 

Naturområdet vid Dalbogatan pekas ut som en träffpunkt 
med värden för lokal utveckling (klass IV). En stor del av 
området är dock redan ianspråktaget som markparkering och 
järnvägen bidrar dessutom till att ytorna är mindre attraktiva 
att vistas på. Genom att utöka och förbättra Kronängsparken 
har kommunen bedömt att de eventuella värden som finns 
mellan Dalbogatan och järnvägen kompenseras och kan 
skapas i Kronängsparken istället.

Geoteknik
En utredning avseende geotekniska förhållanden har tagits 
fram inför samråd 2. Den geotekniska utredningen visar 
att området där förskolan med bostäder ovanpå har en 
totalstabilitet som bedöms tillfredställande och uppfylla 
rekommendationer. Laster från framtida byggnation bedöms 
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medföra sättningar vilket måste hanteras vid konstruktion 
av byggnaden genom utskiftning av organisk jord. Planerad 
byggnation bedöms kunna grundläggas på packad fyllning 
efter utskiftning av torv.

För bostäderna på kullen visar utredningen att jordlagerfölj-
den i kombination med de grunda djupen till berg medför 
att lokalstabiliteten bedöms vara tillfredställande. Befintliga 
stödmurar i väster är i dålig kondition och bör besiktigas och 
renoveras alternativt bytas ut mot nya stödmurar innan dess 
att byggnation ovan släntkrön kan ske. Innan uppfyllnad sker 
ska all organisk jord schaktas bort och ersättas med friktions-
jord eller packad sprängsten. Planerad byggnation bedöms 
kunna grundläggas med platta på mark.

Marken där det är möjligt att bygga ett parkeringsgarage 
inom fastigheten Bagaren 1 har en totalstabilitet som bedöms 
tillfredställande och uppfylla rekommendationer. Laster från 
framtida byggnation bedöms medföra sättningar vilket måste 
hanteras vid konstruktion av byggnaden genom till exempel 
pålning alternativt utskiftning av organisk jord. Planerad 
byggnation bedöms kunna grundläggas med pålar alternativt 
på packad fyllning efter utskiftning av torv.

Mer information och rekommendationer finns i den geotek-
niska utredningen som finns som en bilaga till planbeskriv-
ningen. 

Bergteknisk utredning
En bergteknisk utredning är genomförd på kullen där nya 
byggrätter för bostäder tillåts. Slutsatsen i utredningen är att 
byggnation kan genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren beskrivna nedan:

 » Planområdets branta bergsslänter ska beaktas vid 
närbelägna, vibrationsalstrande arbeten, exempelvis 
sprängning. Bergsakkunnig ska rådfrågas innan spräng-
ning, vibrationer eller tunga laster närmare än 10 m av 
bergssläntens krön.

 » Bergsakkunnig ska rådfrågas om ändringar i detaljpla-
nen görs med avseende på markanvändning i den nu 
prickade och kryssade marken närmast spåret (2018-11-
22).

 » Mätning för radonfara ska utföras även på sprängbot-
ten. Alternativt kan byggnader uppföras radonsäkra.

Mer information finns i den bergtekniska utredningen som 
finns som en bilaga till planbeskrivningen. 

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits bland annat ett sågverk och 
byggvaruhus med försäljning av virke. På fastigheterna intill 
järnvägen har det bland annat deponerats tungmetaller. 

En utredning avseende miljötekniska förhållanden har 
genomförts inför samråd 2. Utredningen visar att det 
finns föroreningar i området. Föroreningar finns främst i 
områdena där idrottsplatsen är belägen och i den södra delen 
av parkområdet som på skissen på sida 7 benämns Ro. Vissa 
föroreningar finns även där förskolan med bostäder ovanpå 
planeras. Marken behöver saneras i samband med att mark-
åtgärder görs. För idrottsplatsen och byggrätten för förskola, 
vård och bostäder regleras det med en villkorsbestämmelse i 
plankartan: ”Startbesked för lov som innebär markarbete får 
inte göras förrän markens lämplighet avseende föroreningar, 
på aktuell plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets 
riktvärden för angiven markanvändning.”. 

Eftersom det i parkområdet inte krävs bygglov för alla 
åtgärder läggs det till som en information på plankartan att 
marken är förorenad och behöver saneras i samband med 
markarbeten.  

Mer information kring förorenad mark finns i den miljö-
tekniska markutredningen som finns som en bilaga till 
planbeskrivningen. 

8. Vatten
Inom planområdet finns inget öppet vatten. Viskan ligger 
drygt 100 meter öster om planområdet, på andra sidan 
Norrby Långgata, och påverkas inte av detaljplanen.

Strandskydd
Området berörs inte av strandskydd. 

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. 

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt 
på grund av föreslagen plan.
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Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status. Detaljplanen innebär ingen negativ påverkan på något 
ytvatten.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta görs lämpligen genom att fastighetsägare 
med byggnader som är mer brandfarliga, som till exempel 
parkeringsdäck, förser sitt interna dagvattensystem med en 
avstängningsventil som kan stängas för att hindra att släck-
vatten sprids vid eventuell brand.

9. Störningar på platsen
Användningen som tillåts i detaljplanen medför inte några 
störningar för omgivningen. Den trafik som tillkommer 
genom planförslaget bedöms inte vara av den omfattningen 
att den kommer bli störande för området. 

Risk
Planområdet ligger i direkt anslutning till järnvägen Kust 
till kustbanan där det fraktas farligt gods. Både bostäder 
och förskola ses som känslig verksamhet. Enligt Borås 
översiktliga riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 2016-12-
19) är skyddsavstånden för känslig verksamhet vid Kust till 
kustbanan enligt följande:

 » Enbart skyddsavstånd   40 meter

 » Brandskyddad fasad    30 meter

 » Vall eller dylikt    20 meter

 » Brandskyddad fasad och vall eller dylikt 10 meter

För förskolan och bostäderna ovanpå innebär det att 
risknivån är tillfredsställande låg. Samma sak gäller för 
Norrbyhuset. I plankartan regleras dock att ventilation ska 
placeras högt och riktas bort från järnvägen. I samråd med 
Räddningstjänsten har det bedömts att det inte finns behov 
av ytterligare skadebegränsande åtgärder.

Bostäderna på kullen ligger dock mycket nära järnvägen. 
Kullen kan genom sin topografi fungera som en skyddsvall 
och byggrätten har anpassats så att byggnaderna inte får 
placeras närmare järnvägen än 20 meter från där kullens 
stigning börjar. Det innebär att avståndet till järnvägen 
blir 30 meter till fasad. För att ytterligare öka skyddet på 
bostäderna ska de byggas med brandskyddad fasad, dock är 
öppningsbara fönster tillåtna. För bostäderna gäller också att 
ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvägen. 
Skyddet säkerställs med planbestämmelser i plankartan. 

För befintliga bostäder i kvarteret Bagaren och Järnbäraren 
gäller att ventilation ska placeras högt och riktas bort från 
järnvägen. Det kan till exempel bli aktuellt vid påbyggnad 
på husen. Skyddet säkerställs med en planbestämmelse i 
plankartan.

Markparkering klassas i den övergripande riskutredningen 
som ej känslig verksamhet vilket innebär att den kan placeras 
alldeles intill farligt godsleden. Markparkeringen utmed 
Dalbogatan är placerad ca 15 meter från järnvägen vilket 
bedöms som ett rimligt avstånd för att säkerställa Trafikver-
kets tillgång till samt deras rekommenderade skyddsavstånd 
från järnvägsanläggningen.

Parkeringshus klassas som mindre känslig användning i den 
övergripande riskutredningen. Användningen ska placeras 
30 meter från farligt godsleden kust-till-kustbanan om det 
enbart ska räcka med skyddsavstånd. Avståndet rimmar 
med Trafikverkets skyddsavstånd för nya byggnader. Parke-
ringsdäcket som tillåts på fastigheten Bagaren 1 är därför 
placerat 30 meter från järnvägen för att uppfylla kraven enligt 
riskutredningen samt Trafikverkets krav.

Eventuella komplementbyggnader och ramper som kan 
behövas till parkeringsdäcket ska placeras minst 15 meter 
från järnvägen vilket säkerställs med prickmark i plankartan.

Även Norrby Långgata används för transporter av farligt 
gods. Avståndet till nya byggrätter för bostäder och förskola 
överstiger dock Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 
meter och inga skyddsåtgärder eller ytterligare utredning 
bedöms nödvändigt.
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Vibrationer
En utredning avseende vibrationer för bostäderna på kullen 
tas fram just nu. Det har hittills genomförts två mätningar. 
En i jord direkt på kullen där bostäderna planeras och en 
i berg på kullen på norra sidan av järnvägen nordväst om 
planområdet. Den första mätningen (i jord) visade på höga 
vibrationer, medan den andra mätningen (i berg) visade på 
låga värden. Nu genomförs en tredje mätning i berg, intill 
järnvägen direkt norr om byggrätten för att utesluta att berget 
utsätts för vibrationer. Resultatet kommer att ligga till grund 
för fortsatt arbete med denna del av planområdet. Vid behov 
görs regleringar med planbestämmelser i granskningen. 

Buller
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Borås Stads översiktliga bullerkartering från 2012 visar att 
stora delar av planområdet är bullerutsatt framförallt från 
järnvägen som går runt planområdet. Förskolan är placerad 
på en av de platser som är minst utsatta av buller från järnvä-
gen. Även parkområdet är relativt skyddat tack vare befintliga 
bostadshus och kullen i norr som fungerar avskärmande. 

År 2017 släppte Naturvårdsverket en vägledning med 
riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik. I 
vägledningen står att de delar av gården som är avsedda för 
lek, vila och pedagogisk verksamhet ska ha en ekvivalent 
ljudnivå som understiger 50 dBA och en maximal ljudnivå 
som understiger 70 dBA. Det är dock upp till kommunerna 

att avgöra hur stor andel av utevistelseytorna som ska klara 
riktvärdena. Borås Stads miljö- och konsumentnämnd fattade 
2018 ett beslut om att minst 75% av de delar av skolgården 
som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet ska 
uppfylla naturvårdsverkets riktvärden för buller på skolgård.

Inför samråd 2 har en detaljerad bullerutredning tagits 
fram för bostäderna på kullen samt förskolan med bostäder 
ovanpå. För den planerade byggnaden med förskola och 
bostäder beräknas riktvärden (Naturvårdsverket) för försko-
lans skolgård bör kunna innehållas utan åtgärder. Detta gäller 
under förutsättning att lekytan placeras på det norra ljudskyd-
dade området vid förskolebyggnaden.

150m100500

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Karta som visar ekvivalentnivåer för väg och järnväg (Borås Stads övergripande bullerkartläggning, 2012).
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Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:4000

Mätning i berg

Mätning i jord

Karta som visar mätpunkter vibrationsutredning.
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Även bostäder bör kunna ordnas i denna byggnad då 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad beräknas 
klaras. Möjligheter bör även finnas att ordna en egen eller 
gemensam uteplats där riktvärdena kan klaras.

För tänkta bostadsbyggnader i den norra delen av plan-
området (exempelvolymer i bullerutredning) beräknas 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå att överskridas vid 
den norra byggnadsvolymens fasad mot järnvägen. Vid den 
södra mindre byggnadsvolymen beräknas riktvärdet 60 
dBA ekvivalent ljudnivå att klaras. Det bör vara möjligt att 
anordna lägenheter i den norra byggnadsvolymen om minst 
hälften av lägenheterna vetter mot den ljudskyddade södra 
fasaden där 55 dBA ekvivalent ljudnivå klaras. Alternativt 
kan små lägenheter anordnas med en yta om högst 35 
kvadratmeter där 60 dBA ekvivalent ljudnivå överskrids. I 
den mindre södra byggnadsvolymen kan lägenheter anordnas 
där riktvärdena klaras.

För planerade bostäder finns det möjlighet att anordna 
uteplatser där riktvärdena kan klaras. I första hand gäller 
detta den skyddade gårdsytan söder och väster om byggnads-
volymerna.

Slutsatserna i bullerutredningen följs upp genom en skydds-
bestämmelse i plankartan för bostäderna på kullen. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.
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10. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
PARK innefattar alla typer av parker och grönområden som 
helt eller delvis är anlagda. Inom parkmarken får det finnas 
gång- och cykelvägar, planteringar, lekplatser, bollplaner, 
scener, kiosker, toaletter med mera. Det får även finnas 
mindre byggnader som krävs för skötsel av parken.

Bestämmelsen GATA visar var lokaltrafiken ska gå i området.  
Inom användningen ryms även vändplats.

Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser, det vill säga gata och park, inom planom-
rådet. Det innebär att det är kommunen som ska äga och 
ansvara för skötsel av platserna. 

Kvartersmark
All övrig mark inom planområdet kallas med ett samlingsord 
för kvartersmark. För att tydliggöra vad som gäller var 
beskrivs varje område för sig nedan. Områdena är markerade 
med siffror på kartan på nästa sida.

