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Planbeskrivning

Planprogrammet som godkändes redovisade en illustration av området med de stora dragen för områdets
utformning samt ett antal spelregler.

Detaljplan för del av Centrum,
HORNGÄDDAN 8 m.fl (Brodal),
Borås Stad, Västra Götalands Län,
upprättad 17 februari 2009



Markanvändningen ska vara Centrumfunktioner
(regionala funktioner) och Parkering.



Handel tillåts endast i begränsad omfattning.

1. Inledning



För kv. Långan föreslås markanvändningen kontor
och handel.

1.1 Syfte och mål
Syftet med detaljplanen är att:



Huvudentré till området ska vara från resecentrum.


Ge möjligheter för att utveckla området med verksamheter med regionala funktioner med strategiskt läge för

pendling vid Resecentrum.
Förbättra trafiknätet för biltrafik, kollektivtrafik samt
gång- och cykeltrafikanter.



1.2 Uppdrag
Byggnadsnämnden gav Stadsbyggnadskontoret i upp- 
drag 2008-08-19 §190 att ta fram detaljplan enligt
godkänt planprogram för Brodal.


Flera olika tillfartsmöjligheter till området med
kopplingar emellan.
Utformning av gatukorsning vid resecentrum ska
ta hänsyn till den utökade trafikbelastningen samt
ny Centralbro
Stor hänsyn ska tas till regionala funktioner i omgivningen, ex parkeringsbehov för resecentrum.
Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och
cykeltrafikanter.
Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl
byggnader som utemiljöer.

1.3 Sammanfattning planprogram
 Lokstallet ska bevaras.
Planprogrammet godkändes den 12 juni 2008 av komI enlighet med inkomna synpunkter på programmet
munfullmäktige och redovisar utgångspunkter och mål
ska trafikfrågor och riskfrågor ska ha en central del
för området till grund för arbetet med detaljplan. Läget
i utformningen av detaljplanen. Risknivån som risintill resecentrum, stadsmotorvägen och centrum ger
kanalysen redovisade bedömdes vara acceptabel då
stora möjligheter. Lämplig markanvändning på Brodal
kommunfullmäktige värderade att samhällsnyttan är
är större kontor, publika byggnader och parkering.
högre än risknivån i samband med godkännande av
Bostäder bedöms inte vara lämpligt. Användningen för
planprogrammet.
Lokstallet anpassas till byggnadens kulturvärde.
Korsningen vid resecentrum är huvudentré
till Brodal. För att klara förändringar i trafikflödet behövs en ny utformning av korsningen
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny
Centralbro.
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Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra
samlingslokaler, restaurang, hotell mm
inom området.

Ny möjlig Centralbro studeras precis
intill den befintliga. Genomförbart först
när Götalandsbanans sträckning och
avgränsning är klarlagd.
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Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan.

Lokstallet bevaras, användning
anpassas till kulturvärden. Befintliga
byggnader inom kvarteret Horngäddan rivs. Idag bedrivs kommunal
verksamhet i två av byggnaderna.
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Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är
välexponerat och ligger i ett av Borås
stora utvecklingsområden i samband
med Götalandsbanan.

Kollektivtrafikens behov ska
tillgodoses för att stärka Resecentrum. Förbindelsen till Petersbergsgatan kan avlasta korsningen
vid Centralbron.
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Lämplig markanvändning för kvarteret
Horngäddan är Kontor och Centrumfunktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret.
Parkering huvudsakligen under mark.

Resecentrum

Kontor

Sven Eriksonsgymnasiet

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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Parkeringsdäck lämplig som skyddsbarriär mellan verksamheter och Rv40
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Kvarteret
Horngäddan

