PLANPROGRAM FÖR

SÖDRA CENTRUM
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN GODKÄNDE
PLANPROGRAMMET 2019-06-27 §190

NÄR GÖRS ETT
PLANPROGRAM
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett
planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda
förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogram
görs ofta över ett större område och ger en struktur för
exempelvis bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter
på förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall
ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens
ställningstaganden är låsta. Efter programsamrådet kommer
det att successivt göras flera detaljplaner för olika delar av
det område som planprogrammet täcker. Planprogrammets
syfte är att under hela processen finnas med som ett
övergripande inriktnings- och måldokument. Detaljstudier
av exempelvis våningsantal, exploateringsgrad, byggnaders
placeringar, vägsträckningar görs i kommande skeden.
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GRANSKNING

ANTAGANDE

LAGA KRAFT

BYGGLOV

			INNEHÅLL
Kapitel 1: FÖRUTSÄTTNINGAR (sida 6 - 11)
Planprogrammet inleds med en beskrivning av planeringsförutsättningarna i form av områdets historia och hur
området används idag.
Kapitel 2: SYFTE (sida 12 - 14)
Här presenteras planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden.
Kapitel 3: INTRESSEKONFLIKTER (sida 15 - 21)
Det finns många möjliga intressekonflikter i området och dessa beskrivs i ett eget kapitel. Först sammanställs de
allmänna och enskilda intressen som finns, därefter beskrivs kommunens ställningstaganden mellan dessa intressen.
Särskilt fokus läggs på intressekonflikterna som är kopplade till byggnation nära riksväg 40.
Kapitel 4: PLANPROGRAMSFÖRSLAG (sida 22 - 31)
Här presenteras planprogramsförslaget. Det finns också beskrivningar av utredningsbehovet till kommande
detaljplaner. Avsikten är att skapa en gemensam målbild samt att tydliggöra vilka utmaningar som finns.
Kapitel 5: GENOMFÖRANDE (sida 32)
Här beskrivs frågor som rör genomförande.
Kapitel 6: KONSEKVENSER (sida 33)
Slutligen presenteras konsekvenserna av planprogramsförslaget. Här beskrivs också kommunens ställningstagande
angående påverkan på riksintresset riksväg 40.
Planprogrammet har upprättats av Borås Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning i samverkan med en arbetsgrupp
med representanter från kommunala förvaltningar.
Agnes Sandstedt, Planarkitekt
Zilka Cosic, Planarkitekt
Michaela Kleman, Plan- och bygglovschef

Kapitel 7: PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE (sida 34-42)
Bilaga 1: ”Historisk inventering: förorenad mark” är ett kunskapsunderlag angående vad för föroreningar som kan finnas
i området.
Bilaga 2: Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum: kommunens sammanställning över hur riksintresset av riksväg 40
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum.
Bilaga 3: Undersökning av betydande miljöpåverkan
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PLANPROGRAMMET
EFTER SAMRÅDET
Programsamråd enligt PBL 5:11 avseende Planprogram för Södra
Centrum, kvarteret Ulysses m.fl. Borås Stad, upprättad i april 2019
har ägt rum under tiden 23 april – 26 maj 2019, och har annonserats
i Borås Tidning.
Berörda markägare har underrättats med brev. Under samrådstiden
har planprogrammet varit anslaget i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
14 remissinstanser och 2 sakägare har skickat in yttranden under
programsamrådstiden.
Yttrandena har lett till att planprogrammet har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive yttrande
och sammanfattningen på slutet av planprogrammet.
En lista med ändringar som är gjorda i planprogrammet hittar ni på
nästa sida.
Planprogrammets innehåll vad avser markanvändning och principer
är i allt väsentligt bibehållet.
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ÄNDRINGAR I PLANPROGRAMMET

»»

s 9 Förtydligande om parkeringsplatser.

»»

s 27 Utredningsbehov: nytt om strandskydd och vattenverksamhet.
Förtydligande om markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.
Förtydligande att bortledning av grundvatten innebär en
vattenverksamhet.

»»

s 10 Förtydligande att alléer omfattas av biotopskydd.

»»

s 11 Nytt stycke om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Nytt
stycke om strandskydd. Förtydligande om översvämningsrisk.

»»

s 29 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.

»»

s 14 Nytt stycke om miljömål. Nytt stycke om Utvecklingsplan för
Stadstrafiken.

»»

s 31 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.

»»

s 16 Förtydligande av att träd som hänger ut över Viskan är en
ekosystemtjänst.

»»

s 32 Förtydligande om finansering av åtgärder exempelvis
bullerskärm. Nytt stycke om Trafikverkets process och prioriteringar
gäallande avtal.

»»

s 20 Förtydligande om riskhantering vid ny markanvändning av
befintliga byggander.

»»

s 33 Nya avsnitt om miljöbedömning och miljömål.

»»

s 21 Tabell från den översiktliga riskanalysen finns med.

»»

s 25 Utredningsbehov: nytt om strandskydd. Förtydligande om
markmiljö, dagvatten, luftkvalitet och vibrationer.

»»

s 26 Användning och utformning av ytorna kring Stadsparksbadet
behöver studeras vidare. Mindre specifik formulering än i
samrådsförslaget.
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FÖRUTSÄTTNINGAR SYFTE

Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken.

N

Vy över södra centrum i slutet av 1930-talet. Riksväg 40 har inte byggts än, och det finns fortfarande industribyggnader i Stadsparken.

B RY G

Planprogramsområdet omfattar den södra delen av
Borås centrum och avgränsas av Sven Eriksonsgatan och
Källegatan i norr, Österlånggatan i öster, Kapellgatan och
Nils Jakobsonsgatan i väster samt riksväg 40 i söder.
Området omfattar också en del av Viskan vilken lockade
till sig etableringar av industriverksamheter från mitten
på 1800-talet. Området utvecklades sedan till en av
centralpunkterna i industristaden Borås. Här fanns Tekoindustri, postorderverksamhet och arbetarbostäder.
En stor påverkan på utvecklingen av områdets karaktär
hade riksväg 40 som stod färdig 1970. I samband med
byggnationen av motorvägen revs delar av byggnaderna
i kvarteren Ulysses och Venus. Det sista byggnaderna
i kvarteren Ulysses och Venus revs 1975 och 1979.

INTRESSEKONFLIKTER

PLANPROGRAMSFÖRSLAG

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER

1 FÖRUTSÄTTNINGAR

Kvarteret Venus, tidigt 1970-talet.

Algots fabrik till vänster, uppförd 1944 efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström. Byggnaden till höger byggdes
ursprungligen för Borås Kliché & Litografiska AB 1947 efter ritningar av arkitekt Nils Sörensen.

Vy från riksväg 40 över kvarteren Venus och Ulysses, tidigt 1970-tal.

Byggnaden uppfördes av Borås Spinneri AB 1885 efter ritningar av en okänd tysk arkitekt. Byggnaden brann och
återbyggdes 1893. Det höga sprinklertornet uppfördes 1916 efter ritningar av arkitekt Herman Göransson.
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MARKANVÄNDNING IDAG

Södra centrum domineras idag av markparkeringar
och äldre industribyggnader där flera av byggnaderna
har ett kulturhistoriskt värde. Verksamheterna
består idag i stor utsträckning av kontor, logistik,
handel, utbildningslokaler och samlingslokaler. Inom
området finns också en kulle som idag används som
hundrastplats.
Planprogramsområdet används främst under dagtid och
kan upplevas som ödsligt och otryggt när färre människor rör sig här under kvällstid.

PLANPROGRAMSFÖRSLAG

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER

1
ANGRÄNSANDE PLANER

I närheten av planprogramsområdet finns flera pågående
detaljplaneuppdrag:
• Blåklinten: ansökan har kommit om att bygga bostäder
och kontor.
• Björnflokan: detaljplan har varit på granskning för
bostäder, kontor, handel, förskola och parkering.
• Horngäddan: detaljplanearbete pågår för Rättscentrum
där bland annat polismyndigheten ska ha sina lokaler.
• Vitsippan: detaljplanearbete pågår för bostäder och centrumändamål.
Det är av stor vikt att dessa projekt samverkar för en bra
helhet.

Det finns gångvägar längs alla bilvägar i området och en gångbro över motorvägen som går genom Pulsens lokaler. Längs
Viskan finns inga promenadvägar. Cykelvägar finns längs
Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Bryggaregatan.

KOLLEKTIVTRAFIK

Området omfattar en stor mängd mycket trafikerade gator
som används för både bil och kollektivtrafik. Området har
ett viktigt strategiskt läge för kollektivtrafiken med tanke på
närheten till Södra Torget där alla lokalbussar passerar och
Resecentrum för regional tåg- och busstrafik.
Inom planområdet finns hållplatserna Söderbro, Ulysses och
Vasastaden.

INTRESSEKONFLIKTER
FÖRUTSÄTTNINGAR SYFTE

GÅNG OCH CYKEL,

Vy över södra centrum i idag.
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BILTRAFIK OCH PARKERING

SATURNUS

VISKABERG

Genom området går Sven Eriksonsgatan/Fabriksgatan som
är en del av Cityringen. En trafikanalys (SWECO, 2017-0816) har gjorts som visar att det finns kapacitet i det lokala
vägnätet för den ökning som planprogrammet och andra
aktuella planer i närområdet kommer generera.

VESTA
SERAPIS
ASTERN
VULKANUS

Närmaste trafikmot är Annelundsmotet, kapaciteten där
analyserades med mikrosimulering. Analyserna visar att
kapaciteten är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på
2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår med 2029
års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster som tidvis kommer att sträcka sig upp
till huvudkörfälten på väg 40.

VENUS

URANUS
ULYSSES

BLÅKLINTEN

KAMELIAN
BJÖRNFLOKAN

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

Trafiken i området kommer öka då Borås växer. Enligt
kommunens övergripande trafikberäkningar bedöms trafikmängden på Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan 2040 vara
jämförbar med hur den idag är längs Alingsåsvägen genom
Norrby.
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Pågående planer

DR

Flera stora parkeringsplatser finns inom och i direkt anslutning till planområdet: Mariedal (130 platser), Söderbro (95
platser), Badhuset (47 platser), Astern (161 platser). I planområdets östra del byggs nu parkeringshuset Vulkanus, när det är
färdig kommer det sammanlagt finnas 736 platser i området.
Parkeringsbolaget har budgeterat med ett p-hus på kvarteret
Ulysses november 2020 vilket skulle generera netto 120
platser, (dvs 856 st). Vid byggnation på Söderbro och Astern
minskar det till 600 platser. Bygger man ett parkeringshus
i berget med 150 platser så uppgår p-platser till netto 750.
Ökar man upp med ytterligare 150 platser i berget genererar
det netto 900 p-platser.

SV

RIKS

Busshållsplats
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BJÖRNFLOKAN

FÖRUTSÄTTNINGAR SYFTE

INTRESSEKONFLIKTER

PLANPROGRAMSFÖRSLAG

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER

1

NATURVÄRDEN

De största naturvärdena som finns inom planprogramsområdet är Viskan och de
befintliga alléerna längs Sven Eriksonsgatan, Druveforsvägen och Mariedalsgatan.
Alléerna omfattas av biotopskydd Viskans strandlinjer har stor betydelse för djur- och
växtlivet. För att behålla de ekologiska kvaliteterna krävs tillräcklig yta för att bibehålla
en uppvuxen trädridå och buskskiktet. Alléerna är viktiga spridningskorridorer i
stadsmiljön, och för att bibehålla de ekologiska kvaliteterna behöver träden bevaras eller
ersättas av andra träd.
Det är viktigt att den gröna infrastrukturen i en tätort hänger samman i ett nätverk.
Planprogrammet angränsar till Stadsparken och St. Ansgars griftegård och kopplingen
dem emellan är ekologiskt betydelsefull.

Design
Arkitektbyrå
Detaljhandel
Teater
Postorder

Frisör
Restaurang
Utbildning
Detaljhandel
Guldsmed
Redovisning
Bokföring
Brygghuset
Reklam
Gym
Design
Laserdome
Partihandel
Reklam
Inköp

LUFTFÖRORENINGAR,

Utredningar har gjorts för detaljplaner i närheten (Vulkanus 15, COWI, 2018-04-16
och Björnflokan 5, COWI, 2018-06-19). Dessa beräkningar ger en god indikation på
hur situationen inom området är. Beräkningarna av NO2 för nuläget visar på höga
halter för dygns- och timmedelvärdena, och MKN överskrids på och längs flera av de
större vägarna. År 2022 visar beräkningarna på väsentligt lägre halter av NO2. Den
huvudsakliga orsaken till de lägre halterna är att emissionerna från vägtrafiken minskat.
Generellt förväntas trafikmängderna öka i framtiden men då utsläppen per fordon
minskar så minskar den totala emissionen/väg i detta fall (för avgasdelen av utsläpp,
samma gäller inte för resuspensionen av partiklar). För PM10 ses halter under MKN,
och även under nivån för miljökvalitetsmålet, vid planområdet i alla beräkningsscenarier.
Emissionen av partiklar är starkt knuten till mängden trafik, andelen tung trafik och
hastigheten som fordonen kör i, samt även beroende av de lokala meteorologiska

Kommunala förvaltningar
Migrationsverket
Design
Reklam
Restaurang

Tandläkare
Naprapat
Gym
Marknadsföring
Bemanningsföretag
Detaljhandel
Utbildning
Restaurang
Kommala förvaltningar
Parkering

Allérna är viktiga spridningskorridorer.

Exempel på verksamheter i området idag.

Träden längs strandlinjen har ett biologiskt funktionellt värde.
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förutsättningarna (framför allt mängden nederbörd).
Eftersom trafikmängderna väntas öka i framtiden, ökar även
emissionerna, men beräkningarna visar på att halterna fortsatt
kommer vara under MKN.

FARLIGT GODS

Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150
meter från riksväg 40 och vid planering här ska därför
skadebegränsande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd
till transportleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 201612-19) krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en
nyanserad riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs.
Se vidare sidan 20.

BULLER

Närheten till riksväg 40, Sven Eriksonsgatan och Fabriksgatan
gör att området är bullerutsatt. Trafikmängden beräknas öka i
framtiden och därmed också bullernivåerna. Bullret kommer
dels från fordonens motorer och kraftöverföring, dels från
däcken och kontakten mellan däck och vägbana vilket gör att
bullernivåerna kommer vara fortsatt höga även ifall andelen
elbilar ökar.

MARKFÖRORENINGAR

Då detta är gamla industrikvarter finns sannolikt föroreningar
i marken och i vissa byggnader. Detta redovisas i Bilaga 1,
“Historisk inventering förorenad mark” och är något som
behöver tas hänsyn till vid kommande detaljplaneläggning och
byggnation.

ÖVERSVÄMNINGSRISK

Viskan rinner genom området och regleras norr vid
Ålgårdsdammen och söder om vid Druvefors. Det innebär
att översvämningsrisken främst består i risken vid skyfall.
Kvarteret Astern och Venus är lågt belägna. Det är därför
nödvändigt att ta hänsyn till översvämningsrisk från dagvatten
och skyfall här. En översiktlig kartering av översvämningsrisk,
flöden och lågpunkter där vatten kan samlas visar att
uppmärksamhet krävs i fortsatt detaljplanearbete.

MKN VATTEN

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Viska förbi planområdet
är idag klassad som Måttlig ekologisk status. Målet är att nå en

god ekologisk status år 2021. Planprogrammet försämrar inte
möjligheten att nå målet.
- Att omvandla markparkering till ytor för ekosystemtjänster
som infiltration minskar risken för föroreningar.
- Byggnation i området innebär att förorenad mark saneras
vilket är positivt för grundvattnet och påverkar vattnets
kemiska status positivt.
- Det är viktigt att vara uppmärksam på att bottensediment
i Viskan är förorenade. När det ska byggas i eller i direkta
närheten till Viskan behöver detta studeras vidare.