Exploateringsgraden i kvadratmeter i de olika områdena 
beskrivs på plankartan som ett e följt av en siffra. De 
maximala totalhöjderna som tillåts visas genom en dubbel 
romb med en siffra i. Totalhöjderna är angivna i meter över 
nollplanet. Utöver angiven totalhöjd får en fjärdedel av takets 
yta ha en totalhöjd som är ytterligare 3,5 meter. Det gäller för 
alla byggrätter inom planområdet och innebär att det går att 
bygga en mindre uppstickande del som till exempel kan vara 
gemensamhetsutrymmen, extra bostadsyta eller liknande.

Mark där byggnader inte får uppföras är markerat med 
prickar. Mark som bara får bebyggas med komplementbygg-
nader är markerad med kryss.

Där marken är markerad med ett u får det inte byggas något, 
eftersom det kan göra det svårt att komma åt underjordiska 
ledningar som finns i området.

Område 1- förskola och bostäder
Marken där den nya förskolan planeras regleras med bestäm-
melsen SDB. S står för skola, D står för vård och B står för 
bostäder. Exploateringsgraden är max 800 m2 i byggnadsarea. 
Maximal höjd på byggnaden är +154 meter över stadens 
nollplan vilket innebär ungefär fem våningar. 

Område 2 - Norrbyhuset
Där Norrbyhuset ligger regleras planen med bokstaven C som 
står för Centrum. Här tillåts all sådan verksamhet som bör 
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. 
I ändamålet kan det till exempel finnas samlingslokaler, 

bibliotek, café, föreningslokaler och mindre butiker. Exploa-
teringsgraden är sammanlagt 1000 m2  vilket innebär att huset 
kan byggas ut något. Byggnaden tillåts byggas på och bli tre 
våningar åt söder och fyra våningar åt norr. Större delen av 
befintlig påbyggnad med omklädningsrum läggs i detaljpla-
nen som parkmark. Avsikten är att denna del av Norrbyhuset 
på sikt ska rivas.

Område 3 - Idrottsplats
Marken regleras med bestämmelsen R1 vilket står för 
idrottsplats. Användningen gör det möjligt att hyra ut 
fotbollsplanen till föreningar och andra. Marken regleras med 
prickar, vilket innebär att det inte får finnas några byggnader. 
Staket, stolpar och liknande är dock tillåtet. Inom ett speci-
fikt egenskapsområde finns förtydligat att det får byggas en 
läktare utan tak som är anpassad till terrängen. Syftet med 
bestämmelsen är att läktaren ska byggas in i slänten och att 
det därmed inte blir några baksidor på läktaren. Det är tillåtet 
med viss utfyllnad för att slänten ska bli jämn och fungera 
bra för att kunna bygga läktaren.

Område 4 - bostäder på kullen
Området har bestämmelsen BL1. B står för bostäder och L1 
står för odlingslotter. Tanken är att det ska vara möjligt att ha 
odling innan det byggs några bostäder om det skulle dra ut 
på tiden. Användningen tillåts dock även ihop med bostäder.

Exploateringsgraden är 900 m2 och byggnaderna får byggas i 
tre våningar vilket visas som III på plankartan. Detaljplanen 
reglerar våningsantal istället för totalhöjd så att byggnaderna 
kan trappas upp utmed kullen och anpassas i höjd beroende 
på utformning. Topografin och närliggande bebyggelse är 
tillåtande och höjden på våningsplanen behöver inte regleras.

För att säkerställa att bostäderna som tillåts på kullen ska 
klara de bullerriktlinjer som gäller finns en skyddsbestämmel-
se kring buller, m4. Bestämmelsen innebär att byggnaderna 
måste byggas så att de har hälften av sina bostadsrum riktade 
bort från järnvägen, det vill säga mot den skyddade sidan som 
inte är lika bullerutsatt. 

För bostäderna gäller också skyddsbestämmelser om utrym-
ning, brandskyddad fasad och placering av ventilation, vilket 
betecknas m1 och m2 på kartan. 

Område 5 - bostäder vid Billdalsgatan
Området har bestämmelsen BC1PE. B står för bostäder vilket 
tillåts i hela byggrätten. C1 innebär att det får finnas centru-
mändamål, till exempel små butiker, samlingslokaler eller 
liknande, på markplan. P innebär parkering och tillåter att 
delar av fastigheten kan styckas av och användas som allmän 
parkering om det skulle finnas intresse för det i framtiden. E 
står för tekniska anläggningar.
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Exploateringsgraden är 2200 m2 vilket är något större än vad 
befintliga byggnader tar upp för att göra det möjligt att vid 
behov kunna bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Höjden regleras 
till max 165 meter över angivet nollplan vilket innebär att 
det inte är tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, 
bortsett från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterli-
gare 3,5 meter högre. I området finns också bestämmelsen 
e2 vilket innebär att marken får byggas under och över med 
körbart bjälklag inom hela fastigheten. Bestämmelsen finns 
för att säkra att det befintliga parkeringsgaraget är planenligt.

Område 6 - bostäder vid Dalbogatan
Området har bestämmelsen BC1L1PE med exploateringsgrad 
2300 m2 och byggnadshöjd max 168 meter över angivet 
nollplan. Här gäller samma sak som för bostäderna vid Bill-
dalsgatan, med tillägget att det även tillåts odlingslotter, L1.  
Byggrätten utökas något mot tidigare för att göra det möjligt 
att vid behov bygga mindre komplementbyggnader som till 
exempel cykelförråd, sophus och tvättstugor. Det är inte 
tillåtet att bygga högre än vad bostäderna är idag, bortsett 
från en fjärdedel av takets yta som tillåts bli ytterligare 3,5 
meter högre. På ett specifikt område med prickmark finns en 
bestämmelse, odling, som förtydligar att det är tillåtet med 
odlingslotter här.

Längst norr i kvarteret är det tillåtet att bygga ett parkerings-
däck i tre plan. Parkeringsdäcket kan bli cirka 1000 m2.

Där befintlig föreningslokal ligger är marken prickad vilket 
innebär att det inte är möjligt att bygga ut, bygga om eller 
bygga upp byggnaden igen om den skulle rivas.

Område 7 - parkering
Området mellan Dalbogatan och järnvägen har bestäm-
melsen PB2E. P står för parkering, B2 innebär bostads-
komplement i form av parkering och E står för tekniska 
anläggningar. Användningsmässigt innebär P och B2 samma 
sak, men båda bokstäverna finns med för att möjliggöra olika 
typer av fastighetsreglering beroende på om parkeringsplat-
serna ska vara allmänna eller användas för bostäder. E finns 
med för att ge förutsättning att någonstans inom området 
bygga en transformatorstation och därmed säkerställa teknisk 
försörjning i området. Marken begränsas med kryss vilket 
innebär att det bara får byggas komplementbyggnader. I 
området finns också ett u-område vilket innebär att delar av 
marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska 
ledningar.

Område 8 - teknisk anläggning
Området har bestämmelsen E vilket står för tekniska 
anläggningar. Byggnaderna inom området får uppta totalt 
max 30 kvadratmeter, vilket innebär att det går att bygga två 
ytterligare transformatorstationer av ungefär samma storlek 
som den som finns i området idag. Byggnaderna får ha en 
totalhöjd på max 146 meter över nollplanet vilket innebär att 
de kan vara cirka 3 meter höga.

Karta som visar de olika områden som beskrivs i rubrikerna i kapitel 10. Planbestämmelser.
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11. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 består av sju strategiska målområden 
med tillhörande strategier för hur Borås vill att kommunen 
ska se ut 2025. Detaljplanen bidrar framförallt till de 
strategiska målområdena ”människor möts i Borås” och ”vi 
tar gemensamt ansvar för barn och unga” genom att stärka 
Kronängsparken och Norrbyhuset som viktiga mötesplatser 
både inomhus och utomhus, med aktiviteter och funktioner 
som syresätter området under stora delar av dagen. Detaljpla-
nen bidrar till att de funktioner och verksamheter som redan 
finns i området kan utvecklas och utökas.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Översiktsplanen utgår ifrån nio övergripande strategier för 
hur kommunen vill att Borås Stad ska utvecklas. Den strategi 
som är viktigast för och har varit utgångspunkt i detaljplanen 
är ”fler mötesplatser och målpunkter” som bland annat 
innebär att fler attraktiva mötesplatser ska utvecklas i alla 
stadsdelar och att offentliga rum ska utformas så att de är 
tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktionsnedsätt-
ning.

I översiktsplanens markanvändningskarta är Norrby utpekat 
som centrumnära bebyggelse, det vill säga ett område med 
stor utvecklingspotential att förtäta och komplettera med 
blandad användning och hög exploateringsgrad i harmoni 
med befintlig bebyggelse. Detaljplanen bidrar med viss 
förtätning i området, men fokuserar i huvudsak på de 
rekreations- och aktivitetsmässiga värden som skapas. Norrby 
har redan idag en hög befolkningstäthet, vilket ställer krav på 
storlek och kvalitet på de utomhusmiljöer och mötesplatser 
som finns i området. I översiktsplanen finns den så kallade 
Grönområdessnurran som anger riktlinjer för maxavstånd 
från bostad till olika gröna värden, såsom mötesplatser, 
kvarterspark och stadsdelspark. Detaljplanen bidrar till att 
uppfylla dessa riktlinjer för stora delar av Norrbys invånare.

Miljömål
Planområdet ligger centralt och uppmuntrar till hållbara resor 
vilket bidrar till att uppfylla det nationella miljömålet om 
begränsad klimatpåverkan samt det regionala tilläggsmålet 
att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt. Genom att 
stärka och utveckla området som en park bidrar detaljplanen 
till miljömålet ”god bebyggd miljö”. Smarta och effektiva 
lösningar i parken kan också bidra till en bättre hantering av 
dagvatten samt en ökad biologisk mångfald i området.

12. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. Till exempel under rubriker som bebyggelsestruktur, 
buller eller risk.

Undersökning betydande miljöpåverkan
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt 
att belysa frågor som rör risk, buller, geoteknik och mark-
miljö, användning och samnyttjande av grönområden och 
sociala aspekter i detaljplanen. Slutsatsen är att miljöbedöm-
ning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

Det andra samrådet innebär inga sådana stora förändringar 
att kommunens bedömning avseende miljöpåverkan har 
ändrats. 

13. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom förberedande markarbeten och byggna-
tion med mera.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Kommunen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar 
på allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (park, gata samt gång- och cykelväg) inom planområ-
det.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska  
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Inom byggrätt för skola vård och bostäder 
(SDB) ligger allmänna vatten- och avloppsledningar som 
med stor sannolikhet kommer behöva flyttas. Borås Energi 
och Miljö AB ansvarar för att ledningarna flyttas efter 
överenskommelse med byggherren.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el- och fiberförsörjning.

Avtal
Under samrådstiden bör en avsiktsförklaring upprättas 
mellan kommunen och AB Bostäder avseende de fast-
ighetsrättsliga åtgärder som erfordras för att genomföra 
detaljplanen.
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De avtal som bör upprättas inför antagande av detaljplanen 
är:

 » Markanvisningsavtal avseende de områden som föreslås 
utgöra kvartersmark med nya byggrätter.

 » Överenskommelse om fastighetsreglering mellan 
kommunen som ägare av fastigheterna Norrby 1:1 och 
Garvaren 15 och AB Bostäder i Borås som ägare av 
fastigheten Bagaren 1. Överenskommelsen ska reglera 
överlåtelser där ytor som ska utgöra park tillförs Norrby 
1:1 och ytor som ska utgöra kvartersmark (BC1L1PE) 
ska tillföras Bagaren 1. Överenskommelsen bör också 
reglera att servitut tillskapas för tillfart till kommunens 
fastighet Garvaren 15 (Norrbyhuset) över AB Bostäders 
fastighet Bagaren 1.

De avtal som ska upprättas eller sägas upp, men som kan 
invänta detaljplanens antagande är:

 » Köpeavtal för att verkställa ovan beskrivna markanvis-
ningsavtal. 

 » Utmed Dalbogatan, mot järnvägen, i detaljplanens 
västra del har AB Bostäder i Borås anlagt en parke-
ringsplats. Marken är i dag allmän plats som ägs av 
kommunen och har upplåtits till AB Bostäder med 
polistillstånd. När området nu planläggs som kvarter-
smark för parkeringsändamål (PB2E), bör nuvarande 
markupplåtelse upphöra till förmån för allmän parke-
ring som regleras i arrendeavtal mellan kommunen och 
Borås Kommuns Parkering AB. 

4270 m²

3245 m²

3313 m²

BAGAREN 1

GARVAREN 15

GARVAREN 30

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

JÄRNBÄRAREN 2

NORRBY 1:1

4900 m² 293 m²

²

²

1419 m²

123 m²

551 m²

²

BAGAREN 1

GARVAREN 15

GARVAREN 30

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

NORRBY 1:1

JÄRNBÄRAREN 2

Karta som visar de olika områden som beskrivs under rubrik Fastighetsrättsliga frågor.