Konferens

Det behövs en ny tillfart till Brodal
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergsgatan och göra en ny port under Rv 40
kan området samman bindas med
Brodalsgatan.
Inom kvarteret Laxöringen, norr om Boråshallen, ges möjlighet för ny byggrätt för
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar
med bra skyltläge intill Riksväg 40.
Borås stad äger marken.
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Kvarteret Långan
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Boråshallen
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Byggrätt för handel/kontor inom
kvarteren Långan söder om riksväg 40.
Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen
ses över för mindre tillbyggnader samt
kunna handikappanpassa byggnaden.
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Parkering ska tillgodose arbetsparkering
för del av centrum och Sven Eriksonskolan,
pendlingsparkering samt för tillkommande
behov inom kvarteret.
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Gräns för
programområde
Ändrad
gatusträckning
Ny byggnad
Kulturhistoriskt
intressant byggnad
Byggnadskvarter
med möjlighet
för parkeringsgarage
under mark
Skala 1:2000



1.4 Handlingar
Planeringen av området sker enligt Plan och bygglagen, PBL. Myndigheter, fastighetsägare, m fl som
har väsentligt intresse av detaljplanens innebörd har
möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Detaljplanen består av plankarta med planbestämmelser.
Till planen fogas en illustrationskarta som visar en
av många lösningar som möjliggörs av planförslaget,
en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning.
Planbeskrivningen och illustrationerna ska underlätta
förståelsen av planförslagets innebörd, samt redovisa de förutsättningar och syften planen har. De har
ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att
den inte har någon egen rättsverkan.
1.5 Plandata
Området omfattar ca 7 ha.
Järnvägen 2,:9 och 5:2, Laxöringen 1 samt Kv
Långan ägs av privata fastighetsägare. Övriga delar
ägs av Borås Stad eller kommunala bolag. Vägverket är väghållare för Rv 40 och Banverket ägare för
stationsområdet.

2. Tidigare Ställningstaganden
2.1 Översiktsplanen
Översiktsplanen, ÖP-06 redovisar Brodal som ett
utredningsområde.
2.2 Götalandsbanan
I samband med Götalandsbanan, kommer Borås
att bli en av landets större järnvägsknutar med fem
ingående linjer och ett stort antal tåg som kommer och går. En järnvägsknutpunkt i centrala Borås
kräver större utrymme i samband med Götalandsbanan. Maximalt uppges bredden på det nya stationsområdet till ca 100-110 meter. Stationsområdet
kommer expandera i riktning mot Särla och Nedre
Norrby. Brodal bedöms inte påverkas av utökat
spårområde.
2.3 Gällande detaljplaner
För fastigheten Järnvägen 5:2 (plannr 624) gäller
Järnvägsändamål med två mindre byggrätter inom
fastigheten. Horngäddan 8 (plannr 624) samt Laxöringen 14 (plannr 322) gäller allmänt ändamål.

Fastighetskarta
Kv Långan (plannr 322) samt fastigheten Horngäddan 9 (plannr 324) gäller Handel. Byggnadshöjd
reglerat till 10,8 meter.
För korsningen kring rescentrum (plannr 210) och
för Rv 40 och Brodalsmotet (plannr 322) gäller Trafikändamål och behöver därav inte tas med i detaljplanen annat än om det behövs skyddsåtgärder som
regleras i detaljplanen.
2.4 Kulturmiljövårdsprogram
Det gamla lokstallet och fastigheterna Horngäddan
8, Långan 2, 9 och 12 samt Laxöringen 1 är upptagna i Borås Stads kulturmiljövårdsprogram som
enstaka byggnader med kulturhistoriskt intresse.

3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen
Gatunätet kring Brodal har studeras noggrant för att
hitta en bra lösning där trafikflödet inte ska belastas
nämnvärt. Det allmänna parkeringsbehovet tillgodoses och gång- och cykelnätet förstärks. Planutformningen innebär arbetstillfällen i kommunen. Detta
väger sammantaget tyngre än att spara en byggnad
som har ett kulturvärde intill korsningen vid resecentrum.

För Laxöringen 1(plan 733) gäller småindustri. För
Laxöringen 3 (plannr 168) gäller allmänt ändamål
samt gatumark för parkeringsytan. För järnvägen 5:1
(plannr 773) gäller järnvägsändamål.