STRANDSKYDD

Idag är strandskyddet upphävt inom området. Vid
detaljplanering återinträder strandskyddet om inte
kommunen upphäver det. För att upphäva strandskyddet
krävs särskilda skäl samt att intresset av att ta området i
anspråk på det sätt som planen avser ska väga tyngre än
strandskyddsintresset. Det särskilda skäl som kan vara aktuellt
att använda vid kommande detaljplanering är att området
redan är ianspråkstaget. Vissa delar är också väl avskilda via
Druveforsvägen. Allmänhetens tillgång bedöms vara samma
eller förbättras.

100-årsflöde
Högsta flöde
Översvämningskarta

Flödesackumulering. Blå linjer visar vattnes avrinningsriktning.
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Lågpunktskartering. Blå ytor visar var regnvatten fastnar vid ett skyfall.

MÅLSÄTTNING

KOMMUNALA BESLUT

Planprogrammets övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta fram en målbild och planeringsprinciper för områdets innehåll.

2010-08-10 ansökte Borås Stads parkeringsbolag om planändring för att möjliggöra
parkeringshus på bland annat kvarteret Ulysses. Kommunstyrelsen beslutade 2010-1213 att de var positiva till att pröva detta i detaljplan men ansåg att även andra ändamål
än parkering borde prövas för att undvika otrygga gaturum. De poängterade att det
är viktigt att trygga gaturum och grönstråk säkerställs i detta område som förbinder
centrum med andra stadsdelar. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-02-22 att
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för området, och
planuppdraget skulle påbörjas med planprogram där förutsättningarna att använda
marken utreddes. Under 2012 var ett planprogram på samråd, men godkändes inte.
2016 önskade Kommunstyrelsen att planprogramsområdet skulle utökas för kvarteret
Astern för att säkerställa att Viskans vattenrum studerades.
Därefter hölls programsamråd 2019-04-23 till 2019-05-26. Inkomna synpunkter finns
i programsamrådsredogörelsen. 2019-06-27 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden i
beslut §190 godkänna planprogrammet.

Planprogrammet ska skapa förutsättningar för en hållbar bebyggelseutveckling,
både socialt och miljömässigt. Planprogrammet ska bidra till att området
utvecklas till centrumbebyggelse med tät bebyggelse och blandad användning av
bostäder, kontor och handel. Planprogrammet ska också bidra till att stärka de
urbana stråken Druveforsvägen och Bryggaregatan samt att minska upplevelsen
av riksväg 40 som en barriär i stadsrummet. Vidare ska planprogrammet bidra
till att öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet.

FÖRUTSÄTTNINGAR

SYFTE

INTRESSEKONFLIKTER

PLANPROGRAMSFÖRSLAG

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER

2 SYFTE

PLANPROGRAMMET SKA BIDRA TILL
•

ATT OMRÅDET UTVECKLAS TILL CENTRUMBEBYGGELSE MED TÄT BEBYGGELSE OCH BLANDAD ANVÄNDNING AV
BOSTÄDER, KONTOR OCH HANDEL.

• ATT STÄRKA DE URBANA STRÅKEN DRUVEFORSVÄGEN OCH BRYGGAREGATAN SAMT ATT MINSKA UPPLEVELSEN AV
RIKSVÄG 40 SOM EN BARRIÄR I STADSRUMMET.
•

ATT ÖKA TILLGÅNGEN TILL OFFENTLIGA MÖTESPLATSER OCH GRÖNYTOR AV HÖG KVALITET.
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BORÅS ÖVERSIKTSPLAN 2018

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och
hållbar kommun. Översiktsplanen pekar ut en
övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur,
naturområden, handel, arbetsplatser med mera.
Södra Centrum är en del av stadskärnan, där
det ska vara tät bebyggelse med en blandad
användning av bostäder, kontor och handel.
Druveforsvägen och Bryggaregatan är utpekade som urbana
stråk i översiktsplanen. Urbana stråk är utvecklingsstråk
på lokal nivå inom staden Borås där ny bebyggelse och
andra åtgärder särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för
att binda samman centrala staden med övriga stadsdelar
samt möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling
som främjar hållbara transporter. Genom omvandling
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med mer
bostäder, service och mötesplatser möjliggörs en utveckling
till livliga stadsrum som får staden att växa ihop. Riksväg
40 är idag en stark fysisk barriär i stadsrummet.
Översiktsplanen lyfter också fram Viskans betydelse
för att skapa livsmiljöer att trivas i. Det ska vara
möjligt att röra sig ut med Viskan och här ska
mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas.

UTBYGGNADSSTRATEGI 20182035 MER STAD LÄNGS VISKAN

Utbyggnadsstrategin visar tillsammans med Översiktsplanen
för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Den föreslår
att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att
kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har
goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en
sammanhållen innerstad där Viskan och ett sammanhängande
parkstråk ger höga natur- och rekreationskvaliteter.
Utvecklingsstrategikarta från Utbyggnadsstrategi 2018-2035.
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GRÖNOMRÅDESPLAN

Grönområdesplanens syfte är att förtätning ska ske så att de
gröna värdena kan samverka och utvecklas tillsammans med
exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt
mot stadens grönområden. Inom planprogramsområdet så
finns flera grönområden som är utpekade i inventeringen.

PARKERINGSSTRATEGI

Borås Stad arbetar med att ta fram en parkeringsstrategi
i samspel med stadens vision 2025. Den ska bidra
till att skapa en attraktiv stadsmiljö och innebära en
effektiv markanvändning och samnyttjande. Arbetet
pågår och beräknas vara klart under 2019.

SUPERPARKEN

Stadsarkitekten har tillsammans med stadsträdgårdsmästaren
formulerat idéen om ett parkstråk genom Borås
från Rya Åsar till Gässlösa. Skissen går genom
planprogramsområdet och förbinder Stadsparken med
Pulsenområdet och går sedan vidare över motorvägen.
Det finns miljömål på nationell, regional och lokal
nivå. De mål som påverkar här är det nationella målet
”God bebyggd miljö” och de lokala målen 3: Borås
Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar för en
hälsosam livsmiljö, 3b: Ekosystemtjänster, grön- och
blå infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner
och vägplaner. och 3c. Den fysiska planeringen ska
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen.

UTVECKLINGSPLAN FÖR
STADSTRAFIKEN

FÖRUTSÄTTNINGAR

INTRESSEKONFLIKTER

MILJÖMÅL

SYFTE

PLANPROGRAMSFÖRSLAG

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER

2

Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik har i
detta dokument enats i en gemensam syn på utvecklingen
av stadstrafiken i Borås. Borås samhällsutveckling behöver
utgå från kollektivtrafikens förutsättningar för att förstärka
resande utvecklingen och nå målet om en hållbar stad.

Illustration som visar visionen om Superparken, ett parkstråk från Rya Åsar till Gässlösa.
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3 INTRESSEKONFLIKTER
Området berörs av kommunala, statliga och enskilda intressen.
För att nå en bra helhetslösning beskrivs först vilka intressen som
finns, och därefter vilken avvägning som görs mellan dem.

ALLMÄNNA INTRESSEN

• En tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv markanvändning.
Genom att bebygga området kan nya bostäder och arbetsplatser skapas utan nya
infrastrukturinvesteringar. Fler människor i samma område skapar tryggare miljöer,
närheten till service ökar och förutsättningarna för hållbara resvanor stärks.
• Området är beläget i direkt anslutning till riksväg 40 och är därför
utsatt för buller, risker från farligt godstransporter och luftföroreningar.
Buller och luftföroreningar kommer också från alla gator i området.
• Riksväg 40 är riksintresse för kommunikation och är därmed
av nationell betydelse. Se bilaga 2 för kommunens sammanställning
över hur riksintresset av riksväg 40 hanteras.
• Det har tidigare varit industriverksamhet i området. Därför
behöver marken och befintliga byggnader undersökas och
vid behov saneras innan användningen kan ändras.
• Parker och grönområden är viktiga kvaliteter i staden och det är viktigt att öka
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet. Väl utformat
bidrar det till platser för rekreation, upplevelser och möten. Kvaliteten påverkas
av ljudnivån på platsen. Det är också viktigt utifrån hälsa och säkerhet att dessa
platser inte är utsatta för luftföroreningar eller risker från farligt godstransporter.
• Området används av många och därför är det av stort intresse med estetiskt
tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.
• Området omfattar Viskan och området är lågt beläget. Det är
viktigt att bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar
skada vid en översvämning från minst ett 100-årsregn.
• Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin lyfter vikten av att ny bebyggelse
bidrar till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet längs de urbana stråken.
Detta främjar hållbart resande och fysiska möten mellan människor.
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• Att minska upplevelsen av riksväg 40 som barriär är avgörande för att främja
hållbart resande mellan Stadskärnan och Gässlösa. Utbyggnadsstrategin är tydlig
med att utgångspunkten är att utveckla befintliga och nya kvaliteter för att stärka
innerstadskänslan och få en mer sammanhållen struktur när staden växer.
• Det finns teknisk infrastruktur i form av ledningar nära riksväg 40.
• Trafikverket utreder ny järnväg mellan Göteborg och Borås med förlängning
vidare österut. Det kan innebär en ny station i Borås. Det är inte fastställt
var en eventuell ny station kommer hamna. Se kapitel 6 – Konsekvenser
för en fördjupad beskrivning av hur planprogrammet till detta.

ENSKILDA INTRESSEN:

• För fastighetsägare finns ett ekonomiskt intresse i att kunna använda
mark och byggnader på ett flexibelt sätt. Det finns också ett intresse
i att kunna öka exploateringsgraden genom påbyggnad.
• Befintliga verksamheter och skolor i området har intresse av
att det är enkelt resa dit för personal, kunder och elever.

Följande sidor beskriver vilka avvägningar som Borås Stad gör utifrån de motstående intressen som finns inom området. Det bygger på
planeringsförutsättningarna, planprogrammets syfte och kommunens översiktliga ställningstaganden samt beskrivningen av allmänna och enskilda
intressen som finns på föregående sidor. Planeringsprinciperna ligger därefter som grund för den föreslagna markanvändningen som visas i kaptiel 4.
STADSPARKEN

Bevara befintlig allé

GENMFÖRANDE

KONSEKVENSER
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SPARBANKSKULLEN

Superparken: sammanhängande
parkstråk genom Borås

Träd som hänger
ut över Viskan
på båda sidor
är en viktig
ekosystemtjänst
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Allé längs gatorna

Promenadväg längs Viskan

Ekosystemtjänster

PLANERINGSPRINCIPER
•
•
•
•

Markanvändningen ska öka tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet längs Viskan.
Markanvändningen ska göra Sparbankskullen och kullen på kvarteret Astern mer tillgängliga och till en del av ett sammanhängande parkstråk genom staden.
Placera parkytor som uppmuntrar till aktiviteter, lek och möten avskilt från riksväg 40. Parkytor nära riksväg 40 kan användas som promenadvägar och bidra med ekosystemtjänster.
Exempel på ekosystemtjänster är hur växter renar luft, buskar dämpar buller och gräsmattor kan rena regnvatten.
Placera och utforma nya byggnader och bullerskärm närmast riksväg 40 så det skyddar övriga delar av området och Stadsparken från buller och risker.
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Stråk där både gångoch cykelvägar bör
förstärkas.
Möjlig utveckling av
gångstråk.
ENTRÉ FRÅN GÖTA
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Passager under riksväg 40 som borde
göras tryggare och trevligare.

Passager under riksväg
40 som borde göras
tryggare och trevligare.
ENTRÉ FRÅN DRUVEFORS

ENTRÉ FRÅN BERGSÄTER

PLANERINGSPRINCIPER
•

Ny bebyggelse längs de urbana stråken ska bidra till kontinuitet och upplevelse av stadsmässighet. Byggnader ska ha hög arkitektonisk kvalitet och den offentliga miljön ska vara
utformad med omsorg. Det ska upplevas som enkelt, tryggt och effektivt att röra sig till fots eller cykel längs de urbana stråken.
• Promenadstråk skapar en finmaskighet och ger möjlighet till rekreativa upplevelser. De kompletterar de urbana stråken och tillsammans ger möjlighet att välja väg utifrån vilka kvaliteter
man söker vid olika tillfällen.
• Där de urbana stråken, promenadstråk och riksväg 40 möts ska stor hänsyn tas till riksintresset för kommunikation, men vid planskilda passager ska det vara tryggt och attraktivt att röra sig till
fots eller cykel.
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Området är brant och det finns möjlighet
att bygga underjordiska parkeringar.
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Mobilitetshub
Befintliga parkeringsplatser.

P

P

PLANERINGSPRINCIPER
•

Det är positivt med handel, service och kontor i området då det är inom gångavstånd till annan handel och service. Det är också nära kollektivtrafikpunkterna Södra torget och
resecentrum.
• Området är beläget 400-600 meter från Stora Torget vilket innebär att det kan vara attraktivt för arbetsplats- och besöksparkeringar. Genom att tillskapa en mobilitetshub (parkeringshus
tillsammans med andra mobilitetstjänster som cykelpool mm.) är det möjligt att minska efterfrågan på parkeringsplatser i mer centrala lägen. Parkeringarsplatser och mobilitetshubbar
ska koncentreras vid infarter till stadskärnan för att undvika onödiga trafikrörelser inne i stadskärnan.
• Det är inte fastställt var en station för ny järnväg kan hamna. Osäkerheten beskrivs mer i kapitel 6.
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PLANERINGSPRINCIPER
•

•
•
•

Byggnaders användning avgörs utifrån närhet till riksväg 40. Närmast riksväg 40 får parkeringshus, kontor och handel finnas. Längre från riksväg 40 får bostäder, hotell, kontor och
handel finnas. Förskola och grundskola är inte lämplig markanvändning inom planområdet. Tekniska lösningar ska användas för god ljudmiljö, luftkvalitet och låg risknivå. Principen 		
för byggnation nära riksväg 40 utvecklas på nästa sida. Dessa principer gäller också vid ändrad användning av befintliga byggnader.
Marken och befintliga byggnader behöver undersökas och vid behov saneras innan användningen eller exploateringsgrad kan ändras.
Det är angeläget för hela området med bullerskärm längs riksväg 40.
Flödesackumulering och lågpunktskartering visar att det finns en risk för att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn. Höjdsättningen måste ske med hänsyn till detta.
Det behöver skapas ytor som är genomsläppliga och som tål att översvämmas.
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PLANERINGSPRINCIPER FÖR
BYGGNATION VID RIKSVÄG 40

Plan- och bygglagen anger att mark- och vattenområden
ska används för det eller de ändamål som områdena är mest
lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.
Som framgår av beskrivningen av enskilda och
allmänna intressen så finns det motstående intressen
som behöver vägas mot varandra här.
Grundprincipen för att hantera buller, risk och
föroreningar är att de minst känsliga verksamheterna
kan placeras närmast riksväg 40 medan de mest
känsliga ska placeras så långt därifrån som möjligt.
För risker förknippade med farligt gods avgörs
känsligheten av hur många personer som kan vistas där,
om de är vakna eller sovande, om de har lokalkännedom,
och om de är särskilt känsliga (exempelvis barn och
äldre). För buller finns krav för bostäder, och det har
stark påverkan på rekreationsvärdet på en park. För
luftföroreningar är barn extra utsatta eftersom deras
lungor, organ och nervsystem fortfarande utvecklas.
Utifrån störningarna blir principen för markanvändning
att parkering kan vara närmast riksväg 40, och därefter
kontor/handel, sedan bostäder och längst bort park.
Det behöver finnas ett bebyggelsefritt avstånd
mellan riksväg 40 och ny bebyggelse. Det består av
säkerhetszonen, som ska utformas så svåra personskador
vid avåkningsolyckor förebyggs. Utöver det behöver
det säkras att det finns åtkomst till vägen för drift,
underhåll och räddningstjänstens åtkomst vid olycka.
Eftersom riksväg 40 är farligt godsled så behöver alltid
skadebegränsande åtgärder bedömas inom 150 meter.
Vid planering inom 80 meter så ska en nyanserad och
kvalitativ riskbedömning göras. Den bör utgå från
faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy,
2016-12-19) och ske i dialog med räddningstjänsten.