 » I ändan av Västmannagatan arrenderar Borås 
Kommuns Parkering AB ett område av kommunen 
för parkeringsändamål. Till följd av att markanvänd-
ningen ändras till park ska arrendeavtalet sägas upp.

 » För de nya byggrätterna som tillskapas kan det even-
tuellt bli aktuell med parkeringsköp, se rubrik 5, Gator 
och trafik – Biltrafik och bilparkering.

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 5 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Norrby 1:1, Garvaren 15 och Garvaren 30 som ägs av 
kommunen samt Bagaren 1 och Järnbäraren 2 som ägs 
av AB Bostäder i Borås. Upphävande av bestämmelse om 
fastighetsindelning möjliggör ombildning av befintliga 
fastigheter.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar, varav några är ur drift. Vissa 
ledningar är säkerställda med ledningsrätt. Ledningar 
belägna inom områden markerade med u bör tryggas genom 
upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.  

Det område som utgör kvartersmark för skola, vård och 
bostäder (SDB) ska avstyckas från Bagaren 1 och Norrby 1:1 
för att utgöra en ny fastighet (rosa i karta). 

Det område som utgör kvartersmark för parkering mm 
(PB2E) kan avstyckas från Norrby 1:1 för att utgöra en ny 
fastighet (grått i karta).
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Det område som utgör idrottsplats (R1) kan avstyckas från 
Garvaren 30 och Norrby 1:1 för att utgöra en ny fastighet 
(grönt i karta).

Det område av Garvaren 15 som planläggs för park ska 
överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering (lila i 
karta). 

Den del av Norrby 1:1 som utgör bostäder och odlingslotter 
(BL1) kan överföras till Järnbäraren 2 genom fastighetsreg-
lering eller styckas av att utgöra en egen fastighet. I det fall 
området styckas av till egen fastighet behöver tillfart över 
Järnbäraren 2 säkerställas med servitut (gult i karta).

De delar av Norrby 1:1 som omfattas av kvartersmark för 
bostäder och centrum med mera (BC1L1PE) ska genom 
fastighetsreglering överföras till Bagaren 1 (orange i karta).

Det område av Bagaren 1 som planläggs för park och gång & 
cykel ska överföras till Norrby 1:1 genom fastighetsreglering 
(blått i karta).

Ekonomi
Kommunen bekostar iordningställande av anläggningar 
inom allmän plats. Anläggningar som föreslås inom parken 
beskrivs närmare under rubrik 2, ”Kronängsparken”. 
Kommunen bekostar även anläggande av idrottsplats (R1) 
samt rivning av den södra delen av Norrbyhuset som delvis 
ligger på mark för parkändamål.

Flytt av allmänna VA-ledningar inom byggrätt för skola, vård 
och bostäder (SDB) ska belasta byggprojektet.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför. 

Detaljplanen finansieras genom planavgift som tas ut i 
samband med bygglov.

14. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Tomtindelningsplan
Bestämmelserna om fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret 
Bagaren (1583K-BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret 
Järnbäraren (1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som 
tomtindelningar, upphävs.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig riskanalys (Wuz risk consultancy AB, 
2016-12-19).

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-04).

 » Geoteknisk markundersökning (COWI, 2019-04-05).

 » Bergteknisk undersökning (COWI, 2018-12-14).

 » Bullerutredning (Sweco, 2019-04-12).

Följande bilagor finns utöver planbeskrivningen:

 » Bilaga 1 – Tidigare initiativ och arbeten i stadsdelen 
Norrby som har särskild betydelse för detaljplanen. 

 » Bilaga 2 – Skuggstudie ny bebyggelse Kronängsparken.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Johannes Olsson 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat 
den 8 april 2019 har ägt rum under tiden 2 oktober –  4 
november 2018 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till samrådet. Under 
samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. 
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida och i Norrbyhuset.

17 remissinstanser, 5 sakägare och 6 övriga har skickat in 
yttranden under samrådstiden. I anslutning till samrådet 
har det också skickats in en namninsamling med drygt 1000 
namn med syfte att bevara den befintliga fotbollsplanen i 
området.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll har 
ändrats i sådan omfattning sedan samrådet att detaljplanen 
nu skickas ut på ett nytt samråd.

Ändringar i planförslaget
Under samrådet inkom i huvudsak synpunkter kring 
fotbollsplanen samt storleken på byggrätten för planerad 
förskola och bostäder. Det kom också en del synpunkter om 
angöring till nya och befintliga byggnader i området. Från de 
statliga myndigheterna kom i huvudsak synpunkter kring de 
utredningar som utgör underlag för detaljplanen. 

Efter samrådet har planförslaget ändrats i en sådan omfatt-
ning att det görs ett nytt samråd. Nedan följer en sammanfat-
tande beskrivning av de stora förändringar som skett mellan 
samråd 1 och samråd 2. 

 » Förskolan med bostäder ovanpå har fått en ny placering 
något norrut, och ligger nu i anslutning till Dalbogatan 
och befintliga bostäder på Bagaren 1. 

 » Ett område för idrottsplats är tillagt för att göra det 
möjligt att bygga en ny sjumanna fotbollsplan inklusive 
en läktarlösning. Fotbollsplanen är flyttad något söderut 
gentemot dagens läge för att öppna upp parkens 
centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslutning 
till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Norrby, Garvaren 15 m.fl., Kronängsparken, Borås Stad, upprättad den 8 april 2019.

1. Yttranden från remisspart 37

S1 Kommunstyrelsen  37

S2 Länsstyrelsen  37

S3 Trafikverket  40

S4 Tekniska nämnden 40

S5 Miljö- och konsumentnämnden   41

S6 Fritids- och folkhälsonämnden  41

S7 Lokalförsörjningsnämnden   42

S8 Kulturnämnden  42

S9 Förskolenämnden  43

S10 Sociala omsorgsnämnden  43

S11 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 43

S12 Borås Energi och Miljö  43

S13 Borås Elnät 43

S14 Telia company 44

S15 Lantmäterimyndigheten 44

S16 Funktionsrätt i Borås 44

S17 Räddningstjänsten 44

2. Yttranden från sakägare 45

S18 AB Bostäder i Borås 45

S19 Boende Garvaren 9  46

S20 Boende (30st) Garvaren 9 (Norrby Tvärgata 38-44) 47

S21 Boende Garvaren 7 48

S22 Boende Västmannagatan 48

3. Synpunkter från övriga 49

S23 Norrby IF 49

S24 Samlade åsikter från besökare Norrbyhuset 49

S25 Boende Bredared 1:13 50

S26 Socialdemokraterna Norrby 50

S27 Vänsterpartiet 50

S28 Kommunististiska partiet Norrby IF 51

4. Övrigt 51

Namninsamling 51
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 » Byggrätten för bostäder på kullen har minskat något 
och parkmarken på kullens södra sluttning har utökats. 

 » Parkeringsplatsen vid Västmannagatan är borttagen till 
förmån för mer parkyta. 

 » Befintlig föreningslokal på Bagaren 1 är inte möjlig att 
göra planenlig på grund av risk kopplat till järnvägen, 
och är därför prickad i detaljplanen. Det innebär att den 
inte får byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt 
om byggnaden skulle tas bort. 

 » Skyddsbestämmelser samt utökade ytor med förbud 
mot byggnader har lagts till på berörda platser utmed 
järnvägen. 

 » Utredningar avseende buller, geoteknik och förorenad 
mark har tagits fram. Utredning avseende vibration är 
under framtagande.  

Utöver ovanstående har det även gjorts mindre justeringar 
och förtydliganden i plankartan och planbeskrivningen.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2017-04-18 i beslut § 234 Lokalförsör-
jningsnämnden i uppdrag att påbörja förstudier i nära 
samarbete med Förskolenämnden, Tekniska nämnden, Fritid- 
och folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt AB 
Bostäder för att se på möjligheterna att etablera en förskola 
för 6 avdelningar på nedanstående plats under förutsättning 
att fritidsgård och näridrottsplats m.m. kan finnas kvar. 
Vidare beslutade Kommunstyrelsen att Lokalförsörjning-
snämnden, efter positivt besked från Förskolenämnden, 
kan tillskriva Samhällsbyggnadsnämnden med begäran om 
detaljplan. 

Kommunstyrelsen framhåller i beslutet att i samband med 
projektet bör parkytor och ytor för idrott och aktivitet - 
vilket inkluderar näridrottsplatsen i området - ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Lokalförsörjningsnämnden beslutade 2017-09-19 i beslut 
§154 att föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att upprätta en 
ny plan som möjliggör en utbyggnad av befintlig byggnad för 
att komplettera med ytterligare förskoleavdelningar.

Förskolenämnden beslutade 2017-10-26 i beslut §136 att 
tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens begäran om detalj-
planeändring, Norrby 2, Garvaren 15, Borås. Förskolenämn-
den vill även trycka på att i samband med projektet bör 
parkytor och ytor för idrott och aktivitet ses över och 
utvecklas för att hitta en effektiv markanvändning, samtidigt 
som rekreationsvärden kan utvecklas inom stadsdelen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen gav 2017-11-16 §300 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

2018-09-28 beslutade planchefen i beslut §pl 2018-12 via 
delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018. 
Inkomna synpunkter finns sammanställda i denna samråds-
redogörelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget under förutsättning att 
angöringen till Norrbyhuset säkerställs.

Utbredningen av byggrätten på kullen bör ses över tillsam-
mans med parkytorna.

Parallellt med arbetet på Norrby ska möjligheten för en ny 
7-mannaplan i anslutning till Norrby undersökas. Detta ska 
ske i dialog med föreningslivet på Norrby.

Kommentar
Angöring till Norrbyhuset säkerställs genom det nya försla-
get. Transporter med mera kan komma intill Norrbyhuset via 
gång- och cykelvägen och parken utformas för att möjliggöra 
vändning intill Norrbyhuset. 

Byggrätterna på kullen har setts över och minskat i omfatt-
ning. Parkmarken har utökats något. 

I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att fotbollsplanen kan hyras ut och att 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften 
själva eller ihop med föreningar.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ser det som ett lovvärt syfte att utveckla 
Norrby och därmed lyfta kvalitén i bebyggelsemiljön i ett 
idag utsatt område. Närheten till centrum gör även området 
lämpligt för en förtätning. I nuläget är dock planeringsun-
derlaget för tunt för att Länsstyrelsen ska kunna göra en 
närmare bedömning av områdets förutsättningar att bli en 
god bebyggelsemiljö.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 §PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör människors hälsa och säkerhet samt planens möjlighet 
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att uppfylla icke-försämringskravet gällande miljökvalitets-
normerna för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt 
för att planen inte ska komma att prövas av Länsstyrelsen om 
den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt

• Mellankommunal samordning blir olämplig

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

Länsstyrelsen befarar däremot utifrån detaljplanens nuva-
rande utförande att:

• Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

• Planen blir olämplig utifrån människors hälsa och 
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion

Geoteknik 
Det saknas en beskrivning av områdets geotekniska förut-
sättningar i planbeskrivningen. Kommunen skriver att en 
geoteknisk utredning ska tas fram till granskningsskedet. 
Länsstyrelsen ser fram emot att ta del av detta underlag.

Farligt gods 
Detaljplaneområdet ligger i direkt närhet till Kust till kustba-
nan där transporter med farligt gods förekommer. Stora delar 
av planområdet ligger innanför det avstånd på 150 m som 
Länsstyrelsens riskpolicy anger som riskhanteringsavstånd. 
Planbeskrivningen hänvisar till den översiktliga riskanalys för 
transporter med farligt gods som gjorts för Borås Stad och 
kopplar till viss del ihop den med den aktuella planen.

Bostäderna på kullen konstateras ligga mycket nära järnvä-
gen. I planbeskrivningen anges att kullen kan fungera som 
skyddsvall och att avståndet till järnvägen från bostäderna 
uppgår till 30 m. Beskrivningen anger att avståndet från 
bostäderna till den punkt där kullens stigning börjar är ca 
20 m. Länsstyrelsen anser att avståndet till bostäderna ska 
mätas från den punkt där ett utsläpp kan hamna, d.v.s. i diket 
mellan järnvägen och kullens stigning.

Det behöver också utredas vilken effekt kullen har på risk-
nivån då byggnaderna planeras ligga ovanpå kullen och inte 
på den sida av kullen som inte vetter mot järnvägen. Planbe-
skrivningen anger att bostäderna är lämpliga att bygga med 
brandskyddad fasad ”om det är möjligt”. Länsstyrelsen tolkar 
riskanalysen som att brandskyddad fasad är ett krav och inte 

är valbart om avståndet understiger 40 m. Detaljplanen behö-
ver som ett första steg tydligare motivera vilka överväganden 
som gjorts. Aspekter såsom topografi, typ av verksamhet, 
avstånd och utformning av byggnad har stor betydelse när 
iskfrågorna ska bedömas. Krav på särskild utredning och fler 
restriktioner i plankartan kan inte uteslutas.