BORÅS STAD - STADSBYGGNADSKONTORET

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
Området kring Borås Resecentrum är idag en central periferi och utgörs idag av en stor markparkering
och ett inhägnat bussgarage i västra delen. Rester
finns kvar av den gamla kvartersstrukturen men har
tappat sitt sammanhang.
I kvarteret Långan finns den äldre bebyggelsestrukturen kvar med huvudsakligen bostäder och verksamheter. Kv Laxöringen består av Boråshallen samt
parkering och förrådsbyggnader i kommunal regi.
4.1 Stadsbild
Stadsbilden är mycket viktig att ta hänsyn till inom
planområdet då det utgör entré till staden. Genom
framtida infrastruktursatsningar med Götalandsbanan kommer detta området att vara en viktig del
i regionen samt i utvecklingen av Borås. Av den
anledningen ställs krav på arkitektonisk kvalitet på
såväl tillkommande byggnader som utemiljöer. Borås
Stad äger en stor del av marken som kan bebyggas
och har på så sätt stora möjligheter att påverka den
arkitektoniska utformningen av området.
En bred användning som centrumändamål innebär
att det är svårt att styra byggnadsvolym och fasadmaterial i detaljplanen då innehållet kan variera.
Diskussion kring arkitekturen bör därför få extra
utrymme i bygglovskedet.
4.2 Markanvändning
4.2.1 Kv Horngäddan/Järnvägen 5:2

Lämplig markanvändning är centrum- och parkeringsändamål. Centrumändmålet begränsas till
regionala funktioner med tanke det strategiska läget
intill Resecentrum samt maximalt 150 m2 handel
för att trafikbelastningen inte ska bli för stor. Det
innebär en flexibel användning med ex större kontor,
publika byggnader så som ex hotell/konferens och
parkering.

Flygfoto: Kv. Horngäddan/Järnvägen 5:2

De befintliga byggnaderna inom området föreslås
rivas för att ge plats år nya gator och byggnader. I
anslutning till ett u-området (område för underjordiska ledningar)kan vara lämpligt för en gata genom
kvarteret som redovisas på illustrationskartan. En
sådan gata kan tillskapas genom exempelvis en
gemensamhetsanläggning där omkringliggande
fastigheter ingår då den i huvudsak försörjer kvarteret. Detaljplanen styr inte läge för en sådan möjlig
gemensamhetsanläggning med anledning att inte
försvåra framtida utformning eller fastighetsbildning.
Området kommer att exploateras med större
byggnadskomplex som kommer att behöva en viss
distans till varandra. Bästa förutsättningarna för
att kunna skapa en så trivsam och lugn miljö som
möjligt ur rörelse- och bullersynpunkt är att placera
bebyggelsen utmed de stora vägarna.
Kvarteret består av fem byggrätter.
På den östra delen (närmast centrum) ges en
byggrätt på 8 500 m2 BTA anpassat för huvudkontor för Gina Tricot. Utöver det ges möjlighet till
parkeringsgarage under mark. 3D-fastighetsbildning
kan tillämpas för att bilda olika fastigheter för att
skilja parkeringsgaraget till ovanliggande byggnader.
Marknivåerna kommer att ändras inom kvarteret och
byggnadshöjden regleras därför till totalhöjd +170.0
över stadens nollplan. Det innebär i stora drag upp
till ca 6 våningar från gatunivån på Varbergsvägen.
Intill ges en byggrätt på 6 000 m2 BTA med möjlighet till utbyggnad av parkeringsgarage för eget
behov samt allmänna parkeringsplatser. Byggnadshöjden regleras till totalhöjd +150.0 meter
över stadens nollplan vilket motsvarar upp till ca 3
våningar. Byggnadens tak kommer at bli exponerat
från omkringliggande byggnader vilket bör beaktas