Grundprincip för markanvädning nära urbana stråk

Grundprincip för markanvädning nära riksväg 40

Eftersom syftet med planen är att stärka Druveforsvägen
och Bryggaregatan som urbana stråk och att öka
tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor
av hög kvalitet behöver denna princip utvecklas.
Vad gäller intresset av grönytor, för rekreation
och för ekosystemtjänster, så är det önskvärt
att dessa är lokaliserade närmast Viskan.

Grundprincip för markanvädning nära Viskan

Vad gäller att förbättra upplevelsen av Druveforsvägen
och Mariedalsgatan, och minska upplevelsen av
riksväg 40 som en barriär, så är det önskvärt att
bygga sammanhängande blandad stad med bostäder,
hotell, kontor och handel längs dessa gator.

Till detta kommer att befintliga byggnader på kvarteret
Astern är belägna närmare riksväg 40 än vad som hade
varit möjligt utifrån dagens lagstiftning och kunskaper.
Om detaljplaner här innebär en förändrad
markanvändning behöver den nya markanvändningens
lämplighet ur risksynpunkt hanteras.

Befintliga förhållanden.

Det är oundvikligt att det bildas ett mellanrum mellan
riksväg 40 och tillkommande bebyggelse. Detta
mellanrum behöver utformas med omsorg. Det får inte
bli otrygga baksidor. Ljus och konst kan användas här
och vid planskilda passager under riksväg 40 för att
skapa en attraktiv stadsmiljö, konst kan placeras mellan
riksväg 40 och tillkommande byggnad, och ljus kan
användas vid planskilda korsningar under riksväg 40.
konst mellan
riksväg 40 och
tillkommande
byggnad.

ljus vid
planskild
korsning under
riksväg 40.

Grundprincip för placering av ljus och konst vid planskilda korsningar
under riksväg 40 för att skapa attraktiva gång- och cykelvägar.
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Det är alltså uppenbart att dessa intressen är delvis motstridiga. Kommunens
bedömning är att den befintliga byggnaden på kvarteret Astern ger ett
skydd mot risker och buller vilket gör det möjligt att bygga bostäder och
park här. Nya kontorsbyggnader kan inte byggas lika nära riksväg 40,
utan det behövs både ett bebyggelsefritt avstånd närmast motorvägen
och utöver det tekniska lösningar för att minska risknivån.
Närmast Viskan väger de ekologiska kvaliteterna tungt. Närheten till
riksväg 40 gör det olämpligt att utforma området så det uppmuntrar till
vistelse här, men promenadvägar genom området kan vara lämpligt.
Längs Druveforsvägen och Mariedalsgatan kan handel och kontor stärka
gatorna som urbana stråk. Det krävs dock både bebyggelsefritt avstånd
och tekniska lösningar på byggnaderna för minskad risknivå. Bostäder
och hotell kan byggas när det är avskärmat från riksväg 40.

Illustration av hur tidigare nämna principer bör samverka inom planprogramsområdet. Observera att illustrationen inte är skalenlig!

AVSTÅND FRÅN RIKSVÄG 40

8 meter = säkerhetszon (från vägräcke)
30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant)
Om planering sker här måste särskilt fokus läggas på att säkerställa åtkomst till vägen.
80 meter = nyanserad och kvalitativ riskbedömning (från vägbanekant)
150 meter = skadebegränsande åtgärder ska bedömas (från vägbanekant)

Avstånd från riksväg 40.

Tabell 20 från Översiktlig riskanalys. Tabellen visar minsta skyddsavstånd till olika typer av verksamheter.
För mer information och instruktioner kring hur detta ska användas hänvisas till utredningen.
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Exempel på lämplig markanvädning.
Flera anvädningar kan vara lämpliga, se
fördjupningar på kommande sidor.
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Nya bostäder runt parkstråket, se sidan 24.
Parkstråket genom Borås går hela vägen från Rya Åsar till
Gässlösa. Det går via en ekodukt från Stadsparken, genom
planprogramsområdet, och sedan på en ekodukt över motorvägen.
Runt parkstråket kan bostäder byggas.
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Runt Viskan skapas promenadvägar,
ekosystemtjänster och kontor. Se sidan 26.
Promenaden längs Viskan är vacker, lättillgänglig och trygg. En bit
bort från riksväg 40 finns möjlighet till aktiviteter och möten, närmast
riksväg 40 får ekosystemtjänsterna ta större plats.

Stadsmässig entré till stadskärnan, se sidan 28.
Druveforsvägen är entrén till stadskärnan från söder. Här börjar man
märka av stadens liv och rörelse: det finns service här och det är
enkelt att röra sig till fots, cykel eller med kollektivtrafik. Kommer man
med bil är det här en praktisk plats att parkera.
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Utveckling och liv i industrikvarteren, se sidan 30.
Industrikvarteren är en spännande del av Borås. Här blandas
gammalt och nytt: arbetsplatser, fritidsaktiviteter och bostäder. Det
skapar liv och rörelse under hela dygnet.

RV40
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KVARTERET ASTERN
Runt parkstråket kan nya bostäder
byggas. Lämplig exploateringsgrad är
4-5 våningar. Under husen är det möjligt
att bygga parkeringsgarage. Exakt
antal lägenheter och parkeringsplatser
kommer studeras i detaljplaneskedet.
Exemplet här innebär ca 75 lägenheter
och ca 150 parkeringsplatser.
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Del av Superparken - nytt parkstråk
från Rya Åsar till Gässlösa. Den här
etappen föreslås gå mellan gångbron
över riksväg 40 till Sparbankskullen.
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Trafikberäkningar visar att
det 2040 kommer gå ca 10000
fordon/vardagsdygn på Sven
Eriksonsgatan. Det är ungefär
samma flöde som det är idag på
Alingsåsvägen genom Norrby.
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Lämplig plats att bygga kontor.
Placeringen ska anpassas så
träden längs Viskan
AN kan vara kvar.
ISK Viskan måste se
Fasaden Vmot
tilltalande ut från promenadvägen
på andra sidan Viskan. TEM

Kyrkängsgatan kan bli
gångfartsområde. Det är en viktig
entré till stadskärnan för gående och
cyklande från Göta och Regementet.
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Illustration på Superparken i ekodukt över riksväg 40.

Illustration på Superparken i ekodukt över Sven Eriksonsgatan.

UTREDNINGSBEHOV
•

•

•

•

•

•

Det kan finnas markföroreningar här. Vid kommande detaljplanering
krävs vidare utredningar. Marken behöver undersökas och
eventuellt saneras så marken uppfyller Naturvårdsverkets
riktvärden. Se vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.
Delar av området är inom 80 respektive 150 meter från riksväg
40. Vid planering inom 80 meter ska en nyanserad och kvalitativ
riskbedömning göras, den bör utgå från faktaunderlaget i
Översiktlig riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och ske
i dialog med räddningstjänsten. Inom 150 meter från riksväg 40
ska alltid möjligheten till skadebegränsande åtgärder bedömas.
Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer behöva utredas för
bostäder. I luftkvalitetsutredningar ska prognos fram till 2035 göras,
och det ska vara tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på.
Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen inom
området bör ske med hänsyn till detta. Dagvattenutredning
behöver visa hur dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder en exploatering innebär,
var dessa hamnar, hur dagvattenhanteringen dimensioneras och
vilken hänsyn som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).
Vid detaljplanering inom området återinträder strandskyddet.
Ska det upphävas krävs att något av de särskillda skälen uppfylls.
Exempel kan vara att området redan är ianspråkstaget.
Om man vill bygga grundskola i området behöver det först säkerställas
att risk, buller och luftföroreningar är på tillfredställande låga nivåer.
Även tillgång till grönytor och säkra skolvägar måste beaktas.
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Möjligt att anlägga en
utomhuspool i Viskan.
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Byggnaden kan användas till centrum-,
handel- eller kontorsverksamhet som kan
anpassas till husets kulturhistoriska kvaliteter.
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Träden som hänger ut över Viskan har
en viktig biologisk funktion. Viktigt
att dessa bevaras. Viskanpromenaden
föreslås gå längs andra stranden. Därför
är det viktigt att det ser tilltalande
ut sett från Viskanpromenaden.

SYFTE
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Bullerskärm och
avåkningsskydd
längs riksväg 40.

Ytan öster om Viskan har sämre solläge och
är mer bullerutsatt. Det är en lämplig yta
för ekosystemtjänster. Positivt med en smal
byggnadsvolym närmast riksväg 40 för att
avskärma resten av området för buller och
risker. Lämplig användning kan vara kontor.
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Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden
planskilt under riksväg 40. Gör passagern
attraktiv med ljussättning och konst.

Möjlighet att förlänga Viskanpromenaden.
Träden som hänger ut över Viskan
har en viktig biologisk funktion
och därför ska dessa bevaras. Det
möjligt att förstärka vattenkontakten
mellan träden på vissa ställen.
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STADSPARKEN

UTREDNINGSBEHOV
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Det kan finnas markföroreningar här. Föroreningar
sprids via grundvatten och därför kan området vara
påverkat av verksamheter som tidigare funnits i
kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis, Vesta, Kamelian
och Björnflokan. Vid detaljplanering krävs vidare
utredningar och troligen saneringsåtgärder. Se
vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.
Delar av området är inom 80 respektive 150 meter
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras,
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten
till skadebegränsande åtgärder bedömas.
Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på.
Dagvatten och skyfall behöver utredas och
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).
Vid detaljplanering inom området återinträder
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan
vara att området redan är ianspråkstaget.
Åtgärder som kan innebära bortledning av
grundvatten, exempelvis utomhuspool i Viskan,
innebär en vattenverksamhet som regleras i 11
kap Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är
tillståndspliktigt. Samråd i ett tidigt skede krävs
med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning.
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Stor ek i Badhusrondellen.

Lämplig plats för centrumverksamheter,
kontor eller handel. Måste vara en smal
byggnad med hög arkitektonisk kvalitet.
Särskild omsorg ska läggas på hörnet mot
Badhusrondellen. Bottenvåningarna mot
Druveforsvägen bör vara öppna och aktiva.
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Mariedalsgatans karaktär kommer
förändras och bli mer lik Bryggaregatan.
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människor uppmuntras att stanna här.
Ljussättning och konst kan användas.
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får dock inte heller utformas så

Kv Ulysseus är lämpligt för mobilitetshub/
parkeringshus då det har tillräcklig yta och ett
bra läge. Infart bör ske från Mariedalsgatan.
Bottenvåningarna mot Druveforsvägen
ska vara öppna och aktiva. Närmast
Badhusrondellen kan lämplig markanvändning
vara hotell, bostäder eller kontor. Byggnadernas
höjd bör anpassas efter omkringliggande
bebyggelse. Hörnet mot Badhusrondellen
är extra viktigt gestaltningsmässigt.
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Möjlighet till grönt torg för att
stärka upplevelsen av platsen
runt Badhusrondellen.
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Gör passagerna under riksväg 40 mer
attraktiva med ljussättning och konst.

Det finns underjordiska ledningar längs
riksväg 40 och dessa får inte byggas över.
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UTREDNINGSBEHOV
•

Det finns med stor sannolikhet markföroreningar
här. Föroreningar sprids via grundvatten och därför
kan området vara påverkat av verksamheter som
tidigare funnits i kvarteren Uranus, Vulkanus, Serapis,
Vesta, Kamelian och Björnflokan. Vid kommande
detaljplanering krävs vidare utredningar. Det krävs att
provtagning och eventuell sanering genomförs så marken
som ska användas till hotell uppfyller Naturvårdsverkets
riktvärden för Känslig markanvändning (KM).
För kontor, handel och parkeringshus krävs att
marken uppfyller Naturvårdsverkets riktvärden
för Mindre Känslig Markanvändning (MKM). Se
vidare bilaga ”Historisk inventering, markmiljö”.

•
•

•

Dagvatten och skyfall behöver utredas och höjdsättningen
inom området bör ske med hänsyn till detta.
Delar av området är inom 80 respektive 150 meter
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska en
nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras, den
bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig riskanalys
(WUZ Consultancy, 2016-12-19) och ske i dialog med
räddningstjänsten. Inom 150 meter från riksväg 40 ska
alltid möjligheten till skadebegränsande åtgärder bedömas.
Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på.
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•

•

Dagvatten och skyfall behöver utredas och
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).
Vid detaljplanering inom området återinträder
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan
vara att området redan är ianspråkstaget.
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Tornen i hörnet Fabriksgatan/
Bryggaregatan är karaktäristiska.
Påbyggnader i området måste
ske med hänsyn till dessa.
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Idag har området en blandning av kontor,
handel och gymnasie-/vuxenutbildning
vilket är positivt. Det vore också positivt
med påbyggnader. Dessa bör vara
indragna från fasaden för att undvika
att gatan skuggas. Påbyggnader och
fasadomvandlingar måste ske med
hög arkitektonisk kvalitet. Vid ändrad
användning krävs uppmärksamhet på
föroreningar i byggnaderna och marken.
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INTRESSEKONFLIKTER

Lucktomter kan bebyggas förutsatt att
användning och utformning bidrar till att
göra området som helhet mer attraktivt.
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Gör passagerna under riksväg 40 mer
attraktiva med ljussättning och konst.
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UTREDNINGSBEHOV
•