I planen ingår också en viss utveckling av föreningshus/
samlingslokal beläget mot spåret vid Bagaren 1, ett 
parkeringsdäck mellan järnvägen och Bagaren 1 samt en 
utveckling av Norrbyhuset. Dessa byggnader nämns inte 
planbeskrivningen utifrån ett riskperspektiv. Länsstyrelsen 
bedömer det olämpligt med en utveckling av föreningshuset/
samlingslokalen då det ligger mycket nära järnvägen.

Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kommunen bör beskriva tydligare vilken recipient som är 
mottagare av dagvattnet och hur denna kommer att påverkas 
av fler hårdgjorda ytor som blir fallet vid ny bebyggelse. Om 
vattenförekomstens status/potential är sämre än god måste 
kommunen visa att den planerade dagvattenhanteringen 
medför en förbättring jämfört med nuläget. Är statusen god 
måste kommunen visa att föreslagen dagvattenhantering inte 
medför en försämring. De slutsatser och förslag på lösningar 
för att fördröja och omhänderta dagvatten ska i möjligaste 
mån införas även i plankartan som planbestämmelser eller 
som en upplysning. 

Buller och vibrationer 
Länsstyrelsen har noterat att kommunen anger att planhand-
lingarna kompletteras med buller- och vibrationsutredning. 
Länsstyrelsen ser fram emot att få ta del av detta underlag.

Förorenad mark 
I planbeskrivningen anges att det har funnits verksamheter 
inom planområdet som förorsakat markföroreningar. I en 
kommande utredning avses en utredning tas fram där det 
kommer att fokuseras på platser där ny bebyggelse tillåts.

Länsstyrelsen anser att vid utredningen om markföroreningar 
bör en inventering av tidigare verksamheter för hela plan-
området utföras. Provtagningar bör utgå även från resultatet 
av inventeringen såväl och inte endast utifrån de platser som 
ska bebyggas med ny bebyggelse. Ur ”EBH-stödet” (register 
för inventerade objekt där det förekommer eller där det 
finns riks att det förekommer markföroreningar) framgår 
det inom planerat område på fastighet Garvaren 30 finns 
inventeringar gjorda inom f.d. Norrby Snickerifabrik (Objekt 
161329) Nordost i planområdet på fastigheten Järnbäraren 2 
fanns Norrby Bilverkstad. Saneringsåtgärder ska vara utförda. 
(befintligt bostadshus). Utanför planområdet finns en tidigare 
kemtvätt på fastigheterna Skräddaren 2 och Skräddaren 3, 
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Tvätt-Kemin AB med ID nr 161203. Eftersom kemtvättar 
kan sprida föroreningar långt utanför sitt verksamhetsområ-
de behöver även denna ingå i inventeringen och riskbedömas.

Råd enligt PBL och MB 
Naturmiljö 
I planhandlingen anger kommunen att det i planområdet 
inte finns någon lagenligt skyddad natur. Länsstyrelsen vill 
påpeka att det i varje fall längs Dalbogatan samt Västra 
Nygatan finns trädrader som bedöms vara biotopskyddade 
alléer. Kommunen bör ta med en upplysning på plankartan 
att vissa trädrader är biotopskyddade. Kommunen bör 
vidare ta ställning till om detaljplanen innebär åtgärder som 
skadar träden eller deras rotsystem. Finns risk för skada så 
bör dispens från biotopskyddet sökas. Särskilda skäl krävs 
för dispens. Biotopskyddet för allé definieras i Förordning 
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

Förhållande till översiktsplan  
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att föreslagen 
detaljplan är i enlighet med kommunens översiktsplan.

Barnperspektivet 
Då ny bebyggelse föreslås bli placerad nära järnvägen anser 
Länsstyrelsen att planerad bebyggelse bör analyseras utifrån 
barns behov och möjligheter att självständigt ta sig till- och 
från sin bostad. 

Behov av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
Kommunen har bedömt att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar 
denna bedömning. Således behöver inte en MKB tas fram.

Kommentar
Geoteknik 
En geoteknisk utredning har tagits fram inför samråd 
2. Utredningen visar att de geotekniska förhållandena i 
detaljplanen är goda eller hanterbara. Planbeskrivningen har 
kompletterats med slutsatser från utredningen. 

Risk/farligt gods 
Sedan samråd 1 har dialog förts med räddningstjänsten och 
Länsstyrelsen kring riskfrågorna. Dialogen har resulterat 
i att det inte behövs en fördjupad riskutredning, men att 
planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
kring farligt gods och att plankartan har tillförts fler skydds-
bestämmelser för de platser inom planområdet som berörs. 
Se även kommentar till räddningstjänstens yttrande, S17.

Den befintliga föreningslokalen på Bagaren 1 görs planstri-
dig med prickar då Länsstyrelsen och räddningstjänsten är 
överens om att placeringen inte är lämplig ur ett riskperspek-

tiv. Konkret innebär det att byggnaden får finnas kvar men 
inte byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt om den 
skulle rivas. 

MKN Vatten 
Aktuellt planområde är i dag anslutet till det befintliga 
dagvattennätet som avleder dagvattnet till recipienten 
Viskan. Den nya detaljplanen medför en marginell ökning av 
hårdgjorda ytor som generar dagvatten och denna ökning ska 
hanteras genom att fastighetsägarna får fördröja den ökande 
mängden dagvatten.

Buller  
En bullerutredning har tagits fram inför samråd 2. Buller-
utredningen visar att det inom vissa delar av planområdet är 
höga bullervärden, men att riktvärdena klaras utan åtgärder 
alternativt med tekniska åtgärder och specifika planlösningar. 
En specifik skyddsbestämmelse om att riktvärden ska klaras 
har lagts till på bostäderna på kullen samt befintliga bostäder 
i kvarteren Bagaren och Järnbäraren. Planbeskrivningen har 
kompletterats med slutsatser från utredningen. 

Vibration 
Planbeskrivningen har kompletterats med mer text kring 
vibration. En utredning avseende vibrationer för bostäderna 
på kullen tas fram just nu. Resultatet kommer att ligga till 
grund för fortsatt arbete med denna del av planområdet. 
Vid behov görs regleringar med planbestämmelser i gransk-
ningen. 

Förorenad mark 
En miljöteknisk markundersökning har tagits fram inför 
samråd 2. Utredningen har gjorts för hela planområdet och 
kompletterats i enlighet med det nya förslaget i samråd 2. 
Utredningen visar att marken i vissa delar av planområdet 
är förorenad och att sanering krävs. Planbeskrivningen 
har kompletterats med slutsatser från utredningen och en 
bestämmelse avseende krav på sanering har lagts till på 
plankartan. 

Naturmiljö 
Biotopskyddade alléer avses finnas kvar och påverkas inte av 
förslaget. Planbeskrivningen kompletteras med mer informa-
tion. 

Barnperspektivet 
Parallellt med processen har Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen tillsammans med Navet Science Center i Borås haft 
dialoger med elever från Särlaskolan, Byttorpskolan och 
Hestra Midgårdskolan. Dialogerna har resulterat i värdefull 
input som dels tagits med i arbetet med att omforma förslaget 
och dels kommer utgöra viktigt underlag i kommande, mer 
detaljerad gestaltning av parkområdet. En sammanfattning 
av dialogerna finns med i en bilaga till planbeskrivningen.
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S3 Trafikverket 
Det är positivt att kommunen valt att utveckla i ett centralt 
läge. Trafikverket har dock i dagsläget svårt att ta ställning 
till planen då flera viktiga utredningar saknas.

Avstånd till järnväg 
Planförslaget medger, som närmast, 6 respektive 20 meter 
för komplementbyggnader och bostäder. Generellt bör ny 
bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från 
järnvägen, (räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant 
avstånd ger utrymme för räddningsinsatser om det skulle 
ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av järn-
vägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig 
och där människor endast tillfälligtvis vistas, till exempel 
parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter 
från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att 
underhålla järnvägsanläggningen och bebyggelsen.

För planläggning av väg intill järnvägen se trafikverkets 
dokument, Transportsystemet i samhällsplaneringen, kapitel 
6.9.6.

Buller och vibrationer 
Trafikverket har noterat att en fördjupad bullerutredning 
kommer tas fram till granskningsskedet. Trafikverket anser 
att utredningen ska inkludera prognosår 2040. I planbe-
skrivningen skrivs att plankartan regleras utformningen av 
bostäderna på kullen så att de ska uppfylla gällande buller-
riktvärden. Trafikverket menar att denna reglering borde 
kunna gälla för hela planområdet. Trafikverket har noterat att 
en vibrationsutredning kommer tas fram inför gransknings-
skedet. Även denna bör inkludera prognosår 2040.

Riskutredning 
Med avseende på närhet till järnvägen anser Trafikverket att 
en särskild riskutredning bör tas fram inför gransknings-
skedet.

Stängsling 
Ökat antal bostäder och verksamheter genererar mer folk 
kring spåret. Vilka målpunkter finns på andra sidan järnvä-
gen? Föreligger risk för spårspring?

Dagvatten 
Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom plan-
området och inte påverkar järnvägsfastigheten på något sätt. 
Trafikverket tar inte emot vatten från andra verksamheter.

Ny passage 
I planbeskrivningen lyfts idé om en framtida förbindelse mot 
Getängen. Trafikverket har inga möjligheter att finansiera 
åtgärder som påkallas av kommunala utbyggnadsplaner, 
vilket framkommer i den Regionala planen för transportin-
frastrukturen i Västra Götaland. Trafikverket vill framhålla 

att åtgärder som påkallas på det allmänna transportnätet som 
en konsekvens av kommunal planering, ska utredas, projekte-
ras och finansieras av kommunen i samråd med Trafikverket 
som beslutar i frågorna.

Götalandsbanan 
Planområdet befinner sig inom föreslagen korridor för 
Götalandsbanan. Banan är en framtida höghastighetsbana 
mellan Stockholm och Göteborg via bland annat orrköping, 
Linköping, Jönköping och Borås. Planerings- och utred-
ningsarbete pågår för närvarande av de olika delsträckorna. 
Den som planerar åtgärder här bör informera sig om 
planeringsläget för den framtida järnvägen, för att kunna 
ta ställning till förutsättningarna för genomförande av den 
planerade åtgärden. Mer information kan hittas på Trafikver-
kets hemsida, www.trafikverket.se.

Kommentar
För svar avseende risk/farligt gods samt buller och vibra-
tioner, se kommentar till Länsstyrelsen, S2. Buller- och 
vibrationsutredningarna utgår ifrån prognosår 2040. 

Stängsling 
Genom området går en gång- och cykelväg som leder vidare 
norrut mot Getängen och Knalleland. Gång- och cykelvägen 
passerar järnvägen samt Bäckeskogsleden genom en tunnel. 
Stråket är naturligt och i dagsläget finns inga specifika 
målpunkter som leder till att andra platser upplevs naturliga 
för passager eller därmed risk för spårspring. Getängens 
verksamhetsområde är utpekat som ett utvecklingsområde 
i Borås Stads översiktplan och kommer på sikt att utvecklas 
till ett område med blandad bebyggelse och bostäder. Det 
ligger dock flera år framåt i tiden och kopplingen mellan 
Norrby och Getängen över järnvägen får studeras närmare i 
det arbetet. 

Dagvatten 
Dagvatten från aktuellt planområde hanteras av VA-huvud-
mannen och påverkar ej järnvägsfastigheten.

Ny passage 
En ny passage över järnvägen är en långsiktig vision och 
inget som tas med i denna detaljplan. Om och i så fall när 
Borås Stad vill jobba vidare med förslaget kommer dialog att 
föras med Trafikverket. 

Information avseende Götalandsbanan noteras.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan 
under förutsättning att de synpunkter som nämnden framför 
beaktas.
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Tekniska nämnden ifrågasätter hur angöring för att lämna/
hämta barn till förskolan ska ske. En lösning inom kvarters-
mark är nödvändig för att inte äventyra trafiksäkerheten vid 
lämning/hämtning av barnen.

Kommentar
Angöring till förskolan kommer att ske inom kvartersmark. 
Exakt utformning är i det här skedet inte spikad, men försla-
get är dels genom en fickparkeringslösning för sophämtning 
och leveranser utmed Dalbogatan och dels genom en rund-
körning för hämtning och lämning i anslutning till entrén. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget och 
skickar med miljöförvaltningens synpunkter med tillägg av:

• Miljö och Konsumentnämnden anser att det är 
nödvändigt att inhämta barnens rätt till möjligheter och 
delaktighet genom att få lämna synpunkter i frågor som 
rör deras utveckling och möjligheter till bl.a. lek. FN:s 
Barnkonventions grundtanke, artikel 6, är att innan 
beslut fattas ska beslutfattare ha med i beräkningen och 
fråga sig - Vad kommer beslutet innebära för barnens 
bästa?