Kvarteret Horngäddan med Huvudkontor för
Gina Tricot och markparkering
Källa: Wingårdhs Arkitekter
ANTAGANDE



vid bygglovgivning. I väntan på exploatering kan
markparkering finnas kvar inom kvarteret.
För fastigheten Järnvägen 5:2 ges två byggrätter på
sammanlagt 9000m2 BTA. Byggrätten har deltas
upp i två ytor för att kunna åstadkomma ett högre
landmärke som markerar entrén in till centrum utan
att ta bort viktiga siktlinjer. Byggnadshöjden regleras
för den södra delen av byggrätter till en totalhöjd
+144.0 över stadens nollplan, vilket är samma nivå
som Rv 40, och motsvarar upp till ca 2 våningar.
Den norra delen har ingen begränsning i höjd, men
regleras genom exploateringstalet till 6 500m2 BTA.
För att uppnå acceptabla risknivåer har området
inom 50 meter från Rv 40 endast möjlighet för parkeringsändamål för att begränsa antalet människor
nära vägen. En byggrätt för ett parkeringsdäck har
lagts in i planen intill Rv40 där byggnadshöjden för
inte överstiga vägnivån för Rv40 för att inte skymma
utblickar från vägen. Ur säkerhetssynpunkt måste
parkeringsdäcket förses med tak där taktäckningsmaterial ska vara sedum. Slänten mellan parkeringsdäcket och Rv40 måste dessutom fyllas upp så
att släntfoten kommer i samma höjd som taket på
parkeringsdäcket (f). Parkeringsdäcket kan förvaltas som en gemensamhetsanläggning för att lösa
parkeringsbehovet för ett flertal fastigheter.
Grönska inom kvarteret är en viktig faktor i utformningen av utemiljön då området annars kan upplevas
sterilt. Det är viktigt för Borås att även den mest
centrala platsen framstår som mjuk och inbjudande.
Det ska finnas träd och växter i staden, det ger
stadsbilden en helhet.
Parkeringsgarage och allmänna ledningar under
mark begränsar dock möjligheterna för trädplanteringar. Målet måste ändå vara att i möjligaste mån
tillföra området mer grönska. Gatorna inom området
bör kunna kantas med träd. Parkeringsytan närmast
Rv40 bör också planteras träd innan dess att parkeringsdäcket är byggt.

som delvis bryter sambandet mellan lokstallet och
stationshuset. I söder ligger öppna parkeringsytor
på numera avrivna tomter medan ett f.d. bussgarage
dominerar de västra omgivningarna.
Byggnaden har funktion som butik, lager och träningslokal efter en ombyggnad 1993. Efter omfattande rivningar i närområdet på 1960-talet är det
idag svårt att få en bild av hur stadsmiljön ursprungligen såg ut och upplevdes kring järnvägsstationen.
Det är därför av stort värde att alla kvarvarande spår
efter den ursprungliga verksamheten kan bevaras
och bidra till att platsens karaktär förstärks.
Lokstallet intill järnvägen är av kulturhistoriskt
värde och ska bevaras. Användningen för Lokstallet anpassas till byggnadens kulturvärde, bostäder
undantas dock med tanke på den direkta närheten
till bangården. Det kulturhistoriska värdet motiveras
av att järnvägsverksamheten som helhet utgör en
mycket viktig del i Borås utveckling som industristad
samt av att stationsbyggnaden och lokstallet båda
är bra och exteriört välbevarade representanter för
sin tid och funktion. Helheten tillmäts stora samhällsoch teknikhistoriska värden och de enskilda byggnaderna har även byggnads- och arkitekturhistoriska
värden.
Bestämmelser om rivningsförbud samt varsamhetsbestämmelser för att byggnadens karaktär inte ska
förvanskas har förts in i planen. Utökad lovplikt för
bygglov gäller för de delar som skydds- och varsamhetsbestämmelserna reglerar.
Den direkta närheten till järnvägsområdet gör att
byggrätten begränsas till nuvarande byggnad. Banverkets riktlinjer på en byggnadsfri zon på 30 meter
till ny bebyggelse tillämpas.
Fastighetsgränserna justeras något mot Stationsgatan och Brodalsgatan för att få en bra trafiklösning
samt få en distans mellan Brodalsgatan och lokstallet.