•

•

•

•

I området har det tidigare funnits bensinstation,
kemtvätt och grafisk industri varför det med stor
sannolikhet finns föroreningar här. Föroreningar
kan finnas både i byggnader och i marken. Vid
ändrad användning av befintliga byggnader bör man
undersöka vad för verksamhet som tidigare har funnits
i byggnaden och ifall det finns risk för föroreningar.
Markföroreningar kan spridas via grundvatten. Därför
kan området vara påverkat av verksamheter också i de
angränsande fastigheterna.
Vid kommande detaljplanering krävs vidare
utredningar. Marken behöver undersökas
och eventuellt saneras så marken uppfyller
Naturvårdsverkets riktvärden. Se vidare bilaga
”Historisk inventering, markmiljö”.
Delar av området är inom 80 respektive 150 meter
från riksväg 40. Vid planering inom 80 meter ska
en nyanserad och kvalitativ riskbedömning göras,
den bör utgå från faktaunderlaget i Översiktlig
riskanalys (WUZ Consultancy, 2016-12-19) och
ske i dialog med räddningstjänsten. Inom 150
meter från riksväg 40 ska alltid möjligheten
till skadebegränsande åtgärder bedömas.
Buller, vibrationer och luftföroreningar kommer
behöva utredas för bostäder. I luftkvalitetsutredningar
ska prognos fram till 2035 göras, och det ska vara
tydligt vilket trafikutveckling prognosen baseras på.
Dagvatten och skyfall behöver utredas och
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn
till detta. Dagvattenutredning behöver visa hur
dagvatten kan tas omhand lokalt, och vilka ökade
dagvattenmängder och föroreningsmängder
en exploatering innebär, var dessa hamnar, hur
dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).
Vid detaljplanering inom området återinträder
strandskyddet. Ska det upphävas krävs att något
av de särskillda skälen uppfylls. Exempel kan
vara att området redan är ianspråkstaget.
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Inom planprogramsområdet finns både kommunal och
privatägd mark. Bilden nedan visar markfördelningen,
gulmarkerat område är kommunal mark.
Kommunal mark kan bebyggas av kommunen
själv eller markanvisas till en privat byggherre.
Aktuell information om markanvisningsprocessen
hittas på Borås Stads hemsida.
Bullerskärm och avåkningsskydd längs riksväg 40
förbättrar närmiljön mycket och bidrar även till att värna
riksväg 40 som riksintresse. Kostnad för anläggandet

bör ske i samband med exploateringen i närområdet.
Finansering av åtgärder är en förhandlingsfråga, men
endast Trafikverket kan anlägga och drifta åtgärder.
Exploatering som kräver åtgärder eller kan påverka
Trafikverkets väg- eller järnvägsnät behöver säkerställas
genom avtal mellan kommun och Trafikverket om
finansiering, planprocess, genomförande, drift,
underhåll och ägande. Trafikverket prioriterar avtal
som som är kopplade till regional och nationell plan.
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Därefter prioriteras avtal som reglerar åtgärder i Trafikverkets
anläggningar till följd av kommunal exploatering. Detta
kan innebära långa väntetider innan avtal skrivs.
Efter tecknat avtal och beroende på åtgärdens
karaktär samt vägens funktion utses en bevakande
projektledare alternativt att Trafikverket anlägger
åtgärden. Även denna process är i dagsläget hårt
belastad och prioritering kan innebära långa ledtider.
Avtal skall vara undertecknade av båda
parter innan detaljplanen antas.
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6 KONSEKVENSER
Föreslagen markanvändning innebär förtätning med
bostäder, kontor, handel, centrum och parkeringar. Den
exakta markanvändningen och exploateringsgraden
avgörs genom detaljplanering och markanvisning.
Förslaget innebär även att Viskanstråket kompletteras
och att en del av Superparken - parkstråket genom
staden - kan skapas. Detta skapar nya mötesplatser
där boråsare och besökare kan trivas.
Upplevelsen av att röra sig till fots eller med cykel längs
Druveforsvägen och Bryggaregatan förändras när de är
stadsgator med levande bottenvåningar. Bullerskärm och
byggnader bidrar till att minska bullret från riksväg 40.
Markparkeringar ersätts med platser i parkeringshus.
Att parkeringsplatserna koncentreras gör att underlaget
för handel stärks längs de vägar som förbinder
parkeringshusens entréer och stadskärnan.

MILJÖBEDÖMNING

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den
påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och
hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Inom
planprogramområdet föreslås användning för bostäder,
centrum, parkering med mera. Lokaliseringen av dessa
användningar baseras i hög grad på omgivningens
påverkan på platsen. Slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Undersökningen av betydande miljöpåverkan har
kommit fram till att det är viktigt att belysa följande
frågor i planprogrammet och kommande detaljplaner:
Buller, Luftkvalitet, Risker från farligt
gods, Översvämning och skyfall, MKN för
vatten, luft och buller, Markföroreningar,
Kulturmiljö, Naturmiljö/biotopskydd

MILJÖMÅL

Den föreslagna markanvändningen bedöms förenlig
med det nationella miljömålet ”God bebyggd
miljö” och de lokala målen 3: Borås Stad bygger
hållbart och skapar förutsättningar för en hälsosam
livsmiljö, 3b: Ekosystemtjänster, grön- och blå
infrastruktur värnas i översiktsplaner, detaljplaner
och vägplaner. och 3c. Den fysiska planeringen ska
anpassas till framtidens klimat- och väderfenomen.

RIKSINTRESSE: RIKSVÄG 40

Till detta planprogram hör bilaga 2: ”Riksintresset
riksväg 40 och Södra Centrum”. Denna bilaga
avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40
hanteras i planprogrammet för Södra Centrum.
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga
är kommunens ställningstagande att riksintresset
tillgodoses av planprogrammet och att det
är säkerställt att riksintresset inte riskerar att
påtagligt skadas av planprogrammet.

PLACERING AV NY JÄRNVÄG

Det är osäkert var ett nytt stationsläge hamnar.
Nedan följer en analys av vad det skulle innebära
med stationsläge vid befintliga Borås C respektive
ett stationsläge utmed kust-till-kust-banan.
Stationsläge vid Borås Central
• Nya bostäder och verksamheter skapas
500-700 meter från stationsläget. Det
innebär goda promenadmöjligheter.
• Det är angeläget att Sven Eriksonsgatan
utformas så det uppleva som enkelt, tryggt och
effektivt att röra sig till fots eller cykel här.
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• Att området utvecklas kommer innebära
att gångvägen till stationen blir mer attraktiv
för de som går till stationen från Gässlösa,
Druvefors, Bergsbo och Bergsäter.
Stationsläge utmed kust-till-kustbanan
• Nya bostäder och verksamheter skapas 500900 meter från stationsläget beroende på dess
placering. Det innebär goda promenadmöjligheter.
• Att området utvecklas kommer innebära att
gångvägen till stationen blir mer attraktiv för de som
går till stationen från områden norr om riksväg 40.
Slutsatsen är att båda dessa alternativ så
kommer den tillkommande bebyggelsen vara på
gångavstånd från stationen. Det är attraktivt för
boende och handel, kontor, hotell och annan
centrumverksamhet. Avståndet är dock för långt
för att uppfattas som attraktiv pendelparkering.
Ett av planprogrammets syften är att minska
upplevelsen av riksväg 40 som barriär i stadsrummet.
Oavsett vilket av dessa stationslägen det i slutändan
blir så är det angeläget att det upplevs som enkelt och
attraktivt att ta sig dit till fots eller cykel från hela staden.

7 PROGRAMSAMRÅDSREDGÖRELSE
SAMMANFATTNING

Avsikten med ett planprogram är att utreda övergripande
mål och visioner som ska vara vägledande för det fortsatta
planarbetet. Planprogram är inte juridiskt bindande men
ska alltid beaktas i det följande arbetet. I samband med att
detaljplaner tas fram för de olika delarna kommer man som
sakägare återigen ges möjlighet att lämna yttrande.
Programsamrådets inkomna synpunkter redovisas i denna
samrådsredogörelse.
Yttranden från remisspart

34

S1 Kommunstyrelsen	

34

S2 Länsstyrelsen	

34

S3 Trafikverket	

37

S4 Tekniska nämnden

39

S5 Miljö- och konsumentnämnden	

39

S6 Grundskolenämnden	

39

S7 Förskolenämnden

39

S8 Kulturnämnden	

40

S9 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

40

S10 Västtrafik

40

S11 Borås kommuns Parkerings AB		

40

S12 Naturskyddsföreningen 				

40

S13 Funktionsrätt					

41

S14 Telia Company AB 

41

Yttranden från sakägare41
S16 Fastighetsägare Vesta 12 

41

S17 Fastighetsägare kvarteret Serapis

42

Yttranden från remisspart
S1 KOMMUNSTYRELSEN

Kommunstyrelsen tillstyrker programförslaget.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för kv. Ulysses.
Kommunstyrelsen anser att planprogrammet är
genomarbetat och att det kommer bidra till snabbare
detaljplaneprocesser lägre fram när vissa grundläggande
frågor klargörs i ett tidigt skede. Ytorna kring
Stadsparksbadets parkering behöver dock studeras
ytterligare. En byggnad i detta läge väcker många frågor och
volym, lämplighet och dess innehåll behöver studeras vidare
innan Kommunstyrelsen kan ta ställning till denna del.
Det är positivt att utveckling av kommunal mark kan
genomföras i centralt läge i staden och bidra till den
stadsutveckling som pågår i staden. Den kommunala marken
ska leda fram till kommande markanvisningstävlingar inom
området.
Kommunstyrelsen, som markägare, uppmanar
Samhällsbyggnadsnämnden att ge detaljplaneuppdrag
till kvarteret Ulysses, som ett första steg i den
fortsatta planeringen. Planuppdraget ska utifrån från
planprogrammets intentioner, med parkeringshus närmast
väg 40 och exempelvis centrumändamål/bostäder
närmast badhusrondellen. Kommunstyrelsen återkommer
sedan efter hand med ytterligare planuppdrag, antingen
i separata uppdrag eller i samband med framtagande av
verksamhetsplan för detaljplanering.

Kommentar

Ytorna kring Stadsparksbadets parkering ägs av kommunen
och kommer i ett eventuellt framtida detaljplanarbete
studeras vidare. Detta förtydligas i planprogrammet.
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S2 LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsens samlade bedömning: Länsstyrelsen
lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och
bygglagen (PBL 2010:900). Programmet visar på en
utveckling av Borås södra centrum. Länsstyrelsen anser att
planprogrammets inriktning är positiv. Kommunen föreslår
exploatering för blandstad, bostäder, kontor och service.
Stort fokus har legat på att utveckla stadens grönstråk och
hur dessa kan utvecklas i samband med exploatering.
Som helhet saknar Länsstyrelsen att programmet inte
bedömt miljöeffekterna som den samlade exploateringen
kommer att orsaka gällande hantering av dagvatten och
dess påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten.
Vidare är ett genomförande av programmets
intentioner beroende av att strandskyddet har hanterats
redan i planprogrammet. Kommunen bör utreda
strandskyddsfrågan så tidigt som möjligt i planprocessen.
Planprogrammet redovisar flera riskområden (översvämning,
skyfall, farligt gods, markföroreningar, buller samt
luftföroreningar). Dessa frågor behöver kommunen
arbeta vidare med i det fortsatta planarbetet.
Riksintresse
Området berörs av riksintresset riksväg 40.
Kommunen har tagit fram en separat utredning av
riksintresset i förhållande till planprogrammet.
Kommunens bedömning är att riksintresset tillgodoses inom
programmet och att det är säkerställt att riksintresset inte
riskerar att påtagligt skadas av planprogrammet. Bedömningen
bygger dels på en kommunala utredning ”Riksintresset
riksväg 40 och Södra Centrum” som både redovisar
riksintresset kärnvärden samt hur planerad bebyggelse kan
komma att påverka dessa värden. Tillsammans med den
åtgärdsvalsstudie som håller på att tas fram tillsammans med
Trafikverket (Noden Borås) samt en kommunal trafikplan.

Länsstyrelsen gör bedömningen att kommunen
arbetar på ett bra sätt med frågor kopplade till
riksintresset och att utredningar/beskrivning håller
rätt detaljeringsnivå för ett planprogram.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Enligt 2 kap. 10 § PBL får planläggning inte
medverka till att MKN enligt 5 kap Miljöbalken
överträds. I dagsläget saknas denna bedömning.
Kommunen måste därför visa hur planerade åtgärder påverkar
möjligheterna att nå uppsatta MKN för Vatten. Kommunen
behöver visa på vilka grunder bedömningen har gjorts,
exempelvis med stöd av uppgifter från dagvattenutredningen
eller annat underlag som berör vattenkvalitén. MKN
för Viskan är God ekologisk status 2021.
Vattenförekomsten är klassad till Måttlig ekologisk status.
Hydromorfologin är utslagsgivande för bedömningen och
visar på att strandzonen delvis är påverkad av rensningar,
strandskoningar eller andra hinder som människan har byggt.
En ekologiskt funktionell kantzon intill vatten
sträcker sig mellan 30 och 45 meter. MKN för
grundvattenförekomsten, Borås, är God kemisk
grundvattenstatus och God kvantitativ status.
Strandskydd (MB 7kap)
I dagsläget finns inget strandskyddsområde inom
programområdet. Naturavdelningen vill dock påminna om
de regler som finns rörande strandskyddets automatiska
inträde och återinträde. Strandskydd inträder exempelvis
om stadsplanen för kvarteret Mandelblomman eller Astern
upphävs eller ersätts (10 a § lag om införande av miljöbalken).

Om strandskydd inträder kan kommunen upphäva
skyddet i samband med antagande av ny detaljplan. En
förutsättning är dock att det finns särskilda skäl.
Strandskyddsfrågan bör utredas noga om det i områden
invid 100 meter från Viskan övervägs nya detaljplaner som
innebär exploateringar av idag allemansrättsligt tillgängliga
områden. Allemansrättsligt tillgängliga områden är exempelvis
flertalet parkeringar, gångstråk, trottoarer, parker m.m.
Eftersom även vattenområden är allemansrättsligt tillgängliga
bör eventuella planer på utomhusbad utredas mycket
noga. Långtgående lokaliseringsutredningar kan i vissa
fall krävas för att påvisa att särskilda skäl föreligger.
Hälsa och säkerhet eller till risken för
olyckor, översvämning eller erosion
Översvämningsrisker
Det framgår inte om det finns risk för översvämning från
Viskan men det anges i programmet att vissa delar är lågt
belägna. I faktabladet Rekommendationer för hantering av
översvämning till följd av skyfall – stöd i fysisk planering,
rekommenderar Länsstyrelsen att risken för översvämning
från minst ett 100-årsregn bedöms i en detaljplan.
Programmet tar upp att flödesackumulering och
lågpunktskartering visar att det finns en risk för
att bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett
100-årsregn. Det framgår också att det är nödvändigt
att ta hänsyn till risken för översvämning i det fortsatta
detaljplanearbetet. Det är bra att detta utreds vidare. Då
kan kommande detaljplaner redovisa konsekvenserna
av en översvämning för den planerade bebyggelsen och
redovisa de riskreducerande åtgärder som behövs.
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Farligt godstransporter
Precis som framgår i planprogrammet ligger större delen
av programområdet inom riskhanteringsavståndet 150
meter från rv 40 som är en rekommenderad transportled
för farligt gods. Det planeras för bebyggelse nära
transportleden. Länsstyrelsen förespråkar generellt ett
bebyggelsefritt avstånd på 30 meter till farligt godsled.
Länsstyrelsen noterar att det kommer att tas fram en
nyanserad och kvalitativ riskbedömning vid planering
av byggnader inom 80 meter från rv 40. Rv 40 passerar
i ett högre läge än planområdet. Det är angeläget med
ett förstärkt räcke längs vägen, om det inte redan finns
ett sådant, för att minska risken för en avåkning.
En del befintliga byggnader ligger nära rv 40. Det är vad
kommande detaljplaner möjliggör för markanvändning
som avgör hur risker ska beaktas i planeringen. Det gäller
inte bara ny bebyggelse. Om planerna innebär en förändrad
markanvändning i befintlig bebyggelse behöver den nya
markanvändningens lämplighet ur risksynpunkt hanteras.
Länsstyrelsen ser positivt på den disponering av området
som presenteras i programmet, en disponering som
innebär att känslig verksamhet placeras långt in på området
och mindre känslig verksamhet närmast vägen. Det är
bra att parkytor planeras avskilt från rv 40 om de ska
vara en plats för rekreation och möten. Med tanke på
närheten till rv 40 är det också bra att det inte planeras
för förskola och skolor inom programområdet.