• Miljö och Konsumentnämnden vill utreda ytterligare 
möjligheter till en återvinningsstation eller liknade 
placerad inom detaljplanen Norrby vilket i framtiden 
kommer vara nödvändigt. Närhetsprincipen är viktigt 
för att det återvinningsbara ska hamna rätt och minska 
risken för nedskräpning. Det är dessutom ett bra tillfälle 
och möjlighet att utveckla de tidigare insatser som gjorts 
på Norrby i samband med genomförandet av det nu 
tilltänkta planförslaget för Norrby.

• Miljö och Konsumentnämnden vill påpeka de dubbla 
budskap som förslaget ger ang. dagvattnets framtid 
och de åtgärder som behövs vid omhändertagande 
av släckvatten. Försiktighetsprincipen skall tas med 
i beräkningen ang. säkerhetsaspekter så att inga nya 
föroreningar i framtiden kommer ut via dagvattnet till 
Viskan med bästa möjliga teknik.

Miljöförvaltningen tycker att:

• det är viktigt att utveckla och förstärka närparkens gröna 
rekreationsytor eftersom ytorna kommer att delas av 
ett ökat antal boende och från förskolan. Det är särskilt 
noga med kvaliteten på ytorna eftersom det finns många 
barn i området och det fungerar som ett vardagsrum 
utomhus.

• området behöver utvecklas och satsas på för att öka 
känslan av säkerhet och trygghet.

• det är positivt med studentboende ovanpå förskolan 
eftersom det inte genererar en ökning av övrig kommu-
nal service, så som fler förskole- och skolplatser, i en 
stadsdel med redan hårt tryck på sådan verksamhet. 
Förmodligen ökar inte heller behovet av parkeringsplat-
ser och de ytorna kan då användas på ett bättre sätt.

• det är bra med skyddsavståndet med yta som inte får 
bebyggas närmast järnvägen för att dämpa buller. 
Bostäderna måste dessutom byggas så att de har uteplat-
ser och hälften av bostadsrummen vända söderut, bort 
från järnvägen.

• det är bra att största omvandling sker i centrala delar av 
området där det är skyddat från buller och trafik.

• det är önskvärt att upplysa om att den del som eventuellt 
blir mest påverkad när det gäller skuggningen är kvarte-
ret nordväst om förskola/studentbostäder.

• eftersom förskolan planeras i ett för buller skyddat läge 
bedöms det möjligt att placera utevistelseytorna på 
förskolan på ett lämpligt sätt och därmed klara storleken 
på ytorna.

Kommentar 
Barnperspektivet 
För svar avseende barnperspektivet, se kommentar till Läns-
styrelsen, S2. 

Återvinningsstation 
Parallellt med planarbetet pågår ett arbete där Borås Stad 
ihop med AB Bostäder och Borås Energi och Miljö arbetar 
för att hitta lämpliga placeringar för en eller två återvin-
ningsstationer i stadsdelen. Beslut om lokaliseringar har än 
så länge inte tagits, men arbetet har kommit så långt att de 
kommit fram till att en placering inom planområdet inte är 
aktuellt. 

Dagvatten och släckvatten 
För svar avseende dagvatten, se kommentar till Länsstyrel-
sen, S2. Texterna för dagvatten och släckvatten är förändrade 
och ger ej längre dubbla budskap.

Övriga synpunkter noteras och tas med i fortsatt arbete. 
Texter om skuggning utökas i planbeskrivningen.

S6 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget till 
detaljplan för Kronängsparken. Nämnden anser att det finns 
många fördelar och positiva effekter med den nya planen, 
inte minst utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Dock måste 
större hänsyn tas till de berörda föreningarna som idag bedri-
ver verksamhet på området och som skapar förutsättningar 
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för en meningsfull fritid för många barn och ungdomar. I 
det perspektivet är Norrbyvallen viktig och har en central 
funktion i området.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det värdefullt att kraftsamla 
och samverka för att skapa trygga platser för medborgarna. 
Trygga platser är platser många människor känner sig 
välkomna till, platser som är till för både pojkar och flickor, 
unga som gamla. Arbetet i projektstudion och detaljplanen 
belyser detta brett, både ur ett socialt och ett byggnadstek-
niskt perspektiv. 

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en 
förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att 
göra det möjligt att utveckla Kronängsparken till en stor 
och sammanhållen park för boende på Norrby. I begreppet 
”park” ingår aktivitetsytor som delas upp i olika tydliga 
funktioner för att stimulera och passa besökarens intresse 
och humör. Dessutom ska Norrbyhuset ges förutsättningar 
att utvecklas och växa. Ett annat syfte med detaljplanen är att 
göra det möjligt att bygga nya bostäder på kullen mot norr.

Det är många intressenter och verksamheter som idag nyttjar 
området och det är viktigt ur ett medborgarperspektiv att 
ta tillvara på tidigare dialoger och arbeten men också att 
fortsätta arbeta nära Norrbyborna i utveckling av parken.

De föreningar som idag bedriver verksamhet på området 
och som skapar förutsättningar för en meningsfull fritid 
för många barn och ungdomar, är oroliga för att bli av med 
fotbollsplanen. I förslaget till ny detaljplan är tanken att 
området betecknas som park, där endast öppen verksamhet 
får förekomma och ingen bokad/planerad verksamhet får 
bedrivas. I detta perspektivet är Norrbyvallen viktig och har 
en central funktion i området.

Norrbyhuset och dess verksamheter ser det som positivt att 
ett torg kan skapas i området. Likaså att huset ges möjlighet 
att växa och utvecklas, då de idag har stadigt växande antalet 
besökare. Norrbyhusets ungdomsverksamhet har positiva 
erfarenheter från sommarlovsverksamhet och om Kron-
ängsparken utvecklas i linje med visionen kan verksamheten 
utvecklas till bemannad parklek året om.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Övriga synpunkter noteras och tas med i fortsatt arbete.

S7 Lokalförsörjningsnämnden  
Det är stort behov av förskola inom stadsdelen Norrby. 
Planen medger en möjlig framtida utveckling av norrbyhusets 
verksamhet, men det är i dagsläget inte möjligt att avveckla 
Kronängsgårdens förskola. Det är viktigt att försäkra sig om 
angöringen till Kronängsgårdens förskola.

Förskolans placering har en bra central placering i området. 
Det medger även goda möjligheter för godstransporter. Att 
förskolan placeras i anslutning till en parkmiljö är en tillgång 
då dessa lekytor kan samutnyttjas. Det är dock viktigt att 
förskolan har en egen lekgård närmast byggnaden för de 
yngsta barnen. Parkering för personal till förskolan och 
boendet ovanpå kommer att behöva förläggas utanför kvar-
tersmark för att inte riskera att lekgården närmast byggnaden 
försvinner. Angöringsparkering bör kunna förläggas utmed 
Västra Nygatan och Norrby Tvärgata. 

Lokalförsörjningsförvaltningen beslutar i enlighet med 
gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.

Kommentar
Befintlig förskola Kronängsgården kan finnas kvar tills dess 
att det är möjligt att flytta den. Detaljplanen medger dock 
ingen utveckling eller utökning av förskolan. Transporter kan 
komma intill Norrbyhuset/Kronängsgården via gång- och 
cykelvägen och parken utformas för att möjliggöra vändning 
intill Norrbyhuset.

Den nya förskolan har en ny placering i det nya förslaget, 
men ligger fortfarande i ett centralt läge och i anslutning 
till gator för bra angöringsmöjligheter. Kvartersmarken 
för förskolan blir så stor att förskolan kan ha en egen, lite 
mindre, inhägnad gård i anslutning till byggnaden. Därutöver 
ligger park precis intill förskolan. 

Angöring för godstransporter samt hämtning och lämning av 
barn ska lösas inom kvartersmarken. I övrigt är det lämpligt 
att prioritera lekyta framför parkering. Parkering för personal 
bör kunna hänvisas till annan allmän parkering inom gångav-
stånd. Exakt lösning för att klara krav enligt gällande parke-
ringsregler diskuteras närmare i bygglovsskedet. Förslagsvis 
sker parkeringsköp för de parkeringsplatser som inte ryms 
inom kvartersmarken.

S8 Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplan. Kultur-
nämndens bedömning är att den föreslagna detaljplanen ger 
förutsättningar för positiv utveckling i Norrby. Framförallt 
omskapas Kronängsparken till en tillgång för hela området 
med ett innehåll som kan locka många människor med olika 
intressen till parken. Kulturnämnden föreslår att innehållet 
förstärks ytterligare genom aktiviteter som främjar kreativi-
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tet, samt att innehållet utformas i vidare dialog med barn, 
unga, föreningar och boende i Norrby för att ytterligare 
förstärka känslan av delaktighet. Kulturnämnden ser också 
gärna att plats avsätts för offentlig konst på platsen. Före-
slagna byggrätter bedöms som positiva för området.

Kommentar
Synpunkter om innehåll och aktiviteter i området vida-
rebefordras till Tekniska förvaltningen och Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen så att de tas med i kommande arbete 
med detaljerad utformning av lekytor och parkområde.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen men vill att 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i detaljplan ser över möjlig-
heten att bygga en förskola med 140 förskoleplatser.

Förskolenämnden påtalar vikten av att i ett tidigt skede 
beakta barnperspektivet vid anrättningar av trottoarer, 
vägar och parkeringar. Detta för att en säker hämtning och 
lämning av barn skall kunna ske utav vårdnadshavare, och 
för att säkerhetsställa att det blir goda transporter av varor 
till och från förskolan. Det bör även finnas parkeringsmöjlig-
heter för medarbetare och vårdnadshavare inom området.

Om Kronängsgårdens förskola, belägen i Norrbyhuset, på 
sikt skall lämnas måste ytterligare förskola, utöver den som 
finns i denna detaljplan, tas fram på Norrbyområdet.

Kommentar
Byggrätten i detaljplanen innebär inga begränsningar i 
användningarna. Det innebär att det är möjligt att ha skola, 
vård alternativt bostäder i hela byggnaden om det i framtiden 
finns behov av det. Utgångspunkten idag är dock att försko-
lan ska byggas i två våningsplan med bostäder ovanpå. Det 
innebär en förskola med sex avdelningar. 

Enligt en översiktlig studie av den nya placeringen är det 
möjligt att skapa en god och säker angöring till förskolan. I 
projekteringen av förskolan sker en mer detaljerad studie av 
hur angöring till förskolan ska ske.

För svar angående befintlig förskola Kronängsgården, se 
kommentar till Lokalförsörjningsnämnden, S7.

S10 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden avstår att lämna yttrande om 
detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, Kronängspar-
ken, Borås Stad, då bedömningen är att bostäder på angiven 
plats inte bedöms vara aktuellt.

Kommentar
Noteras.

S11 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Detaljplanen bedöms inte ha någon direkt påverkan på 
nämndens verksamhet. Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden avstår därför från yttrande.

Kommentar
Noteras.

S12 Borås Energi och Miljö 
Förslag på tillägg under rubriken dagvatten: 
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 skall 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3m3 per 100 m2 hårdgjord yta skall anläg-
gas. Det råder kapacitetsbrist i ledningsnätet vid korsningen 
Dalbogatan och Västra Nygatan, denna kan avhjälpas genom 
att en fördröjningsåtgärd, som sänker tryckförhållandet i 
ledningen, planeras in i under det nya rörelseområdet.

Förslag på tillägg under rubriken översvämningsrisk: 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering av Viskan för Borås Stad, 
upprättad 2010.Planområdet ligger i ett innestängt område 
och är utpekat i genomförd lågpunktskatering. Vid ett skyfall 
kan området översvämmas då de stora regnmassorna inte har 
någonstans att ta vägen.

Kommentar
Fortsatt dialog har skett med Borås Energi och Miljö inför 
samråd 2 och texterna i planbeskrivningen är uppdaterade 
enligt överenskommelse. 

S13 Borås Elnät
Elnät 
Vi förutsätter att det även i fortsättningen finns transportväg 
fram till Eområdet som benämns som nr 9 i planförslaget. 
Det ska vara möjligt för lastbil med släp att köra fram till 
E-området. Släpet innehåller ett reservkraftaggregat för att 
säkerställa elleveransen vid eventuella fel på transforma-
torstationen. Eventuella ledningsomläggningar bekostas av 
initiativtagaren. I övrigt ingen erinran.

Stadsnät 
Borås Stadsnät har optostråk (rör och kablar), som både 
passerar planområdet och ansluter till fastigheter i plan-
området. Vid förtätning och / eller exploatering inom 
planområdet som kräver flytt av dessa stråk, bekostas detta av 
initiativtagaren. Borås Stadsnät kontaktas i god tid innan ev. 
flytt av ledningar. I övrigt ingen erinran.

Kommentar
Transport till transformatorstationen kommer att vara 
möjligt även i framtiden. Övriga synpunkter noteras.
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S14 Telia company
Vi har inget att erinra mot detaljplanen, vi har inga ledningar 
eller anläggningar som kräver åtgärd inom området. Vi 
medverkar gärna till att utveckla en god infrastruktur i 
området och tillgodoser gärna det framtida behovet av fiber.

Kommentar
Noteras.