4.2.2 Järnvägen 2:9

Lokstallet är beläget vid banområdet strax sydväst
om den gamla stationsbyggnaden. Bangården
anlades 1880 för Borås-Varbergs Järnväg medan
det nuvarande stationshuset och lokstallet tillkom
år 1894 och uppfördes av Göteborg-Borås Järnvägsaktiebolag. Det något avsides belägna lokstallet
står idag som helhet oförändrat med en välbevarad
närmiljön där bland annat en vändplatta för ånglok är
bevarad. Närområdet domineras idag av den stora
Centralbron i norr från 1953 som tillsammans med
en omfattande trafikapparat idag utgör en barriär
Flygfoto: Lokstallet/Järnvägen 2:9



BORÅS STAD - STADSBYGGNADSKONTORET

4.2.3 Kv Laxöringen

Fastigheterna har ett öppet, exponerat läge utmed
den trafikerade Bockasjögatan. Närområdet ger ett
ostrukturerat helhetsintryck där Postens f.d. anläggning och den väldiga idrottshallen Boråshallen
dominerar tillsammans med stora parkeringsytor och
rangerbangården vid Borås Centralstation. Söder
om Bockasjögatan finns ett antal fristående flerbostadshus med villakaraktär som med sina uppvuxna
tomter utgör representanter för den villa– och
trädgårdsstadsbebyggelse som byggdes i området
under främst 1910-20-talet.
Laxöringen 1: Borås stad lät bebygga fastigheten
med ett tullhus år 1942-43 efter ritningar av arkitekt
Hugo Häggström, Borås. Anläggningen innehöll
ursprungligen kontors-, expeditions-, lager- och
packhuslokaler samt en lägenhet om 2 rum och kök.
Den har karaktären av en mindre fabriksanläggning
och stilmässigt ansluter den helt till funktionalismen
med de kubiska volymer och gula tegelfasader som
blev typiska för 1940-talets fabriksbyggnader i
staden. Anläggningen är som helhet välbevarad men
mindre exteriöra förändringar har gjorts när fönsterytorna förstorades i översta våningen 1979. I övrigt
har skärmtak och lastkaj tillkommit samt interiöra
ombyggnader gjorts. Som helhet är anläggningen
idag en av stadens bäst bevarade från tiden.
Tullkammaren som i gällande plan har användningen
småindustri får en mer flexibel användning som
möjliggör även Kontor.
Byggnaden har i planen fått rivningsförbud samt
varsamhetsbestämmelser. Det kulturhistoriska
värdet motiveras av den som helhet välbevarade anläggningen vilken är en bra representant för sin tid
och sin stil. Den tillmäts byggnads- och arkitekturhistoriska värden. Den fd tullanläggningen har haft
en central betydelse för den omfattande handeln i
staden och den anses därför även besitta ett samhällshistoriskt värde. Byggnaden finns med i Borås
Stads kulturmiljövårdsprogram som kulturhistoriskt

Flygfoto kv. Laxöringen

intressant byggnad. Utökad lovplikt för bygglov
gäller för de delar som varsamhetsbestämmelserna
reglerar.
Byggnadshöjden 14.0 meter behålls. Mark som inte
får bebyggas utökas på norra sidan.
En yta för parkeringsändamål väster om Laxöringen
1 har lagts in i planen för att säkerställa en iordningställd parkeringsyta.
Laxöringen 3: Boråshallen är en viktig byggnad
för Borås idrottsverksamhet. Användningen Kontor
läggs till för att ex kunna använda Boråshallen vid
konferenser och utställningar.