Markföroreningar
Det är positivt att kommunen tidigt i planarbetet tagit
markföroreningsfrågan på allvar och gjort en översiktlig
inventering av förekomst av markföroreningar och
föroreningar i byggnader. Ytterligare utredningar
kommer att behöva utföras vid detaljplaneringen.
Det är viktigt att tänka på att det finns föroreningar
som kan förflytta sig långa sträckor.
I kommande detaljplaner inom programområdet ska det
tydligt framgå hur föroreningssituationen bedömts och
utretts, vilka risker som föreligger och hur dessa bedömts,
eventuellt behov av ytterligare undersökningar och
utredningar samt vilka saneringsåtgärder som är nödvändiga
för den planerade markanvändningen. Planbestämmelser
kan komma att behövas för att säkerställa att nödvändiga
saneringsåtgärder genomförs i de enskilda detaljplanerna.
Buller och luftföroreningar
Borås stad har även beskrivit problem med Rv 40 och
att det finns problem med buller och luftföroreningar.
Det är bra att man är medveten om dessa problem
och att vid planeringen utgår ifrån att minder känsliga
verksamheter läggs närmast trafikerade vägar och
att bostäder får skydd av dessa byggnader.
Råd enligt PBL och MB
Naturmiljö
Naturavdelningen påminner om att alléer i stadsmiljö kan
omfattas av biotopskydd. Sådana alléer får inte skadas
eller tas bort. Vid en eventuell dispensprövning läggs
stor vikt vid möjligheterna att undvika skada. Således
bör detaljplaneringen utgå från att alléerna kvarstår.
Biotopskyddsdispens bör sökas tidigt i planprocessen.

Dispensfrågan bör åtminstone vara utredd innan
en detaljplan antas. Detta eftersom en detaljplans
genomförande kan vara avhängig en biotopskyddsdispens.
Vatten
Länsstyrelsen anser att en dagvattensutredning bör tas
fram. Bland annat behöver den visa hur dagvattnet kan
tas omhand lokalt i så stor utsträckning som möjligt och
reglera detta med planbestämmelser på plankartan. Viskan,
som blir recipient för det aktuella planområdet är redan
idag hårt belastad. I dagvattenutredningen är det viktigt
att även redovisa vilka ökade dagvattenmängder och
föroreningsmängder som förslaget innebär, var dessa hamnar,
hur dagvattenhanteringen dimensioneras och vilken hänsyn
som tagits till skyfall (nutids- och framtidsscenarier).
Kulturmiljö
Delar av planområdet är beläget inom fornlämningsområde,
vilket består av stadslager från stadens tidiga historia.
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs föringrepp i detta
område. Inom planområdet finns fabriksbyggnader som har
ett stort kulturhistoriskt bevarandevärde som karakteristiska
uttryck för Boråsindustrihistoria. Det är angeläget att dessa
fabriksbyggnader bevaras och integreras i området utveckling.
Trafik
Trafikverket har i sitt yttrande daterat 2019-05-17 lämnat
synpunkter på planprogrammet som kommunen behöver
beakta i det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsen delar
Trafikverkets synpunkter bland annat kring frågor som rör
långsiktiga strategier för att lösa trafiksituationen i Borås stad.
Koppling till miljömålen
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Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900)
är direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §.
Miljömålen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45)
vara vägledande vid tillämpningen av miljöbalken.
En översiktlig redovisning av miljömål på olika nivåer,
det nuvarande miljötillståndet och planinnehållets
förhållande till detta saknas, vilket gör det svårt att
bedöma föreslagna åtgärder från miljösynpunkt.
Synpunkter enligt annan lagstiftning: Vattenverksamhet
Länsstyrelsen upplyser om att åtgärder som kan innebära
bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet
som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna
bedömning. Åtgärder och konsekvenser kopplat till ev.
bortledning av grundvatten bör därför förtydligas.
Skyddade kulturmiljölager
Delar av planområdet är beläget inom fornlämningsområde,
vilket består av stadslager från stadens tidiga historia.
Tillstånd enligt kulturmiljölagen krävs för ingrepp i detta
område. Inom planområdet finns fabriksbyggnader som har
ett stort kulturhistoriskt bevarandevärde som karakteristiska
uttryck för Borås industrihistoria. Det är angeläget att dessa
fabriksbyggnader bevaras och integreras i området utveckling.

Behovsbedömning
Planprogrammet saknar en bedömning av om förslaget
innebär betydande påverkan på miljön.

Kommentar

Sammanfattning
Planprogrammet har kompletterats med avsnitt om
miljöeffekterna på den samlade exploateringen, se sida 33.
Kommunen är medveten om att strandskyddsfrågan och andra
riskområden behöver arbetas med i det fortsatta planarbetet.
”Utredningsbehov” på sida 25, 27, 29 och 31 har förtydligats.

Miljökvalitetsnormer (MKN)
Avsnitt om MKN för vatten har lagts till, se sida 11.
Strandskydd (MB 7kap)
Avsnitt om strandskydd har lagts till, se sida 11.
I kommande detaljplaner kommer strandskydd,
eventuella lokaliseringsutredningar och särskilda
skäl redovisas. Detta har också förtydligats under
”utredningsbehov” på sida 25, 27, 29 och 31.
Hälsa och säkerhet

Vattenflödet i Viskan regleras vid Ålgårdsdammen och
Druvefors. Detta minskar risken för översvämning
och därför har fokus varit på risken för översvämning
vid skyfall. Detta förtydligas på sidan 11.
Kommunen kommer framföra önskemål till
Trafikverket om förstärkt räcke, och detta kommer
behandlas i samband med detaljplanerna i området.
Det har förtydligats på sida 20 att förändrad markanvändning
i befintlig bebyggelse också innebär att den nya
markanvändningens lämplighet ur risksynpunkt ska hanteras.

Utredningsbehovet om markmiljö har förtydligats på sidan
25, 27, 29 och 31.
Naturmiljö

Det har förtydligats på sidan 10 att alléer omfattas av
biotopskydd.
Vatten

Utredningsbehovet om dagvatten har förtydligats på sidan
25, 27, 29 och 31.

Planeringsprinciper för byggnation vid väg 40
Trafikverket anser att föreslagen markanvändning med
hänsyn till olägenheter utmed väg 40 är passande. Dock
behöver exempelvis frågor som risk, buller och luftkvalitet
utredas i fortsatt arbete. Föreslagna avstånd från väg 40
är lämpliga utifrån trafiksäkerhet. Programmet föreslår en
bullerskärm och avåkningsskydd längs väg 40. Befintliga
passager under väg 40 föreslås göras mer attraktiva med
ljussättning och konst. Vidare samråd och avtal behövs
med Trafikverket avseende föreslagna åtgärder.

Koppling till miljömålen

I programmet uppger kommunen att endast Trafikverket kan
stå för driftskostnader för bullerskärm och avåkningsskydd.
Trafikverket anser att finansieringen är en förhandlingsfråga,
men att endast Trafikverket kan anlägga och drifta åtgärderna.
Kostnader för drift måste inte Trafikverket stå för.

Vattenverksamhet

Bilaga ”Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum
I Bilaga 2 skrivs att ” Planprogrammet innebär att det
som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus
vilket borde ha begränsad påverkan på kapaciteten
i stort.”. Samtidigt föreslår kommunen, genom
programmet, en utveckling av bebyggelse, handel och
kontor. Hur många parkeringsplatser kommer det finnas
totalt i området? Trafikverket ser fram emot fortsatt
arbete med Borås Stad i och med avsiktsförklaringen,
med avstamp i åtgärdsvalsstudie Noden Borås, och
dess uppföljningsplan avseende mätprogrammen.

Planprogrammet har kompletterats med en översiktlig
redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande
miljötillståndet och planinnehållets förhållande till detta, se
sida 14 och 33.

Det har förtydligats på sidan 27 att åtgärder som kan innebära
bortledning av grundvatten innebär en vattenverksamhet.
Behovsbedömning
Planprogrammet har kompletterats med en behovsbedömning.
Se bilaga och sammanfattning sidan 33.

S3 TRAFIKVERKET

Synpunkter
Det är positivt att kommunen valt att ta fram ett planprogram
för området. Programmet upplevs som genomarbetat
och väl motiverat. Trafikverket vill dock understryka
vikten av att Borås Stad fortsatt arbetar aktivt vidare med
en politiskt förankrad och långsiktig strategi för att lösa
trafiksituationen i Borås och dess trafikplatser med omnejd.
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Dagvatten och skyfall
I programmet skrivs att flödesackumulering och
lågpunktskartering visar att det finns en risk för att
bebyggelse och infrastruktur kan skadas vid ett 100-årsregn.

Därför behöver dagvatten och skyfall utredas och
höjdsättningen inom området bör ske med hänsyn till detta.
Trafikverket instämmer med kommunens bedömning.

0,4 mm/s vägd RMS vid fler än fem tillfällen per
trafikårsmedelnatt. Trafikverket anser att samma riktvärde
ska tillämpas vid nybyggnation intill infrastruktur.

bör informera sig om planeringsläget för den framtida
järnvägen, för att kunna ta ställning till förutsättningarna
för genomförande av den planerade åtgärden.

Luftmiljö
I de luftkvalitetsutredningar som hänvisas till i
planbeskrivningen (COWI 2018-04-16 och COWI
2018-06-19) finns prognos för utvecklingen fram till
år 2030. Trafikverket anser att kommunen i processen
med att ta fram detaljplaner för området bör ta
hänsyn till en prognos för luftkvalitet år 2035 samt
tydliggöra vilken trafikutveckling prognosen baseras
på, eftersom olika trafikutveckling ger olika resultat.
Trafikverket noterar att MKNs dygnsnivåer överskrids på
och intill vägbanan på väg 40 i samtliga scenarier år 2030.
I och med att miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas
i närheten av vägen anser Trafikverket att det, vid framtida
detaljplanering, är viktigt att luftkvaliteten utreds så
att frågan kan hanteras på ett tillfredsställande sätt.

Risk
Trafikverket utgår från att Länsstyrelsens synpunkter beaktas
i detta sammanhang.

Övrigt
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås
I avslutad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås var syftet
att identifiera behov, funktioner och tillgänglighet för
personer och gods på väg och järnväg inom Borås med
omgivning. I studien föreslås olika typer av åtgärder som
är nödvändiga för Borås Stads fortsatta bostadsutveckling
kopplade till transportinfrastruktur och resande.

Buller och vibrationer
I programmet uppger kommunen att det är angeläget
för hela området med bullerskärm längs väg 40
samt att bullerfrågan kommer behöva utredas för
bostäder. Åtgärder utmed statligt vägnät behöver
samrådas med Trafikverket. Avtal kommer krävas.
Trafikverket förutsätter att bebyggelsen kommer
att klara kraven i Förordningen om trafikbuller
vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216).
Trafikverket har tagit fram riktvärden för vibrationer
i riktlinje ”Buller och vibrationer från trafik på väg
och järnväg”, TDOK 2014:1021. Enligt riktlinjen skall
vibrationsnivån i vårdlokaler och bostäder vid nybyggnad
och väsentlig ombyggnad av infrastruktur inte överskrida

Avtal
Exploatering som kräver åtgärder eller kan påverka
Trafikverkets väg- eller järnvägsnät behöver säkerställas
genom avtal mellan kommun och Trafikverket. Avtal behövs
för att reglera finansiering och planprocess (åtgärdsval,
formell planläggning enligt väg- eller järnvägslagen)
samt genomförande, drift, underhåll och ägande.
Kommunen bör vara medveten om att i dagsläget prioriteras
avtal som är kopplade till regional och nationell plan. Detta på
grund av hög arbetsbelastning inom Trafikverket Planering.
Därefter prioriteras avtal som reglerar åtgärder i Trafikverkets
anläggningar till följd av kommunal exploatering. Detta
kan innebära långa väntetider innan avtal skrivs.
Efter tecknat avtal och beroende på åtgärdens
karaktär samt vägens funktion utses en bevakande
projektledare alternativt att Trafikverket anlägger
åtgärden. Även denna process är i dagsläget hårt
belastad och prioritering kan innebära långa ledtider.
För en så smidig process som möjligt bör kommunen
ta fram ett konkret och välmotiverat förslag
på hur åtgärden bör utformas. Avtal skall vara
undertecknade av båda parter innan planen antas.
Götalandsbanan
Planområdet befinner sig inom tidigare framtagen korridor
för Götalandsbanan. Planerings- och utredningsarbete
pågår för närvarande. Den som planerar åtgärder här
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Kommentar

Planeringsprinciper för byggnation vid väg 40
I samband med framtida detaljplaner kommer vidare
samråd och avtal ske med Trafikverket angående
bullerskärm, avåkningsskydd, ljussättning och konst.
På sidan 32 har det förtydligats att finansieringen är
en förhandlingsfråga, men att endast Trafikverket
kan anlägga och drifta åtgärderna.
Bilaga ”Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum
Planbeskrivningen och bilaga 2 har förtydligats med hur
många parkeringsplatser som kan komma att finnas i
området totalt.
Luftmiljö
Utredningsbehovet om luftmiljö har förtydligats på sida 25,
27, 29 och 31.

Buller och vibrationer
Samråd och avtal om bullerskärm kommer ske i samband
med detaljplaner inom området. Utredningsbehovet om buller
och vibrationer har förtydligats på sida 25, 27, 29 och 31.
Avtal
En beskrivning av Trafikverkets process och
prioriteringar gällande avtal finns nu beskrivet i kaptiel
Genomförandebeskrivning på sidan 32.

S4 TEKNISKA NÄMNDEN

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till planprogram för
kv Ulysses m.fl., Södra centrum. Tekniska nämnden anser
att planprogrammet innehåller många goda intentioner
för att utveckla området. Gångstråket utmed Viskan
från kv Kamelian till Sven Eriksonsgatan är på gång att
genomföras helt i enlighet med planprogrammet.

S5 MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planprogrammet
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.
Förvaltningen synpunkter har under arbetets gång tagits
tillvara i planprogrammet. Dessa behöver kvarstå och
förstärkas.

Miljöförvaltningen menar att följande är en förutsättning för
en god boendemiljö;
• En bullerskärm utmed RV40.
• Klimatanpassning genom bland annat ytor för
genomsläpplighet och platser som kan översvämmas.
• Grön infrastruktur för djur och växter i form av exempelvis
träd som hänger ut över Viskan.

Utöver dessa synpunkter som redan finns i förslaget så
behöver:
• Förslaget om en utomhuspool utredas och prövas innan
vi vet om detta är lämpligt eftersom det räknas som
vattenverksamhet.
• Bilderna på s. 14 kompletteras med texter om att
ekosystemtjänster behövs på båda sidor av Viskan.
• Tillgänglighet och framkomlighet säkerställas i området.
Trafikplanen behöver antas senast 2020. Den behöver
innehålla mobility managementåtgärder som syftar
till att påverka så att fler av de resor som är under fem
kilometer med målpunkter i området görs till fots, med
cykel eller kollektivtrafik. Även Parkeringsstrategin som är
under framtagande kommer att påverka området, liksom
prissättning på parkering. Det strategiska arbetet är dock
ett långsiktigt arbete och planprogrammet i sig kan bidra
till en lösning av nuvarande problematik. En bilpool i
området hade också varit önskvärt i området för att skapa
förutsättningar för detta. Utvecklingsplan för stadstrafiken
bör omnämnas i planhandlingarna utöver de andra
styrdokumenten.