S15 Lantmäterimyndigheten
Bestämmelserna om fastighetsindelning som upphävs inom 
området omnämns som tomtindelningsplan och fastig-
hetsplan på plankartans administrativa bestämmelser. Båda 
antogs som tomtindelningar (ej fastighetsplan enligt ÄPBL) 
och upphävandet bör omnämnas som ”Bestämmelserna om 
fastighetsindelning (BOFI) för kvarteret Bagaren (1583K-
BN823/1961) och del av BOFI för kvarteret Järnbäraren 
(1583KBN18/1963), ursprungligen antagna som tomtindel-
ningar, upphävs”.

I beskrivningen om planens genomförande bör det framgå 
att upphävande av bestämmelser om fastighetsindelning 
möjliggör ombildning av befintliga fastigheter.

Lantmäterimyndigheten saknar beskrivning av vad u-område 
innebär för berörda fastigheter.

Kommentar
Planbeskrivningen och plankartan uppdateras enligt 
synpunkter.

S16 Funktionsrätt i Borås
Funktionsrätt Borås har tagit del av detaljplanen enligt 
ovanstående och har inget att tillföra.Funktionsrätt Borås 
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

Kommentar
Noteras.

S17 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter på hur risker 
kopplat till farligt gods på Kust-till-kustbanan har hanterats:

1. Nya bostäder på kullen 
Räddningstjänsten anser att topografin på den aktuella 
platsen gör att ett skyddsavstånd på minst 20 meter från 
kullens början är tillräcklig för att uppnå en tillfredsställande 
låg risknivå för bostäder (flerbostadshus), i enighet med Borås 
Stads översiktliga riskanalys.

Gällande platsens förutsättningar att uppfylla kriterierna för 
vad en sådan vall ska klara av (beträffande volym, motstånds-
kraft m.m.), har en platsspecifik bedömning gjorts i form av 

jämförelse med ett liknande ärende (Glesvingen 17 m.fl.). I 
det ärendet har en fördjupad riskanalys gjorts för att förtyd-
liga vilka krav som ställs på en skyddsvall vid järnvägen. I 
det aktuella fallet bedömer räddningstjänsten att de kraven 
uppfylls med god marginal.

I ett annat ärende (Simonsland, Järnvägen 4:2) konstaterades 
i kontakt med Trafikverkets entreprenör att för den aktuella 
järnvägssträckan (vilket är samma förutsättningar som det 
nu aktuella fallet) råder följande förutsättningar: Järnvägen 
svänger kraftigt och hastigheten är låg, vilket innebär att en 
eventuell urspårning kommer enbart att kunna ske på två sätt 
– urspårning i låg hastighet kan leda till att ett tåg spårar ur 
antingen inåt (mot Norrby) eller utåt (mot Simonsland) under 
relativt lugna former och med relativt små krafter inblandade. 
Alternativt om hastigheten är högre kommer urspårning att 
ske utåt, bort från Norrby.

Med ovanstående konstaterat dras slutsatsen att förhållandena 
på Garvaren 15 är gynnsamma ur ett urspårningsperspektiv 
(och därmed risk för farligt gods-olycka), samt att topografin 
utgör ett tillräckligt skydd för planerade bostäder.

Vidare konstaterar räddningstjänsten att avståndet 20 meter 
har mätts på ett korrekt sätt enligt riskanalysens anvisningar, 
samt att 30 meter till spårmitt uppfylls.

Räddningstjänsten anser följande:

• Föreslagen användning på 20 meters skyddsavstånd från 
kullens början uppfyller de förutsättningar som den 
översiktliga riskanalysen statuerar. Därmed krävs inte 
heller brandskyddad fasad.

• Plankartan behöver kompletteras med bestämmelser om 
högt placerade luftintag samt möjlighet till utrymning 
bort ifrån järnvägen, för att ta hänsyn till alla olycksty-
per.

• Räddningstjänsten anser att föreslagen prickmark, om 
så önskas, kan ändras till kryssmark under förutsättning 
att platsen ej nyttjas för stadigvarande vistelse (t ex 
förrådsbyggnad eller miljöhus), i enlighet med ”ej känslig 
verksamhet” enligt den översiktliga riskanalysen.

2. Påbyggnad på befintliga flerbostadshus 
Räddningstjänsten anser att påbyggnation på befintliga 
flerbostadshus är möjlig, då de inte bedöms påverkas av 
andra olyckstyper än utsläpp av giftig gas, med hänsyn till 
den befintligt höga byggnadshöjden (stöd för att olyckstypen 
brand inte behöver hanteras på den höjden finns i den över-
siktliga riskanalysens bilagor). Således kommer tillkommande 
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luftintag att placeras högt, vilket enligt den översiktliga 
riskanalysen är den metod som bäst skyddar mot utsläpp av 
giftig gas.

Andra olyckstyper, t ex brand, bedöms inte påverka en till-
byggnad på taken i sådan omfattning att åtgärder är rimliga.

3. Norrbyhuset och förskola 
Räddningstjänsten bedömer utifrån den översiktliga 
riskanalysen att enbart avståndet från järnvägen till dessa 
platser innebär att riskerna inte behöver åtgärdas ytterligare, 
då tillfredsställande risknivå inträffar på lägre avstånd än det 
som uppnås här.

4. Parkeringsdäcket 
Med hänsyn till verksamhetens art och riskbild, samt den 
översiktliga riskanalysen, bedöms att inga särskilda åtgärder 
krävs för ett parkeringsdäck, oavsett avstånd till järnvägen. 
Räddningstjänsten bedömer att insatsmöjligheter vid olyckor 
på järnvägen inte inskränks med det aktuella förslaget.

5. Föreningslokalen 
Räddningstjänsten anser att föreningslokalen inte hade 
kunnat placeras där den ligger befintligt, utifrån dagens 
synsätt på risker kring farligt gods-leder, samt den översikt-
liga riskanalysen. Räddningstjänsten anser att vidare exploa-
tering likt den befintliga föreningslokalen inte är lämplig på 
den aktuella platsen.

Kommentar
Sedan samråd 1 har dialog förts med räddningstjänsten och 
Länsstyrelsen kring riskfrågorna. Dialogen har resulterat 
i att det inte behövs en fördjupad riskutredning, men att 
planbeskrivningen har kompletterats med mer information 
kring farligt gods och att plankartan har tillförts fler skydds-
bestämmelser för de platser inom planområdet som berörs. 

Nya bostäder på kullen 
Skyddsbestämmelserna har utökats så att de även innebär att 
utrymning ska kunna ske bort från järnvägen och att fasad 
mot järnvägen ska vara brandklassad (dock är öppningsbara 
fönster tillåtna). En skyddsbestämmelse som innebär att 
ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvägen är 
dessutom tillagd. 

Påbyggnad på befintliga flerbostadshus 
Synpunkterna noteras. En skyddsbestämmelse som innebär 
att ventilation ska placeras högt och riktas bort från järnvä-
gen läggs till. 

Norrbyhuset och förskola 
Synpunkterna noteras. Förskolan är i det nya förslaget flyttad, 
men placerad så att risknivån även här ska vara tillfreds-

ställande låg. Förskolan skyddas i detta läge av befintliga 
byggnader som ligger mellan förskola och järnväg. En 
skyddsbestämmelse som innebär att ventilation ska placeras 
högt och riktas bort från järnvägen läggs till. 

Parkeringsdäcket 
Parkeringsdäcket är flyttat så att det måste vara 30 meter från 
järnvägen. Ytterligare skyddsbestämmelser bedöms därmed 
inte nödvändiga. 

Föreningslokalen 
Den befintliga föreningslokalen på Bagaren 1 görs planstri-
dig med prickar då Länsstyrelsen och räddningstjänsten är 
överens om att placeringen inte är lämplig ur ett riskperspek-
tiv. Konkret innebär det att byggnaden får finnas kvar men 
inte byggas om, byggas ut eller byggas upp på nytt om den 
skulle rivas. 

2. Yttranden från sakägare
S18 AB Bostäder i Borås
Vi tycker att planen i stort är bra och ligger i linje med 
områdets utvecklingsbehov. Vi har dock följande synpunkter 
som vi ser behöver justeras i detaljplanen:

Access till byggnaden där Mötesplats Norrby, samt nya bygg-
rätter på den norra höjden, behöver lösas med en gårdsgata i 
nuvarande läge som Västra Nygatan.

Vi ser inte att det finns några förutsättningar att leda trafiken 
över kv. Bagaren 1. Vi ser inte heller att det finns några 
föutsättningar att leda trafiken över kv. Järnbäraren 2 till 
dom nya byggrätterna på den norra höjden.

När det gäller kv. Järnbäraren 2, så är trafiklösningen accep-
tabel om bolaget får en markavnisning för dessa byggrätter. 
Under dessa förutsättningar kan både trafik och parkerings-
behov samordnas på ett bra sätt. 

Nuvarande fotbollsplan i Kronängsparken är ett viktigt 
inslag för området, både för våra hyresgäster och samarbets-
partners. Vi vill därför markera vikten utav att en fotbolls-
plan är prioriterad i den nya detaljplanen.

Kommentar
Transporter kan komma intill Norrbyhuset/Kronängsgården 
via gång- och cykelvägen och parken utformas för att möjlig-
göra vändning intill Norrbyhuset.

Markanvisning för bostäder på kullen sker parallellt med 
planprocessen och dialog mellan AB Bostäder och Borås 
Stad är påbörjad. Utgångspunkten är fortfarande att angöring 
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ska ske via Järnbäraren 2 då det finns goda möjligheter till 
samordning och för att undvika ytterligare biltrafik in i 
parkområdet. 

I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. 

S19 Boende Garvaren 9 
Fotbollsplanen 
Fotbollsplanen är relativt ny och har i omgångar kostats på 
både konstgräs och belysning. Det vore ett dåligt användande 
av skattebetalarnas pengar att nu ta bort den. Under sommar-
månaderna, och särskilt under skolornas sommarlov, används 
planen till fotbollsspel varje dag. I stort sett är det spel igång 
från morgon till sen kväll. Jag bor precis ovanför planen, på 
Norrby Tvärgata 44 och hör naturligtvis spelarna hela tiden. 
Det är mycket sällan jag hör några hårda ord eller konflikter, 
utan det är glada, aktiva ungdomar och barn som hörs. 
Spelarna är övervägande de unga tonårskillar och lite äldre, 
som ofta utpekas som problemgrupper. Vad ska de göra om 
fotbollsplanen försvinner? Ibland är det träning i organiserad 
form, och ibland är det riktiga matcher med tillresta lag. 
Inte heller dessa aktiviteter stör utan ger liv och rörelse till 
området. Staketet runt planen är högt och det finns en del 
skador på det nu. Om det inte finns bestämmelser om staket 
runt fotbollsplan skulle man kunna göra det lite lägre för att 
minska känslan av instängdhet. Det vore också bra med lite 
fler öppningar om det är möjligt.

Basketplanen  
Basketplanen väster om fotbollsplanen kan lätt flyttas till 
parken vid Dalbogatan så att förskolan får en egen uteplats. 
Området bakom fotbollsplanen upp mot Västmannagatan är 
lite försummat. Det är mycket buskage som hindrar insyn. 
Jag ser positivt på att det här släpps in mer ljus och att fler 
aktiviteter får plats. 

Lekplatser 
Lekplatsen på Dalbogatan är väldigt ny och upptar bara 
en liten del av den möjliga ytan mellan bostadshusen och 
Norrbyhuset. Det vore lätt att förse den med fler lekredskap 
för olika åldrar utan att behöva ta bort någon befintlig 
verksamhet. Jag har gått runt området och tittat på de 
lekplatser som finns och pratat med en del barn. Jag har också 
under flera år varit ute med mina egna barnbarn på de flesta 
lekplatserna på Norrby. Mitt eget intryck är att det sällan 
är särskilt många bara på samma lekplats och jag har aldrig 
sett att barn behöver köa för att få gunga e.dyl. De barn jag 
pratat med är pojkar och flickor i 10-årsåldern och de önskar 

fler roliga lekredskap och gräs istället för sand på de mindre 
fotbollsplanerna. De uttryckte också att det mesta är bra och 
att det är lätt att gå från den ena lekplatsen till den andra.

Lekplats nr 87 vid Värmlandsgatan är ganska välbesökt 
på helger under sommaren. Den kunde gärna rustas upp. 
Även här finns det ytor där man kan sätta fler lekredskap. På 
Billdalsgatan finns en ganska stor yta mellan husen där det är 
ganska tomt och tråkigt. En utmärkt plats för fler lekredskap. 
Där kan man ha uppsikt över sina barn från många lägenhe-
ter och det är lätt för småbarnsföräldrar att vara där en stund. 
Förutom dessa lekplatser finns det ju flera lekplatser utanför 
förskolorna i området och de är ju tillgängliga när förskolorna 
är stängda och barnen kan leka ute med eller utan föräldrar.