Kommentar

Planhandlingen kompletteras med en beskrivning av att
utomhuspool räknas som vattenverksamhet och därför
kräver prövning och tillstånd.
Sidan 14 (sidan 16 i antagandehandlingen) förtydligas så
det framgår att ekosystemtjänster behövs på båda sidor av
Viskan.
Planhandlingen kompletteras så ”utvecklingsplan för
Stadstrafiken” nämns bland styrdokumenten. Tillgänglighet
och framkomlighet kommer vara viktigt i det kommande
detaljplanearbetet.
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S6 GRUNDSKOLENÄMNDEN

Grundskolenämnden tillstyrker planprogrammet. Nämnden
lämnar synpunkter som avser trafiksäkerhet samt skolplatser
för elever.
Behov av skolplatser inom centrum är väldigt stort.
De förslag som ligger i Lokalresursplanen från
Grundskolenämnden att bygga ut centrumnära skolor bör
tillstyrkas av Borås Stad för att möjliggöra att elever som
flyttar och bosätter sig i centrum ska få skolplats.
Vid byggnation ska elevers möjlighet till säker skolväg ses
över. Elever ska ha möjlighet att ta sig till och från skolan
på ett säkert sätt i trafiken. Gångbanor och cykelvägar bör
byggas i samband med nya områden. Gång- och cykelvägar
har stor betydelse för trygghet på vägar, utveckling av sunda
livsvanor hos barn och val av färdsätt.

Kommentar

Synpunkterna noteras. Det är Kommunstyrelsen
som ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta
fram nya detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad
av skolor. Grundskolenämnden bör i så fall uppmana
Kommunstyrelsen att ge Samhällsbyggnadsnämnden nya
uppdrag för att möjliggöra utökning av kommunal service i
området. Planprogrammet innebär att möjligheten att gå och
cykla säkert i området förbättras.

S7 FÖRSKOLENÄMNDEN
Förskolenämnden tillstyrker planprogrammet.
I samband med att områden utvecklas och förtätas med
bostäder vill Förskolenämnden påtala vikten av att satsa
på en fortsatt utbyggnad av förskolor. Förskolenämnden
kan inte ombesörja förskoleplatser för ytterligare ett
bostadsområde, då det är brist på centrala förskoleplatser.

Förskolenämnden vill också poängtera att barnperspektivet
måste beaktas från början när gator, torg, trottoarer och
cykelvägar planeras.

Kommentar

Synpunkterna noteras. Det är Kommunstyrelsen som
ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram
nya detaljplaner exempelvis för ny-/utbyggnad av skolor.
Förskolenämnden bör i så fall uppmana Kommunstyrelsen
att ge Samhällsbyggnadsnämnden nya uppdrag för att
möjliggöra utökning av kommunal service i området.
Planprogrammet innebär att möjligheten att gå och cykla
säkert i området förbättras.

S8 KULTURNÄMNDEN
Kulturnämnden tillstyrker planprogrammet.
I anslutning till planområdet finns viktig historisk
bebyggelse utmärkande för Borås textilindustri och arv. I
bygglovsskedet bör det industriella arvet beaktas genom
medveten arkitektonisk gestaltning i planerad bebyggelse.

S9 SÖDRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Räddningstjänsten anser att det vore positivt att lyfta
in de skyddsavstånd som krävs enligt den översiktliga
riskanalysen genom att redovisa hela tabell 20 (för Rv40
70km/h) från den översiktliga riskanalysen (tabell 2 i
den sammanfattade versionen). Detta för att skapa en
ökad tydlighet över problembilden kopplat till farligt
gods. Räddningstjänsten har i övrigt inga synpunkter.

Kommentar

Tabell 20 redovisas nu på sida 21.

Kommentar
S10 VÄSTTRAFIK

Västtrafik ser positivt på utveckling av blandad karaktär
i området. På grund av det centrala läget finns mycket
goda förutsättningar för hållbart resande vilket bör
utnyttjas i största möjliga utsträckning. Det är viktigt
att området med dess verksamheter och bostäder
utformas så att det blir naturligt och logiskt att välja
gång, cykel eller kollektivtrafik. Precis som det beskrivs
i planprogrammet är detta ett område dit många vill åka
och därför strategiskt viktigt för kollektivtrafiken. Vid
fortsatt planering av området bör eventuell påverkan på de
gator som trafikeras av kollektivtrafik lyftas till dialog med
Västtrafik. Att säkra framkomligheten för kollektivtrafiken
är nödvändigt för att nå våra gemensamma mål.

Kommentar

Västtrafik kommer få ta del av och lämna synpunkter
på kommande detaljplaner i området.

S11 BORÅS KOMMUNS PARKERINGS AB

Vi anser att parkeringssituationen i området måste bearbetas
innan detaljplanen för området kan fastställas. Inom
detaljplanen finns idag 384 parkeringsplatser. Från november
2019 687 parkeringsplatser. Vi ställer oss positiva till en
utveckling av området enligt planprogram. Vi vill framföra
vikten av att området blir tillgängligt på alla sätt och att
det finns attraktiva parkeringsplatser inom området för
besökare till planområdet men även andra delar av centrum.
Det är viktigt att man ser en helhet i parkeringssituationen
tillsammans med cykel, gång samt kollektivtrafik. Området
kring motorvägen r40 är mycket lämplig yta för etablering av
parkeringshus (mobilitetshub) bla som ljudbarriär, där man
kan erbjuda både bil samt cykelparkering men även bilpooler.
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Parkeringssituationen kommer bearbetas vidare i kommande
detaljplaner.

S12 NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Naturskyddsföreningen i Borås ställer sig positiv till det
gröna stråk som föreslås i planen med bl.a ekodukter över
riksväg 40 och Sven Eriksonsgatan.
Dock finns ingen tidsplan på när ett fullständigt stråk kan
vara genomfört och hur det ska genomföras.
Det är svårt att reda ut var gränsdragningen för var husen
kommer att placeras någonstans, men det är uppenbart att
det grönområde som nu finns på plats kommer att påverkas
mycket. Den trädridå som finns lär försvinna, en trädridå
som omger ”kullen” kommer troligen att tas bort till förmån
för husen.
Befintliga lövträd av genomsnittlig ålder kommer troligen
att tas bort. De fyller en viktig funktion i en allt mer förtätad
stad, bland annat ur rekreationssyfte, luftrening, bidrar till
svalare luft och bullerdämpning. Vi behöver mer grönytor,
inte mindre.
Vad det gäller den centrala delen av kullen så verkar den vara
upplåten för hundar att springa runt i, inhägnat med ett lågt
stängsel, så för gemene boråsare är det kanske inget viktigt
strövområde, men uppskattas säkert av lokala hundägare.
Det som borde förtydligas i planprogrammet är att det ska
sparas stora träd, och att det ska kompensationsodlas nya
träd efter byggnation.

Vi är också kritiska till att sätta upp nya bostäder så nära
stadsmotorvägen, buller från trafiken är hela tiden väldigt
närvarande, och sedan är det avgasutsläppen som man i
större utsträckning behöver ta hänsyn till.

Angående buller och luftkvalitet så bedömer kommunen
att de bifogade utredningarna visar att det kommer vara
möjligt att skapa en god boendemiljö inom området.
Innan något får byggas så behöver detaljplanen
ändras och då kommer det utredas närmare.

I planprogrammet beskrivs det som att föroreningarna
kommer att minska med åren, trots förväntad ökad trafik.
Utgångspunkten är helt enkelt att fordonen blir renare och
renare.

S13 FUNKTIONSRÄTT

Det är en generell uppskattning som kan slå fel, och då är
det de boende som kommer att få betala priset i form av
sämre hälsa.
Faktum är att luften i Borås har fått sämre luftkvalité på
senare år, sannolikt beroende på högre andel dieselfordon
samt att det är mer tyngre trafik som far på vägarna, detta
borde man ta hänsyn till i planeringen av bostäder nära
vägar.
Andra faktorer som också spelar in är väderfaktorer, mer
nederbörd innebär i regel bättre stadsluft, men minskade
nederbördsmängder som vi har sett på sistone i Borås gör att
luftkvalitén generellt blir sämre.

Kommentar

Tidsplaner och genomförande kommer studeras
närmare i kommande detaljplaner.
Planering handlar om att väga olika intressen mot varandra,
och i det här fallet är kommunens bedömning att intresset
av nya bostäder och att binda samman staden väger tyngst.
Trädalléer ska sparas eller om det är omöjligt
att spara dem så ska de ersättas.

Funktionsrätt Borås har tagit del av planprogrammet enligt
ovanstående och har inget att tillföra. Funktionsrätt Borås
förutsätter att de regler, som gäller tillgänglighet, följs.

S14 TELIA COMPANY AB

Vi har tagit del av samrådshandlingar för planprogrammet
för Södra Centrum och vill understryka att vi har ett
större antal ledningar inom området och skyddsåtgärder/
kabelflyttar som blir aktuella på grund av förändrad
markanvändning bekostas av exploatören.

Kommentar
Noteras.

Yttranden från sakägare
S15 FASTIGHETSÄGARE VESTA 12

Med anledning av Planprogram P13/10 får jag härmed
delge mina synpunkter såsom varandes ägare till fastigheten
KV Vesta 12. Jag hänvisar till de synpunkter som
lämnades i samband med detaljplanen för påbyggnaden
av fastigheten Saturnus tak. Liknande synpunkter
gäller fortfarande och i samma utsträckning.
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Planförslaget omfattar, bl.a. Källegatan. Förslaget har
uppenbarligen upprättats helt utan hänsyn till eller kännedom
om verksamheter i Kv Vesta, som direkt berörs av förslaget.
Planförslaget har således grundläggande stora brister.
Utöver två brandtrappor, som utgör entré till dels restaurang
Jasmine respektive Migrationsverkets personal, finns mot
Källegatan hela fastighetens bakre entré samt framför
allt tre lastbryggor, som används mycket frekvent alla
arbetsdagar samt söndagar. För att kunna backa intill
lastbryggorna måste lastbilarna utnyttja hela gatans bredd.
Fastigheten Vesta är uppförd som ett lager utan innergård
med utgångspunkt från de förutsättningar, som den nu
fungerar med. Kvarterets och fastighetens mått är sådana,
att den inte kan disponeras på annat sätt än öppna ytor för
lager och lättare produktion i kombination med kontor.
För verksamhetens existens är därför möjligheten till den
pågående godshanteringen på Källegatan helt avgörande.
Denna godshantering var alltså en förutsättning för
bygglovet för kvarteret och är nu ett sådant bebyggelse- och
fastighetsförhållande, som skall tillmätas skälig hänsyn.
Gatumarken disponeras genom ett avtal om upplåtande
av allmän plats och inte ett arrende. Den aktuella delen
av Källegatan saknar betydelse för trafikföringen i
centrum, som fungerat oklanderligt utan allmän tillgång
till denna del hittills. En förutsättning för förändringar
enligt förslag P13/10 är sammantaget, att dessa kan ske
utan att påverka nuvarande förhållanden på aktuell del av
Källegatan, där även varumottagning sker till Kv Saturnus.
Det finns anledning att erinra om, att bestämmelserna
i 4:36 PBL tar sikte inte bara på förhållandena inom
planområdet utan också på förhållanden i anslutning till
detta, vilket är särskilt angeläget i en tät innerstadsmiljö.

Som sakägare kräver vi därför att i planen tas hänsyn till
den nödvändiga godshanteringen på Källegatan, och att
planera för annan verksamhet på Källegatan än befintlig
användning menar vi är utesluten. En realistisk inställning
till verkliga förhållanden borde resultera i frågan, om
inte den aktuella delen av Källegatan borde utläggas som
kvartersmark eller lämplig gemensamhetsanläggning
för de berörda kvarteren, då denna gatudel helt saknar
betydelse för allmän trafik och nuvarande användning
varit en förutsättning för bygglovet för Kv Vesta.

Kommentar

Källegatan är i direkt anslutning till planprogramsområdet. I
översiktsplanen, som visar en önskvärd utbyggnadsstruktur
för ca 20 år framåt, är området utpekat som en del av
stadskärnan, där det ska vara tät bebyggelse med en blandad
användning av bostäder, kontor och handel. Planprogrammet
visar på möjlighet att utveckla kvarteret Vesta i den riktningen.

2. Att det får beteckning centrumbebyggelse så olika
nyttjanden av fastigheten kan ske.
3. Att en högre våningshöjd godkännes i hela kvarteret.

Kommentar

Planprogrammet är inte juridiskt bindande. Det tas
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och
formulera mål och visioner. När planprogrammet är
antaget finns det med som ett övergripande inriktningsoch måldokument. Som fastighetsägare är det då
möjligt att ansöka om detaljplaneändring för att ändra
användningsbestämmelse och våningshöjder.

Planprogrammet är inte juridiskt bindande. Det tas
fram för att översiktligt utreda förutsättningar och
formulera mål och visioner. Om fastighetsägare inte
väljer att driva en detaljplaneprocess kommer området
fortsätta vara planlagt som idag. Planprogrammet ändrar
inte heller det avtal som finns angående Källegatan.

S16 FASTIGHETSÄGARE
KVARTERET SERAPIS

Vi ställer oss positiva till planprogrammet och tycker det
är en naturlig del att utveckla Borås med. Som ägare till kv.
Serapis vill vi göra några förtydliganden:
1. Att planprogrammet gäller hela kvarteret.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

Historisk inventering Södra Centrum med särskild fokus på risker för
föroreningar i marken

Området är delat in i fyra delområden. Omfattningen av en markmiljöundersökning beror på
historien i området och ytan. Eftersom föroreningar inte håller sig till fastighetsgränser, de sprider sig
bland annat med grundvatten, kollar man även på historien av mänskliga aktiviteter i en krets
runtomkring planområdet. Viskan är en naturlig barriär, markföroreningar har svårt att ta sig förbi
den.
En kort historisk överblick av historien på fastigheter, per delområde och runtomliggande fastigheter
med särskild hänsyn till risker till föroreningar i marken och grundvatten är beskriven i texten nedan.

Delområde 1
Område 1 har en yta av:

cirka 30 000 m2

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 1 ur ECOS:
Astern 2:

Ingen information om eventuella markföroreningar

Astern 3:

PCB inventering visade ingen förekomst av PCB i huset

Astern 5:

Ingen information om eventuella markföroreningar

Astern 6:

Främst information om livsmedeltillsyn, ingen information om eventuella
markföroreningar

Astern 7:

MIFO inventering, riskklass 2: trikåfabrik
Efter att fastighetsägaren har inkommit med mer information om hantering av ämnen
på fastigheten har riskklassen ändrats till riskklass 4.
Vid grävning på fastigheten i 2015 har dioxiner hittat i grundvattnet, lokaliseringen är
oklart.

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Dioxiner, oljor, BTEXN, tungmetaller, PAH-er alifater, aromater, fluoranten (PAH)

Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 1:
Blåklinten 1: MIFO riskklass 4, ingen ytterligare information
Ett ärende om utsläpp till Viskan
Kamelian 4:

Remiss om byggbuller
Ett ärende om utsläpp till Viskan

Makrillen 11: Ingen information om eventuella markföroreningar
Kamelian 2:

Markmiljö undersökning är genomfört av Structor i 2014. Några halter som ligger strax
över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen, inga åtgärder

Kamelian 3:

Ingen information om eventuella markföroreningar

Norsen 8:

Ingen information om eventuella markföroreningar

Björnflokan 5: Markmiljö undersökning genomfört av ÅF april 2017. Några halter som ligger över
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark användningen (PAH, As, Hg och Pb).

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Olja, BTEXN, tungmetaller (Inkl. Hg), PAH-er alifater, aromater

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande
provtagningspunkter:
Delområde 1
Provgropar
Borrningar

Antalet
9 st
8 djupa
borrningar
Grundvattenrör 4 gv rör

Analyser
9 st
8 st
4 st

Delområde 2
Område 2 har en yta av cirka 6 000 m2
På platsen är det känt att det fanns oljeutsläpp in i Viskan vid några tillfällen. Viskans sediment är
känd förorenad. Muddring och röjning kräver anmälan till miljöförvaltningen eller tillstånd från
Länsstyrelsen.

Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande
provtagningspunkter:
Delområde 2
Provgropar
Borrningar

Antalet
4 st

3 djupa
borrningar
Grundvattenrör 1 gv rör

Analyser
2 st
samlingsprov
3 st
1 st

Delområde 3
Område 3 har en yta av cirka 10 000 m2
Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med
schaktmassor av okänd status.
Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte
längre.

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 3:
Venus 2:
Fastighetensytan är:

Ulysses 6:
Fastighetensytan är:

Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60talet. På fastigheten har det funnits en trikåfabrik.
3 200 m2

Kvarteren Ulysses och Venus har fungerat som parkeringsområden sedan 60talet. Inom fastigheten har det funnits ett garage och en oljecistern. På
fastigheten har det funnits ett lägenhetshus (ser bild nedan).
3 500 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Olja (hydraulolja), BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater
Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 3:
Främst (tidigare) verksamheter från de andra delområdena.
Med anledning av områdets storlek samt mänsklig påverkan från omkringliggande fastigheter bör
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande
provtagningspunkter:
Delområde 3
Provgropar
Borrningar

Antalet
4 st
4 djupa
borrningar
Grundvattenrör 2 gv rör

Analyser
4 st
4 st
2 st

Delområde 4
Område 4 har en yta av cirka 35 000 m2
Beskrivningen innehåller information om vilka verksamheter som funnits, misstänka föroreningar
samt viss historisk information om byggnaderna och dess verksamheter. Förutom de uppgifter som
är beskrivna nedan angående misstänkta föroreningar är det troligt att fastigheterna är utfyllda med
schaktmassor av okänd status.
Parkeringsmarken under Östvästleden har tidigare varit gatumark. Spårvägen, Ulricehamnsvägen, del
av Gånghestervägen och bostadskvarter; Kv Liljan och kv Lin. Dessa gator och kvarter finns inte
längre.

Kännedom om risk till markförorening på fastigheterna inom område 4:
Uranus 1:

På fastigheten har följande verksamheter haft sin verksamhet:
Grafisk industri (utsläpp av foto-kemikalier); Borås Repro; Fotografisk
verksamhet, Borås Copyprint AB
Suspa-Movotec Verkstadsindustri
PA-Larssons Tryckeri. Tillverkning av textiletiketter
Allmänco, trikå- och konfektionsfabrik, grundades 1920. Det enda
tillverkningsmoment som företaget bedrev i huset var tillskärningen.
Aktiebolag sedan 1933, lagerhus och distributionslokal, överbyggnad av
innergården 1942, stor tillbyggnad 1959, sista utökning gjordes 1961

Fastighetensytan är:

850 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
BTEXN, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid,
hydrokinon, tungmetaller, alifater, aromater, oljor

Uranus 14:

Fastighetensytan är:

Grafisk industri. Liten omfattning. Riskklass 4. Etikettproduktion
K.K Tryckteknik AB, Klichéteknik.
Lagerhus för det intilliggande grossist- och postorderföretaget Allmänco AB.
Maskinaffären Textil, maskinförsäljningar (tygläggningsmaskiner och
patentknappmaskiner)
Lagerbyggnad, Cykelgarage, tvårumsbostad
1 250 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
BTEXN, vinylklorid, PAH-er, tungmetaller, olja, aromater, alifater, fluoranten (PAH), hydrokinon

Uranus 9:

Lägenheter, butiker, mjölk- och matvaruaffär
Ingen information om eventuella markföroreningar
Markundersökning utförs under 2019

Fastighetensytan är:

650 m2

Uranus 17:

Textilind Systeam
Bilverkstad
Bensinstation på bottenvåning mot Mariedalsgatan, den försvann 1971, ny
markmiljöundersökning krävs vid ändring av markanvändning (tidigare utförd
markmiljöutredning: Diarienummer 2007-3696).
Blankettsätteri Grafiker, 1896-1943 Sveriges Litografiska Tryckerier, förut
kartong fabrik
Sedan 1943 Yrkesundervisning för murare, snickare, dekorationsmålare m.fl.
Gustafson & Carlesund Konfektionsfabrik AB sedan 1961 på andra och tredje
våning, avvecklades på 70-talet

Fastighetensytan är:

Källaren fungerade som garage
Eternitplattor på fasaden
1 700 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), bly, n-oktan, n-dekan,
trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, vinylklorid, hydrokinon, Eternit från fasaden

Uranus 16:

Bostad (lägenheter) mellan 1897-1940
Scandress. Lager och försäljning. Tidigare sömnad mellan 1940-1960
Katrinedals Trikå AB. Sedan 1960 produktion av trikåväv, sjukhus- och
försvarspersedlar. Efter 1969 tillverkning av damkonfektion.
I bottenvåning bilförsäljning 1946-1954

Fastighetensytan är:

1 850 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28, vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja,
BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater

Vulkanus 16:

Fastighetensytan är:

Tidigare väveri, kartongfabrik, gummiindustri, klichéanstalt och färgeri.
Riskklass 2
1907 grundades Algot Johanssons Konfektionsfabrik som flyttade in i
lokalerna år 1929. Tillverkning omfattade vid denna tid arbetskläder samt
sport- och fritidskläder för herr, dam och barn. Källaren användes som lager, i
bottenvåning fanns expedition samt kontor och utställningslokaler, på andra
våningar fanns lager samt sysalar.
3 300 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Tungmetaller, trikloretan, triklormetan, pentaklorfenol, diklorbensen, aceton, BTEXN, tryckfärger,
mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, PAH-er, aromater, alifater

Vulkanus 13:

1928 uppfördes fabriksbyggnaden för Brödernas Wennerlunds syfabrik och
engrosrörelse. Tillverkning av arbetskläder, skjortor och damkonfektion.
Källaren fungerade som garage, bottenvåning kontor och expeditionslokaler
samt lager och mottagning av sömnad, andra och tredje våning lager och
syverkstad på fjärde våning.
Cellbes 1992-196
En av stadens bäst bevarade konfektionsfabriker från 1920-talet

Fastighetensytan är:

1 700 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater

Vulkanus 7:

Ingen information om eventuella markföroreningar
Markundersökning utfört i 2013

Fastighetensytan är:

900 m2

Vulkanus 6:

Ingen information om eventuella markföroreningar
Markundersökning utfört i 2013
700 m2

Fastighetensytan är:

Uranus 3:

Från 1938 Borås Trikåfabrik med tillverkning av herrstrumpor, skjortor och
barnkläder men även skofabrik och bilskola och bilförsäljning.
Verkstadslokaler i gårdsöverbyggnaden

Fastighetensytan är:

650 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Aniline, aceton, 2-natlol, 3, 4, 5-trihydroxybenzoesyra, n-oktan, n-dekan, fluoranten (PAH), PCB-28,
vinylklorid, diklormetan, triklormetan, cyanid, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater, aromater

Vulkanus 15:

Fastighetensytan är:

Byggnaden uppfördes 1917. I källaren fanns arkiv, garage, garnlager och
pannrum. Bottenvåning innehöll en vaktmästarbostad samt lager och
butikslokaler. Andra våningen rymde kontorslokaler samt lager av färdiga
varor. Den tredje våningen innehöll en stor sysal och avdelningar för
tillskärning och pressning.
På gården till kom även ett nytt pannhus med en ny skorsten samt ny hiss vid
den stora tillbyggnaden.
3 100 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Vinylklorid, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, olja, BTEXN, tungmetaller, PAH-er, alifater,
aromater

Uranus 2:

Bröderna Fälts Grafiska i Borås
Vindspelet Grafiska AB
Optimera Grafiska AB
Offensiv Reklam och Marknadsföring AB
Borås Tryck AB
Lås- och slipexperten AB
MIFO riskklass 2
Förbrukning av halogenerade organiska lösningsmedel i grafisk industri
Borås Kliché & Litografiska AB: På platsen har det legat en relativt stor grafisk
industri (1930-2007) med repro, offset, boktryck och blysätteri. Tryckeriet har
använt mycket kemikalier av hög och mycket hög farlighet. Det kan inte
uteslutas att spill eller läckage har förekommit. Kemikalier samt rengöringsoch processvatten har hällts ut i avloppet. Processvattnet kan innehålla
rester av silver, färg, olja fuktvattenkoncentrat, icopropanol, metaller mm.
Vidare har syror använts vilket kan innebära att ledningar har fräts sönder
och att föroreningar på så vis har nått mark och grundvatten bedöms som
stora samt mycket stora till ytvatten. Området hyser inga direkta
skyddsvärden medan känsligheten för byggnaden är mycket stor då den
används som gymnasieskola och kontor. Sammantaget ges objektet riskklass
2, stor risk. Bedömningen görs mot bakgrund av använda ämnen,
verksamhetstidens längd samt dagens användningsområde. Inkommer
ytterligare uppgifter kan riskklassen komma att ändras.
Blysätteriet, zink/ alumin plåtar
Kromsyra, syror, bly, trikloretylen, silver, cyankalium, olja.
Lokal för försäljning av charkuterivaror och livsmedel. Tobaksaffär, brödaffär
och frisersalong (1947).

Fastighetensytan är:

Användning av byggnaden efter 1951: källaren tryckpress samt papperslager,
bottenvåning fungerade som butikslokaler, andra våning bokbinderi, tryckeri
samt kontor. På tredje våning foto avdelning samt lito-avdelning. Fjärde
våning fungerade som sysal, vindsvåning som lager, lunchrum och
tillskärning.
900 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
BTEXN, vinylklorid, fluoranten (PAH), tungmetaller, hydrokinon, icopropanol, tryckfärger (pigment
(PAH:er), mineraloja, alkyd, linolja (bindemedel), additiver), rengöring tryckerimaskiner (bensin,
etanol), Solvol (framkallningsvätska), trikloretylen, aceton, tryckfärger, lösningsmedel t.ex. terpentin,
tvättbensin, kromsyra, syror, silver, cyankalium, olja, PAH-er, alifater, aromater, AOX, VOC,
halogenerade organiska lösningsmedel (klorfluorkarboner, brommetan, bromoform, 1,2-dikloretan,
diklormetan, klorbensen, klorerade kolväten, klormetan, kloroform, koltetraklorid, perkloretylen,
1,1,1-trikloretan, trikloreten)

Vesta 12:

Fastighetensytan är:

Tryckeri
Olaus Reklambyrå AB
Grafisk Industri
Bensinstation Caltex. Nedlagd 1964-1965, hantering av brandfarliga varor och
oljeupplag.
Fabrikslokal för konfektionsföretag efter 1982, Oscar Jacobsson AB,
tillverkning av tung herrkonfektion
Byggnaden uppfördes år 1961. Källaren utnyttjades ursprungligen som lager,
i bottenvåning kontor/fakturering. Våningsplan utnyttjades som lager. På
vindsvåning fanns en reparationsverkstad. Efter 1982 användandes våningar
för pressning och lager, tredje våning blev sömnadssal och fjärde våning blev
tyglager och tillskärningsavdelning.
3 400 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
Tungmetaller, aceton, tryckfärger, mineralolja, lösningsmedel t.ex. terpentin, tvättbensin, olja,
BTEXN, PAH-er, alifater, aromater, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCB-28, vinylklorid,
diklormetan, triklormetan, cyanid

Serapis 3:

Borås Mekaniska Gummiväveri
Tillverkning av resår och gummiband, så småningom även BH m.m.
Riskklass 2
Ad Larsson oc Co 1930Kemtvätt med två maskiner, 12kg kunde tvättas åt gången.
PCE användes som tvättvätska samt olja som smörmedel till tvättmaskinens
motor.
Driftstart -mitten på 1970
Driftslut-början på 1980.
I slutet av verksamhetstiden hette företaget Service Väst i Borås AB.
Riskklass 3.(Enligt Länstryrelsen)
Byggnaden på Serapis 3, 4: Syfabrik, tillverkning av blåkläder

Fastighetensytan är:

Byggnaden på Serapis 10: hela fabriksanläggningen brann 1913. Ägaren Borås
Mekaniska Gummiväveri (som grundades 1895). Byggnaden utökades år
1964 där det byggdes över gården. Denna del utnyttjades ursprungligen som
garage men användandes efter 1970 som tryckeri.
År 1916 blev byggnaden (byggnad 1) återställt efter branden. Anläggningens
ångpannehus och skorsten har rivits.
Byggnad 2 uppfördes 1938, i källaren fanns garnlager och transformatorrum,
bottenvåning användandes som lager, andra våningen inrymde strykrum,
pressning samt lager. En mindre del fungerade som reparationsverkstad
innehållande snickerimaskiner. Tredje och fjärde våningen fungerade som
sysalar medan vindsvåningen innehöll tillskärning.
3 000 m2

Möjliga förekomster av ämnen som kan ha orsakat föroreningar i mark och grundvatten:
BTEXN, vinylklorid, tungmetaller, tenn, fluoranten (PAH), n-oktan, n-dekan, PCE, PCB-28, olja, PAH-er,
alifater, aromater, klorerade ämnen från kemtvätt, AOX, VOC, halogenerade organiska lösningsmedel

Risk för föroreningar på fastigheter runtomkring som kan påverka delområde 4:
Främst (tidigare) verksamheter från de andra del områden.
Det finns en markmiljöundersökning på Vitsippan (WSP 2012-07-03, några halter som överstiger KM)
och en på Vulkanus 6 och 7 (WSP 2013-07-04, inga halter som överstiger KM).
Ingen sanering eller annan åtgärd har genomförts inom området. Grundvattenrör i området från
tidigare undersökningar rekommenderas att provtas utöver det antal provtagningen som anses som
minimum krav.
Placering av provpunkterna och val av analys motiveras efter historiken på fastigheten och påverkan
av fastigheter runtomkring. Grundvattenrörens filter placeras på ett sådant sätt att hänsyn tas till de
analyserna som avses att ta. Eftersom området ät tät bebyggd kan provtagning genom provgropar bli
svårt, de ersättas därför med borrningar till en halv meter minus markytan. Troligen behövs
provtagning inne i byggnader eller källarna. Vid avloppsledningar eller utsläppspunkter är det möjligt
att föroreningar har samlat sig, att en mer koncentrerat mängd finns i marken.
Med anledning av områdets storlek samt mänskligt påverkar från omkringliggande fastigheter bör
omfattningen av den miljötekniska markundersökningen minst omfatta följande
provtagningspunkter:
Delområde 4
Borrningar till
0,5 m-my
Borrningar

Antalet
54 st

18 djupa
borrningar
Grundvattenrör 6 gv rör

Analyser
8 st
samlingsprov
18 st
6 st

Riksintresset riksväg 40 och Södra Centrum
Denna bilaga avser att beskriva hur riksintresset av riksväg 40 hanteras i planprogrammet för Södra
Centrum.

Tolkning
Beskrivning av riksintresset
Generell funktionsbeskrivning: Väg 40 ingår i det nationella stamvägnätet som riksdagen fastställt.
Vägarna i det nationella stamvägnätet är av särskild nationell betydelse. Delen mellan Göteborg och
Jönköping ingår även i det av EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägarna som
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvärförbindelse i Götaland
som förbinder norra Kalmar län med Jönköpingsregionen och västra Sverige.
Specifik funktionsbeskrivning: Väg 40 är viktig för långväga gods- och persontransporter och har stor
strategisk betydelse för utvecklingen i området. Väg 40 är också en betydelsefull regional länk och
pendlingsväg, främst mellan Göteborg och Borås, och vägen har en viktig funktion som koppling till
Landvetter flygplats. Väg 40 ingår i det utpekade vägnätet för gods och i det rekommenderade
vägnätet för farligt gods.