Parkering 
Det är klart att vi kan önska att fler och fler åker kollektivt, 
men vi kan inte bara planera för det. När det byggs fler nya 
bostäder på Norrby kommer hyrorna med all sannolikhet inte 
att vara låga. De som flyttar in kommer att vara familjer med 
två inkomster och barn, och de har nästan alltid en bil och 
ibland två per familj och därför behövs en hel del nya parke-
ringsplatser. Om t.ex. huset i hörnan Västra Nygatan/ Norrby 
Tvärgata enbart kommer att bestå av studentlägenheter så 
kanske man kan anta att studenterna har färre bilar, men 
många av dem kommer att komma från andra orter och har 
då ibland bil för att kunna ta sig hem på helgerna. Om det ska 
bli boende specifikt för blivande poliser tror jag nog att detta 
i hög grad gäller dem.

Jag har egen parkeringsplats så jag har inga problem, men 
mina gäster har ofta problem att hitta p-plats nära Garvaren 
9. Därför är det viktigt att det blir tillräckligt med parkerings-
möjligheter om ni flyttar parkeringen bakom mitt grannhus, 
Garvaren 7, samt tar bort parkeringen där förskolan planeras. 
Både mina gamla, lite skröpliga vänner, och mina barn som 
ska bära sovande barnbarn, tycker att det blir väldigt långt 
bort om de förväntas parkera nere vid järnvägen framöver. 
Dessutom är det ett undanskymt läge och risken för skadegö-
relse på bilar ökar. Vi har ju tyvärr råkat ut för en del bilbrän-
der på Norrby och risken för fler sådana behöver beaktas när 
parkeringar planeras. Bränderna brukas startas mitt i natten 
så för dem som kommer att ha sin egen parkering där och 
alltså ha kvar bilen över natten innebär det tyvärr en ännu 
mer ökad risk på grund av läget.

Nya hus 
Som det är nu ligger Kronängsparken på en öppen, stor yta 
mellan höghus eller hus på kullar. Runt parken finns låga 
hus. Detta gör att många har överblick över området och lätt 
kan se om något otrevligt händer. Det gör också att vi har en 
känsla av rymd samtidigt som vi blir inramade av husen och 
naturen. Vi kan se Rya åsar från hela parkområdet nu, förstör 
inte det! 
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Om huset på hörnet Västra Nygatan/ Norrby Tvärgata 
byggs så stort som planen anger kommer det att dominera 
en stor del av ytan och förstöra den öppenhet som nu finns. 
Huset måste anpassas till den skala som redan finns, dvs. tre 
våningar. Det hamnar alldeles för nära båda gatorna och för 
nära huset ovanför backen, Norrby Tvärgata 42 och 44. Låt 
gärna huset ligga där, men gör det betydligt mindre så att det 
smälter in i omgivningen.

Träd 
Det står om betydelsen av grönska i planen. Se då till att 
behålla de stora träd som finns i området, de har stått där 
mycket längre än något av husen. De är viktiga för miljön i 
området. Titta på björkarna ovanför den planerade förskolan, 
det vore en stor förlust om de måste tas bort!

Fladdermöss 
Det är också så att det finns fladdermöss här i närheten och 
de är ju vad jag förstår fridlysta och får inte störas. Efter lite 
googling har jag kommit fram till att det nog är gråskimlig 
fladdermus vi hör nu på höstkvällarna. Jag vet inte var de 
bor, de flyger omkring lite överallt när det blivit mörkt, men 
det bör undersökas innan våra stora gamla träd sågas ner, 
fladdermöss bor ju gärna i sådana.

Kommentar 
Fotbollsplanen 
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. 

Basketplan och lekplatser 
Exakt utformning av parken studeras och bestäms parallellt 
med planprocessen. 

Parkering 
Utgångspunkten i detaljplanen är att stärka parken och 
Norrbyhuset och att göra det möjligt att bygga en ny förskola 
och nya bostäder. Detaljplanen innebär att en plats utmed 
järnvägen och Dalbogatan säkerställs för parkering, men 
totalt sett blir antalet parkeringsplatser färre i området. 

Norrby ligger centralt och med närhet till kollektivtrafik 
och i det här fallet har mer parkyta prioriterats framför 
parkeringsplatser. Kommunen är dock medveten om parke-
ringsproblematiken i området och fortsätter arbetet med att 
titta på parkering i ett övergripande perspektiv i staden som 
helhet. 

Nya hus 
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget 
en ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen 

där den enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats 
för att göra det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med 
tillhörande läktarlösning. 

Träd 
I arbetet med att bygga om parken kommer även befintlig 
grönska att ses över. För att få till en bra helhet kommer viss 
befintlig grönska och vissa träd att försvinna, men samtidigt 
ersättas av annan vegetation. Exakt vilka träd som kommer 
att finnas kvar och vilka som kommer att tas bort är inte 
bestämt ännu och regleras inte i detaljplanen.

Fladdermöss 
Våra biologer har tittat närmare på detta och eventuellt finns 
fladdermöss runt Ramnasjön. Även om de i så fall ibland 
rör sig inne på Norrby finns mer föda i området runt sjön. 
Detaljplanen innebär att stora delar av planområdet blir park, 
och det kommer även fortsättningsvis att finnas vegetation 
och grönska i området. Planförslaget innebär således ingen 
negativ inverkan för eventuella fladdermöss.

S20 Boende (30st) Garvaren 9 (Norrby 
Tvärgata 38-44)
Vi har förståelse för att det behöver byggas både nya försko-
lor och bostäder i Borås men vi anser att den föreslagna 
platsen inte lämpar sig för ett så stort hus. Vi har inga 
invändningar mot att huskroppen längs Västra Nygatan 
byggs om den inte blir högre än omgivande hus, dvs tre 
våningar. Delen längs Norrby Tvärgatas stigning måste, om 
den alls ska byggas, bli både avsevärt lägre och kortare. 

Vi vill framföra följande skäl: 
Det skulle innebära betydande olägenheter för oss att få ett 
så pass högt hus så nära. I stället för att ha utsikt både över 
Rya åsar och över Kronängsparken skulle vi få en vägg att 
titta in i. Detta skulle påverka värdet starkt negativt på våra 
bostadsrätter. Det är viktigt att Norrby fortsätter att vara 
attraktivt även för de invånare i Borås som har ekonomiska 
möjligheter att köpa sina bostäder för en ganska hög summa 
och sedan kan hålla dem i stånd och utveckla sitt boende. 

Vi har planer på att bygga balkonger på denna sida huset men 
det kommer knappast att ske om vår utsikt från dessa skulle 
bestå av ett annat hus tätt inpå istället för vackra gamla träd 
och Rya åsar.

Vi har vår trädgård bakom huset på den sida som vetter mot 
det planerade huset. där odlar vi grönsaker och blommor, 
njuter av solen, grillar och umgås. Denna stadsodling har vi 
haft många år och den utökas ständigt. Hela användningen 
av trädgården med alla dess möjligheter till miljöansvar och 
samvaro skulle starkt begränsas. 
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Nedanför vår trädgård finns det fem stora, vackra gamla 
björkar, samt ett antal andra träd. Ur miljösynpunkt är det 
förkastligt att ta bort dessa. De omvandlar koloxid till syre, är 
viktiga för olika djur och insekter och även för oss som bor 
och rör oss här i området och kan njuta av årstidsväxlingarna 
när träden vilar, vecklar ut sina blad och sedan fäller dem. 

Bebyggelsen i närheten av Kronängsparken präglas av hus 
som är 3 våningar höga. Förutom dem finns i sydväst den 
vackra och anrika Norrbyskolan på sin höjd och de två 
höghusen på Dalbogatan som formar ett L och avgränsar 
parken mot järnvägen i norr. Ovanför parken och fotbollspla-
nen finns vårt hus och ett till som är trevåningshus och som 
också ramar in området fint genom att de ligger på en höjd. 
Om man bygger ett sexvåningshus nere vid den nuvarande 
parkeringen förstörs denna helhet. Huset kommer att bli 
en ful och otymplig koloss som stänger ute utsikten åt alla 
håll och som motverkar de avsikter som finns om att göra 
området tryggare och mer transparent.

Kommentar
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget en 
ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen där den 
enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats för att göra 
det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med tillhörande 
läktarlösning. 

Planområdet minskas något i söder för att inte inkräkta på 
bostadsrättsföreningens stadsodling.  

För svar avseende träden, se kommentar till yttrande S19.

S21 Boende Garvaren 7
Min första synpunkt rör den lilla återvinningsstationen vid 
Västmannagatan, som ni enligt planen avser avlägsna. Jag 
ställer mig väldigt starkt kritisk till att undanröja den enda 
kvarvarande återvinningsstationen i hela området - och skulle 
hellre se att ni istället utökade möjligheterna för återvinning 
på Norrby.

Därefter rör mina främsta synpunkter det höga huset som 
enligt plan ska byggas, i L-form, på parkeringen här nedan-
för. Eftersom jag har många olika synpunkter ämnar jag, för 
enkelhetens skull, presentera dem i punktform:

• Huset är tänkt att bli så högt att det kommer att skymma 
solen för de närmast boende (så sent som igår talade tv4’s 
nyheter om att man i en rapport från Folkhälsomyndig-
heten pekar på vikten av solljus, för hälsan, och på att 
risken för ohälsa ökar när husen byggs tätare och högre).

• Höjden, samt formen, på byggnaden riskerar sannolikt 
att kraftigt öka ljudföroreningarna i området (vilka är illa 
nog idag).

• Formen tillsammans med höjden på byggnaden 
skulle kunna komma att ge en känsla av otrygghet och 
”avstängdhet” längs vägen mellan den nya byggnaden 
och kullen upp till gamla Norrbyskolan.

• Formen på byggnaden, tänkt att skapa en öppen yta 
riktad mot parken, skapar också en yta som tydligt skiljs 
ifrån de vägar som passerar huset - och som därmed gör 
gården insynsskyddad. Vilket jag föreställer mig skulle 
kunna skapa en plats som kan anses vara alldeles utmärkt 
väl anpassad för ljusskygga aktiviteter under kvällstid.

• Utöver detta misstänker jag att en såpass hög byggnad, 
mitt i vårt Norrby, kommer att påverka området (och 
känslan av/i området) negativt. En av de riktigt fina 
sakerna med Norrby är att bebyggelsen är så varierad, 
men att man fram tills nu lyckats placera de högsta 
byggnaderna i kanterna, eller ”utkanterna”, av området. 
På så vis skapas en känsla av att de ”ramar in” snarare än 
av att de stör området. 

Kort sagt känns det som att den nuvarande planen med två, 
lägre, hus i fil (intill varandra) passar såväl området som oss 
boende här bättre. I vilket fall vill jag härmed yrka på en 
byggnad med klart färre våningar.

Kommentar
Byggrätten för förskola och bostäder har i det nya förslaget en 
ny placering, längre bort från Garvaren 9. På platsen där den 
enligt samråd 1 låg finns nu istället en idrottsplats för att göra 
det möjligt att anlägga en ny fotbollsplan med tillhörande 
läktarlösning. 

För svar avseende återvinningsstation, se kommentar till 
Miljö- och konsumentnämnden, S5. 

S22 Boende Västmannagatan
Vi / Jag reagerade starkt på att ni har tänkt flytta sjumanna-
fotbollsplanen till en annan plats än där den befinner sig nu. 
Jag bor på Västmannagatan och ser att fotbollsplanen utnytt-
jas dagligen av flera olika föreningar, ungdomsverksamhet, 
skolverksamhet, förskoleverksamhet och allmänheten. 
Fotbollsplanen är hjärtat och samlingspunkten på Norrby 
för barn och ungdom. Det vore förödande om den skulle 
försvinna. Jag kan säga att vi har Borås Bästa sjumanna-
fotbollsplan med läktare, konstgräs, el-ljus och med högstaket 
runt hela planen!!! 

Låt oss bevara Norrbyvallen (fotbollsplanen) som är en stor 
fungerande funktion för barn och ungdom idag!!! Den bidrar 
till en aktiv fritid för stadsdelens unga och underlättar för 
föreningslivet!! Alltså slutligen: FOTBOLLSPLANEN ÄR 
OTROLIG VIKTIG FÖR NORRBY!!!!!!!!
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Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

3. Synpunkter från övriga
S23 Norrby IF
Norrby IF är en av föreningarna som bedriver verksamhet på 
Norrbyvallen. Där har vi uppstarten, åldrar 6-12 år, innan de 
börjar på Ramnavallen vid 13-års ålder. Vi har ett begränsat 
upptagningsområde i de yngre åldrarna och för att vi ska 
kunna bedriva verksamhet är en fotbollsplan (7 mot 7) inne 
på bostadsområdet på Norrby en förutsättning.

Vi har i dagsläget 50 barn i åldrarna 6-12 år inskrivna i fören-
ingen. Dessa barn har sedan uppstarten i mars 2017 hållit till 
på Norrbyvallen. Under hösten 2017 tog vi beslutet att köra 
barnen med minibussar från Norrbyvallen till Ramnavallen, 
för att kunna bedriva träningen i lugn och ro. Det var för 
många orosmoment kring fotbollsplanen inne på Norrby. 
Under perioden på Ramnavallen minskade antalet barn.

I år startade vi åter upp på Norrbyvallen och har kunnat 
bedriva verksamheten där på ett framgångsrikt sätt. Vi får 
respekt och barnen får leka och spela fotboll ifred. Fler och 
fler barn vill vara med, vilket gjort att vi delat upp grupperna 
åldersmässigt och räknar därför med att ännu fler vill börja.

Att vi får färre barn när vi är på Ramnavallen eller i Lund-
byhallen beror på att barnen inte kan/får ta sig dit själva och 
föräldrarna har väldigt begränsade möjlighet att transportera 
barnen. Därför är det viktigt att vi kan bedriva verksamhet 
för barnen direkt i deras närområde.

Om Norrbyvallen tas bort helt eller flyttas från bostadsområ-
det, dit barnen inte kan/får ta sig själva, riskerar vi att tappa 
all vår ungdomsverksamhet upp till 13 år.

Vårt förslag på en fotbollsplan på området, för att vi ska 
kunna ta vårt sociala ansvar i området och ge barnen en 
meningsfull tillvaro:

En fotbollsplan med storlek 7 mot 7 (55 x 35 meter)

• Vändbara mål (storlek 7 mot 7 / 5 mot 5 : 5 x 2 m / 3 x 
1,5 m)

• Skyddsnät bakom målen på kortsidan

• Behövs inga småmål för spel på tvären (här räcker det 
med konmål).

• En öppnare och trevligare plan, med gjutna betongbän-
kar på långsidorna, för sittplatser samt hindrar bollen 
från att försvinna från planen.

• Träspaljéer bakom bänkarna med klätterväxter, för att ge 
en trevligare inramning samt dämpa ljud.

• Ex. 3 m bänk/träspaljé följt av 1-2 med öppning, så att 
man kan passera gör att hämta bollar. Är det öppet runt 
planen slipper folk göra hål i nät eller motsvarande för 
att ta sig ”snabbaste vägen” för att hämta bollar.

• Planen MÅSTE vara bokningsbar. Om det administreras 
av oss, Somali FF eller Borås Stad spelar mindre roll.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

S24 Samlade åsikter från besökare Norr-
byhuset
Följande fordras för att erhålla en trevlig och livskraftig 
stadsdel. 

Fler ljus vid fotbollsplanen i området vid Kronängsparken.

Utegym för att tillfredsställa allas behov av idrottsaktiviteter.

Fler multisportanläggningar (ex tennis, volleyboll)

Bordtennis utomhus.

Fler lekplatser. Värmlandsgatans lekplats är den mest frek-
venterade i Borås Stad näst stadsparkens. 

Fler parkbänkar. Den stadsdel inom staden där folk vistas 
ute.

Alingsåsvägen vid Ramnåsgatan bör göras trafiksäker. Detta 
kan ske via blinkande övergång liknande den vid banken 
Brämhultsvägen. 

Utökning av Norrbygården.

Detta är enbart en del i det arbete som erfordras för att 
erhålla ett tryggt Norrby.
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Kommentar
Synpunkter om innehåll och aktiviteter i området tas med 
i det fortsatta arbetet och vidarebefordras till Tekniska 
förvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen som är 
ansvariga för utformning av lekytor och parkområde.

Synpunkten kring utökning av Norrbygården vidarebefordras 
till Lokalförsörjningsnämnden som i samråd med Försko-
lenämnden får diskutera om det finns behov av att utöka 
Norrbygården och om det i så fall är möjligt.

Synpunkterna kring korsningen Ramnåsgatan/Alingsåsvägen 
har vidarebefordrats till Tekniska förvaltningen som ansvarar 
för gatorna i staden. De får titta på om passagen går att göra 
säkrare med lämplig åtgärd. Det är dock inget som tas med i 
denna detaljplan.

S25 Boende Bredared 1:13
Detta förslag gäller vägen som finns i anslutning till planen, 
Bäckeskogsgatan. Passa nu på att komplettera med gång/
cykelväg längst hela denna gata. Idag är det många som både 
cyklar o går den vägen. Är säker på att det kan gynna alla 
-även de som idag bor på Norrby och kommer att bo i de nya 
husen som planeras.

När man kommer från Sandhult/Bredared/Tullen/Hestra 
med cykel, borde man kunna ansluta till cykelvägen längst tex 
Skaraborgsvägen (via Viskastrandsgymn) eller Norrbyleden 
(Norrbylånggatan). Hopppas ni lämnar vidare detta förslag 
till de som planerar för en bättre cykelstad.

Kommentar
Synpunkterna har vidarebefordrats till Tekniska förvalt-
ningen som ansvarar för utbyggnad av cykelvägar i staden. 
Tekniska förvaltningen svarar att de ville få en cykelväg 
denna sträcka så säker som möjligt och det var därför den 
byggdes utmed Dalbogatan och vidare under Bäckeskogsle-
den. Samtidigt ville de inte ha den utmed de stora lederna. 
Vidare ville de att den skulle ha en jämn profil (så lite kuperat 
som möjligt). Tekniska förvaltningen tittar på om det genom 
bättre skyltning går att tydliggöra stråket.

S26 Socialdemokraterna Norrby
Vilka vet bäst vad som är bäst för Norrby. Är det tjäns-
temännen i Stadshuset eller de boende på Norrby. Vilka 
trygghetsvandringar har genom förts i området? När det 
gäller oss Socialdemokrater är vi dom enda som har haft 
regelbundna vandringar varan fredag. Den plan som är den 
mest välbesökta i staden skall tas bort. Vem skall då ta hand 
om framtida problem med barn som finns På Norrby? Är det 
inte folket i området som har bäst kännedom? Hur går det 
med planeringen av förskola på Västra Nygatan? Låt folket på 
Norrby vara med innan man fattar beslut över våra huvuden. 

Den här planen är jätteviktig för stadsdelen. Norrby IF 
säger också att planen är jätteviktig för stadsdelen. Nu måste 
vi politiker på Norrby få säga vår åsikt. Informera Er i 
Stadshuset hur vi ser på vår egen vardag. Fatta ej beslut som 
kan få negativa följder för stadsdelen. Vi kämpar varje dag 
för att få denna stadsdel till att bli en trygg plats för alla. Är 
det några som vet var problemen finns så är det vi boende på 
Norrby. Några försämringar vill vi ej vara med om innan allt 
är klarlagt när det gäller vår stadsdel.

Komplettering efter samrådsmöte: 
Det måste väl framgå hur vår syn är på Norrby. Ni har ju 
besökt oss och fått vår syn. Att företa något annat innan vi 
löst vårt problem vore inte att rekommendera.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Detaljplanen innebär att en ny förskola kan byggas i området. 
I samråd 1 låg förskolan i korsningen Västra Nygatan och 
Norrby Tvärgata, men i samråd 2 har förskolan istället flyttat 
något norrut till en placering utmed Dalbogatan. 

Borås Stad har under flera år haft olika dialoger med medbor-
gare i stadsdelen Norrby. Korta sammanfattningar av några 
av dem finns i en bilaga till planbeskrivningen. Planprocessen 
som sådan innebär ytterligare dialoger och under samråd 
1 hade vi ett samrådsmöte på plats vid Norrbyhuset under 
en eftermiddag för att prata med medborgare. Direkt efter 
samrådsmötet höll Fritids- och folkhälsoförvaltningen i 
ett boendemöte där vi också fanns med för att presentera 
förslaget och svara på frågor och ta emot synpunkter. Alla 
synpunkter som kom in under samråd 1 har legat till grund 
för det nya förslaget som nu skickas ut på samråd 2.

S27 Vänsterpartiet
Vänsterpartiet inser behovet av att öka antalet förskoleplatser 
i Borås Stad. I grund och botten är vi positiva till en nybyggd 
förskola på Norrby och välkomnar investeringar som 
förbättrar närmiljön för de boende i stadsdelen. Att trafiken 
minskar inne på området liksom att fler mötesplatser och en 
större lekplats tillskapas är också fördelar med innehållet i 
detaljplanen.

Vänsterpartiet ser däremot allvarligt på att förslaget till 
detaljplan innebär att den fotbollsplan, Norbyvallen, som 
finns i området försvinner. Fotbollsplanen är viktig för 
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Norrby. Den bidrar till en aktiv fritid för stadsdelens unga 
och underlättar för föreningslivet. I dagsläget används 
fotbollsplanen av flera idrottsföreningar (FUB, Norrby IF, 
Somali FF, Somaliska sport- och  kulturföreningen, Pars 
samt Afghanska kulturföreningen) och därutöver också till 
spontanidrott, något som det av folkhälsoskäl finns goda 
argument för att uppmuntra. Enligt uppgift har Norrby IF 
verksamhet för ett 50-tal yngre barn på idrottsplatsen idag. 
Om föreningarna i stället ska erbjuda sin verksamhet längre 
ifrån området riskerar de att tappa många, framför allt av de 
yngre, utövarna.

Att ta bort fotbollsplanen kommer inte heller lösa de 
ordningsproblem som beskrivs i det upprättade förslaget. 
För att fotbollsplanen ska upplevas som tryggare och 
tillgänglig för både flickor och pojkar i området krävs i stället 
andra åtgärder, som ökad vuxennärvaro och fler ledarledda 
aktiviteter. Vänsterpartiet vänder sig emot den negativa 
beskrivning av att ha organiserad föreningsverksamhet i 
området som ges uttryck för i samrådshandlingen. Vi menar 
tvärtom att föreningslivet spelar en avgörande roll för många 
barn och ungdomar på området och deras möjlighet till en 
meningsfull fritid. 

Vänsterpartiet vill gärna se fler förskoleplatser på Norrby, 
liksom fler mötesplatser och en förbättrad trafiksituation, 
men dessa ambitioner måste förenas med möjligheter till 
såväl spontanidrott som organiserade träningar och ett 
levande föreningsliv på Norrby. Till dess att Norrbyvallens 
framtid är säkrad ska Borås Stad inte gå vidare med detalj-
planen för Norrby Garvaren 15 med flera. Vänsterpartiet 
föreslår att förslaget till detaljplan för Norrby Garvaren 15 
med flera avslås

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

S28 Kommunististiska partiet Norrby IF
Kommunistiska partiet i Borås tillstyrker till stora delar 
planen men vill anföra följande avvikande mening angående 
Norrbyvallen.

Vi anser att Norrbyvallen ska behållas av dessa anledningar:

• Norrby IF bedriver idag ungdomsverksamhet för 
ungdomar under 13 år vilket vi anser vara viktigt att 
bibehålla.

• Vidare bedriver Somali FF, Somaliska Sport och Kultur-
föreningen, Afghanska Kulturföreningen och FUB 
Borås verksamhet för barn, ungdomar och vuxna.

• Det bedrivs också spontanidrott på Norrbyvallen av 
ungdomar i olika åldrar. Spontanidrott är något som 
minskat under de senare åren och detta är något vi anser 
bör understödjas.

• Ungdomsverksamhet i organiserad form eller som spon-
tanidrott är en mycket viktig sak. Att fostra ungdomar 
inom idrottsverksamhet skapar engagerade ungdomar 
och regelbundna rutiner som hjälper ungdomarna 
framöver i sina liv.

• Många ungdomar är alltför stillasittande och genom 
organiserad idrott eller spontanidrott behåller ungdo-
marna en bättre hälsa.

• All erfarenhet visar också att idrott spelar en stor roll för 
att integrera nytillkomna i det svenska samhället.

Allt sammantaget riskerar en borttagen Norrbyvall att 
resultera i sämre hälsa, mindre deltagande i idrott, sämre 
fostran inför vuxenlivet och försvåra integration. Vi anser 
därför att Norrbyvallen ska behållas i sin nuvarande form.

Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

4. Övrigt
Namninsamling
I samband med samrådet av detaljplanen skickades en namn-
insamling in med 1062 underskrifter. Namninsamlingen 
hade nedanstående beskrivning:

”Vi vill rädda kvar fotbollsplanen på Norrby! (Norrbyvallen)

Namninsamling för att bevara Norrbyvallen.

Norrbyvallen utnyttjas dagligen av flera olika föreningar, 
ungdomsverksamhet, skolverksamhet, förskoleverksamhet 
och allmänheten.

Fotbollsplanen är hjärtat och samlingspunkten på Norrby för 
barn och unga, det vore förödande om det skulle tas bort.”
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Kommentar
I det nya förslaget finns en fotbollsplan med sjumannamått. 
Fotbollsplanen flyttas något söderut för att öppna upp 
parkens centrala delar och möjliggöra en vistelseyta i anslut-
ning till Norrbyhuset. Fotbollsplanen planläggs som idrotts-
plats vilket innebär att den kan hyras ut och att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen kan ansvara för driften själva eller 
ihop med föreningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Paulina Bredberg 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 

detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationer, som i bild visar ett eller flera exempel på hur 
det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är inte 
juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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