Borås Stads Översiktsplan
I Borås Stads Översiktsplan (2018) är riksväg 40 beskrivet som: För vägar av riksintresse ska
funktionen skyddas och upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, transportkvalitet och
nåbarhet till andra regioner. Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas
funktioner. Kommunen tillgodoser riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som skapar
förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande och som harmoniserar med regional och nationell
trafik. Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och
cykelnätet samt med olika former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan kommunen och
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och
framkomlighet på vägarna.
Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden
Borås upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens
åtgärdsförslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra förändrad
markanvändning i Borås samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i en
trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det övergripande vägnätet för att identifiera
åtgärder för att hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a. ÅVS
Noden Borås och i samverkan med Trafikverket.

Länsstyrelsens granskningsyttrande
I Länsstyrelsens granskningsyttrande står följande: Kommunen har angett att en trafikplan ska tas
fram. Eftersom en sådan saknas inför granskningen är det svårt att uttyda konsekvenser på
riksintresset väg 40 och övrig statlig infrastruktur. Ambitionen att upprätthålla riksintressevägarnas
funktioner finns, men tydliga ställningstaganden saknas och Länsstyrelsen kan därför inte bedöma
huruvida riksintresset tillgodoses.

Värden och kvaliteter för planprogrammet
Tolkningen i samband med planprogrammet är att riksintresset för riksväg 40 består i att det är viktig
länk för person- och godstransporter i såväl ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
perspektiv. Det är också en del av det rekommenderade vägnätet för farligt gods. För att riksintresset
ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar utnyttjandet av riksväg 40
för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas även möjlighet till drift och
underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka.

Minimera påverkan
Vägens kapacitet: osäkert hur riksintressets värden förändras
I trafikanalys för kvarteren Vitsippan, Björnflokan, Astern, Ulysses m fl (Sweco, 2017-08-16) har en
analys genomförts som visar hur den föreslagna markanvändningen inom utredningsområdet
påverkar biltrafiksystemet med särskilt fokus på Annelundsmotet. Beräkningarna utgick från 100
lägenheter inom kvarteret Astern, 2000 kvm LOA för handel och 5000 kvm LOA för kontor samt
parkeringshus med 400 bilplatser på Ulysses 6. Idag består området av ca 400 markparkeringsplatser
i området.

Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från beräknade trafikmängder för 2022, 2029
och 2040. Beräkningarna baseras på stadens bedömning av befolkningens tillväxt och tillväxten av
sysselsatta till respektive prognosår.
Kapaciteten i Annelundsmotet har analyserats med mikrosimulering. Analyserna visar att kapaciteten
är tillräcklig fram till 2029, men inte baserat på 2040 års trafikmängder. Ett problem som uppstår
med 2029 års trafikmängder är att det kommer att uppstå köer på avfartsrampen från väster som
tidvis kommer att sträcka sig upp till huvudkörfälten på väg 40.
Trafikbelastningen kommer även att öka i Brodalsmotet, i viss mån till följd av planerna som
analyseras specifikt i denna utredningen, men också till följd av kommunens övriga tillväxt.
Brodalsmotet har dock inte studerats i Swecos utredning.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med
Trafikverket arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvalsstudien 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.
I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även arbetat med en utökad utredning av samtliga
mot i syfte att studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för avsikt att fortsätta det
fördjupade arbetet med Riksväg 40 tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar för
eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. Detta arbete har inletts och båda parter
skisserar nu på en gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbetsformer och metoder.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen tar bland annat avstamp i Borås Stads
översiktsplan och det som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska på ett mer detaljerat
sätt presentera åtgärder och tidplan för genomförande.

Avåkning: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade
Vägars sidoområde behöver utformas så att risken för svåra personskador vid avkörningsolyckor
förebyggs. Denna säkerhetszon ska vara fri från oeftergivliga hinder. För aktuell sträcka är
säkerhetszonen 8 meter från vägbanekanten.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
Respektera säkerhetszonen i planeringen.

Buller: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade eller försvagas
Området är bullerpåverkat, en ökad trafikmängd innebär att bullret ökar. I trafikbullerförordningen
finns riktvärden för buller utomhus vid bostadsbyggnader. Det finns risk för intressekonflikt om inte
frågan bevakas i kommande detaljplaner.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer bullerfrågan utredas. Dessa
utredningar ska baseras på de beräknade trafikmängderna för 2040. Området har planerats så
bostäder har placerats längst från riksväg 40.
För att minimera risken för bullerpåverkan vid befintliga och planerade byggnader och offentliga
platser vore det önskvärt med bullerskärm längs riksväg 40 genom området.

Luftkvalitet: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade
Utredningar har gjorts i samband med detaljplaner i närheten och dessa kan användas för en
preliminär bedömning här. Spridningsberäkningar för halter av kvävedioxid (NO₂) och partiklar
(PM10), Björnflokan 5 (COWI, 2018-06-19) visade att år 2022 överskrids miljökvalitetsnormen för
NO2 och PM10 endast på riksväg 40.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
I kommande detaljplaner som innehåller bostäder så kommer luftkvalitet utredas.

Farligt gods: riksintressets värden kommer att förbli oförändrade
Större delen av planprogramsområdet ligger inom 150 meter från riksväg 40 och vid planering här
ska därför skadebegränsande åtgärder bedömas. Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt
gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) krävs det inom 80 meter från riksväg 40 alltid en nyanserad
riskbedömning där en kvalitativ bedömning görs. De generella avstånden från är det kortaste
avståndet till en byggnad med mindre känslig verksamhet (sällanköpshandel, parkering med mera)
30 meter utan säkerhetshöjande åtgärder. För normalkänslig verksamhet (kontor, handel med mera)
är avståndet 40 meter. Den platsspecifika bedömningen finns beskriven X.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
I kommande detaljplaner inom 150 meter från riksväg 40 ska alltid skadebegränsande åtgärder
bedömas.
I kommande detaljplaner inom 80 meter från riksväg 40 ska alltid en nyanserad och kvalitativ
riskbedömning göras.

Åtkomst för drift, underhåll och vid olycka: riksintressets värden kommer att förbli
oförändrade
Enligt Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods (WUZ Consultancy, 2016-12-19) ska
Räddningstjänstens tillgänglighet och förutsättningar att genomföra räddningsinsats särskilt
uppmärksammas och beaktas i de fall där tekniska säkerhetshöjande åtgärder medger ett kortare
avstånd än 30 meter. Hålls 30 meters bebyggelsefritt avstånd så är det rimligtvis också tillräckligt för
drift och underhåll som behövs av vägen och vägbanken.
Åtgärder för att minimera påverkan på riksintresset:
I kommande detaljplaner är 30 meters bebyggelsefritt standard. Om det är möjligt med kortare
avstånd utifrån farligt gods så måste också åtkomsten till vägen utredas och säkerställas.

Sammanfattning
Åtgärdens placering
Nedanstående skiss visar hur placering ska ske för att säkerställa att riksintresset inte påverkas.
8 meter = skyddszon (från vägräcke)
30 meter = åtkomst till vägen (från vägbanekant)
80 meter = nyanserad och kvalitativ riskbedömning (från vägbanekant)
150 meter = skadebegränsande åtgärder ska bedömas (från vägbanekant)

Åtgärdens utformning
Bullerskärm längs riksväg 40 genom området minskar bullerpåverkan och säkerställer därmed
riksintressets funktion upprätthållas utan att riskera att andra blir bullerstörda.

Konsekvensbeskrivning
För att riksintresset ska tillgodoses måste det säkerställas att planprogrammet inte försvårar
utnyttjandet av riksväg 40 för person- gods- eller farligt godstransporter. Till utnyttjandet räknas
även möjlighet till drift och underhåll, samt räddningstjänstens åtkomst vid olycka.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Den hanterar påverkan gällande kapaciteten.
Planprogrammet innebär att det som idag är markparkering istället samlas i parkeringshus vilket
borde ha begränsad påverkan på kapaciteten i stort.
Bullerskärm längs riksväg 40 gör det möjligt att för trafiken att öka och vore därför lämpligt för att
säkerställa riksintresset och minska framtida intressekonflikter.
Utöver detta innebär den föreslagna markanvändningen (bebyggelsefria avstånden) i
planprogrammet att riksintresset för person- gods- eller farligt godstransporter inte riskerar att
skadas.

Ställningstagande
Utifrån vad som finns beskrivet i denna bilaga är kommunens ställningstagande att riksintresset
tillgodoses av planprogrammet och att det är säkerställt att riksintresset inte riskerar att påtagligt
skadas av planprogrammet.

Detaljplan för Södra Centrum,
kvarteret Ulysses 6 med flera, Borås Stad,
Upprättad den 13 juni 2019. P13/10

Undersökning av betydande miljöpåverkan i planprogram

Planens konsekvenser har bedömts utifrån miljöpåverkan stor, liten eller ingen. Stor
miljöpåverkan redovisas med ett S, liten med ett L och ingen med ett streck. Checklistan är
indelad i två delar. Först beskrivs platsen och dess omgivning samt hur den kan komma att
påverka planområdet, om där finns betydande störningar idag (1). Därefter görs en
konsekvensanalys för att visa den påverkan och de störningar som kan uppstå som en följd av
genomförandet av planen (2). Kategorierna fr.o.m. Lagenligt skyddad natur t o m Hushållning
med naturresurser utgör Ekosystemtjänster, och ligger till grund för bedömning om
kompensationsåtgärder kan bli aktuellt.
1. Platsen och omgivningens påverkan på planområdet
Miljöpåverkan

Kommentar:

Befintliga störningar på platsen
Utsläpp till luft och vatten, vibrationer,
buller, risker, farligt gods, radon,
markföroreningar, översvämning,
ljusförhållanden, lokalklimat, störande
verksamheter, elektromagnetiska fält osv.

Den befintliga miljön ligger i direkt anslutning till
riksväg 40 som är ett farligt godsled. Som en
konsekvens av detta är området utsatt för risk, höga
bullervärden och luftföroreningar. Området idag
används i stor utsträckning som en parkeringsplats
men har på 1800-talet varit ett utvecklat
industriområde som i sin tur har förorenat marken.
Området omfattar också en del av Viskan vilket gör
att det finns risk av översvämningar.

S

2. Planens konsekvenser – påverkan på platsen och omgivningen
Miljöpåverkan

Kommentar:

Stadsbild/Landskapsbild
Struktur, dominans, helhet eller
uppdelat/fragmenterat, skala, synfält

Planen har ingen negativ inverkan på stadsbild eller
landskapsbild.

Trafik och kommunikation
Trafiksituation, trafikmängd och flöden,
riksintresse för väg, järnväg,
kommunikation

Planen påverkar trafiksituationen på platsen. Det
finns flera befintliga trafikutredningar som har gjorts
för planer i närheten. Sammanfattningen av dem är
att det lokala trafiknätet har kapacitet för den
trafikökningen som tillkommer. Annelundsmotet,
som är en del av riksintresset kan med denna
trafikökning i framtiden påverkas av längre bilköer.

Säkerhet
Säkerhet explosionsrisk, farliga
transporter, olycksrisk, synergieffekter,
elektromagnetiska fält. Verksamheter som
medför risk för och har skyddsavstånd.

Området ligger i närheten av riksväg 40 som är ett
farligt godsled. Förutsatt att dessa aspekter beaktas
tidigt som beskrivs i planprogrammet innebär det
inte att fler människor utsätts för risker.

Markmiljö och geologi
Finns det risk för föroreningar, risk för

Planområdet bedöms inte ha någon risk för skred.
Området är utsätt för översvämning i och med att

-

L

-

-
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sättningar ras eller skred. Kan planen
medföra skada av geologisk formation,
sediment, rullstensås, drumlin område,
översvämning etc.

Viskan är en del av området vilket måste tas hänsyn
till.
Marken i området idag är också förorenad p.g.a. att
det har för länge sen varit plats för flera stycken
industriverksamheter. Med ny byggnation kommer
området saneras vilket är positivt.

Miljömål som påverkas
t.ex. god bebyggd miljö, frisk luft,
begränsad klimatpåverkan, grundvatten av
god kvalitet osv.

Miljömålen påverkas varken negativt eller positivt av
planen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer för luft, buller och
vatten.

Miljökvalitetsnormerna för luft, buller och vatten
påverkas inte negativt av planförslaget.

Lagenligt skyddad natur
Naturreservat, riksintresse för natur,
friluftsliv, natura 2000, biotopskydd,
fridlysta arter, strandskydd, osv.

Det finns biotopskyddade alléer inom området.

Biologisk mångfald
Annan värdefull natur; variation av
biotoper och livsmiljöer, t.ex. ekologisk
känslighet (mossmarker och våtmarker),
gamla/grova träd eller höga naturvärden
(utan lagskydd). Fragmentering av
sammanhängande grönstruktur
(spridningsvägar)? Påverkas pollinering?

Det finns ingen annan värdefull natur som negativt
påverkas av planförslaget.

Rekreation och kulturlandskap
Tillgång/närhet till grönområden med
rofyllda naturmiljöer, idrottsaktiviteter,
naturpedagogik, och mötesplatser.
Riksintresse för kulturminnesvård,
byggnadsminne eller fornminne.
Kulturhistorisk betydelse (historia,
identitet, religion).

Området ligger i direkt anslutning till Stadsparken.
Delar av planområdet är beläget inom
fornlämningsområde, vilket består av stadslager från
stadens tidiga historia. Inom planområdet finns
fabriksbyggnader som har ett stort kulturhistoriskt
bevarandevärde som karaktäristiska uttryck för
Borås industrihistoria.

Klimatanpassning
Platsens förmåga att erbjuda:
bullerdämpning, dagvattenhantering,
temperaturreglering, vindskydd,
skuggbildning, solexponering, luftrening,
koldioxidinlagring? Medför exploateringen

Detaljplanens föreslagna användning ger inte
upphov till några störningar. Planen har inte någon
negativ inverkan på luftkvaliteten.

-

-

Det finns risk för överskridande av
miljökvalitetsnormerna för luft allra närmast
motorvägen. Den frågan måste vara med för att
undvika att människor exponeras för detta.

Delar av planprogramsförslaget föreslår ytor för
ekosystemtjänster så som infiltrationsytor. Detta ger

-

-

-

-
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negativa luftströmmar, ökat buller,
försämrade ljusförhållanden, störande
vibrationer, vatten- och luft-föroreningar?

positiva effekter för platsens förmåga att erbjuda
klimatanpassning.

Hushållning med naturresurser
Nyttjandet av ändliga naturresurser, t.ex.
exploatering av oersättlig jordbruksmark?
Leder planens genomförande till alstring
av avfall eller föroreningar? Påverkas
platsens förmåga att erbjuda
matproduktion (odling och biodling) och
färskvatten?

Planen påverkar inte hushållning av naturresurser
negativt, och har inte negativ inverkan på
vattenområden. Dagvattnet omhändertas lokalt.

-

Sammanfattande bedömning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och
den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna
planbeskrivning. Inom planprogramområdet föreslås användning för bostäder, centrum, parkering
med mera. Lokaliseringen av dessa användningar baseras i hög grad på omgivningens påverkan på
platsen. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit fram till att det är viktigt att belysa
följande frågor i planprogrammet och kommande detaljplaner:
Buller
Luftkvalitet
Risker från farligt gods
Översvämning och skyfall
MKN för vatten, luft och buller
Markföroreningar
Kulturmiljö
Naturmiljö/biotopskydd
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Agnes Sandstedt och Zilka Cosic
Planarkitekt

Michaela Kleman
Plan- och bygglovschef