Flygfoto: Boråshallen/Laxöringen 3
Boråshallen finns inte med i den utvärdering som
Älvsborgs länsmuseum gjorde vid byggnadsinventeringen 1997. Under den gångna 10-årsperioden har
dock synen på byggnaden omvärderats och med
dagens perspektiv anses byggnaden besitta ett
kulturhistoriskt värde utifrån ett arkitektoniskt, byggnadshistoriskt och samhällshistoriskt perspektiv. Vid
en kommande revidering av inventeringsmaterialet
så kommer fastigheten att kompletteras till den
befintliga fastighetsförteckningen.
Boråshallen uppfördes under åren 1956-57 efter
ritningar av arkitekterna Harald Ericson och Roland
Gandvik. Det var vid tiden en av de största kommunala satsningar som någonsin gjort i staden.
Byggnaden, som hade planerats i över 20 år, fick
fasader i gult tegel och ansluter stilmässigt till en
funktionalistisk tradition. Den står idag till stora delar
oförändrad, men viktiga detaljer som entrépartiet vid
huvudentrén mot Bockasjögatan har förändrats på
ett okänsligt sätt.
Laxöringen 14: Mellan Boråshallen och Rv 40 finns
i gällande plan en byggrätt för allmänt ändamål. Marken sluttar kraftigt och en byggnad i suterrängläge
är nödvändigt, men kan göras tillgänglig dels från
Petersbergsgatan (endast infart för södergående
körfält p.g.a. av sikt) och dels från den nya lokalgatan söder om byggrätten. I planförslaget ges en
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byggrätt för kontor- och idrotts- och parkeringsändamål. Boråshallen är i behov av utökning av tävlingsbanor för bowling och kan exempelvis ha funktioner
i de lägre våningsplanen tillsammans med parkering.
Ovanpå en möjlighet till kontor i attraktivt skyltläge
intill Rv40.
Byggrätten ger möjlighet till 10 000 m2 BTA. Ett
antal bestämmelser för fasadmaterial, luftintag har
lagts in i planen för att öka säkerheten i händelser
av en olycka på väg eller järnväg. Byggnadshöjden
är satt till +165 över stadens nollplan, vilket innebär
upp till ca 6 våningar inklusive sutterängvåning.
Huvudprincipen är att så få personer som möjligt
ska uppehålla sig (utomhus) nära vägen för att
uppnå acceptabla risknivåer. Byggrätten begränsas
därför till parkeringsdäck eller andra utrymmen så
som förråd, lastintag etc. för intilliggande varsamheter i zonen inom 50 meter från Rv40.
4.2.4 Kv Långan

Kvarteret Långan är beläget i Brodals sydvästra hörn
med en bebyggelse som har ett öppet, exponerat
läge utmed den gamla infartsvägen Varbergsvägen
och en avfarterna från Riksväg 40. Närområdet
präglas av stora motorvägsbroar med på- och
avfartsramper som skär av siktlinjer och bryter sammanhang. Parkeringsytor och brutna gatusträckningar i samspel med motorvägen gör att kvarteret delvis
upplevs som en solitär som tappat sitt sammanhang
i staden. Bebyggelsen i området består av flerbostadshus från 1910- och 1930-talet samt en äldre
fabriksanläggning. Olikheter i volymer och fasadmaterial ger som helhet ett splittrat helhetsintryck.
Planförlaget medger Handel, Kontor och Industri
som kan samlokaliseras med bostäder, vilket är
en utökning av möjliga användningar i förhållande
till vad nu gällande plan medger. Med den direkta
närheten till Rv40 bedöms bostäder inte vara lämpligt inom planområdet. Befintliga bostäder inom kv
Långan bör därför på sikt försvinna.

Flygfoto kv. Långan



Byggrättshöjden regleras till 10.8 meter vilket är
densamma som nu gällande plan medger.
Fastigheterna Långan 2, 9 och 12 finns med i Borås
Stad kulturmiljöinventering och har fått varsamhetsbestämmelser i planen. för att kulturvärdet inte ska
förvanskas. Fastigheten Långan 3 berörs också av
bestämmelserna då byggnaden hänger samman
med Långan 2. Utökad lovplikt för bygglov gäller för
de delar som varsamhetsbestämmelserna reglerar.
Nedan följer en kort beskrivning för respektive fastighet som är med i inventeringen (se översiktskarta
fastigheter sid 4).
Långan 2 och 3: Fastigheten bebyggdes 1917 av
fabrikör C.A. Werner som också var ansvarig byggmästare. Den uppförda flerbostadsbyggnaden utgör
tillsammans med byggnaden i kv. Långan 3 en sammanhängande enhet. De båda husen har genomgått
mindre förändringar med fönsterbyten och utbytta
entrépartier. Byggnaderna har en byggnadsstil som
uppvisar influenser från jugend, men har även lätt
klassicerande drag. Lägenheterna är relativt stora
med 3-4 rum och kök. Byggnaden står idag i stort
välbevarad exteriört som interiört med planlösningar
och detaljer som paneler, spegeldörrar och lister
bevarade. Även den gamla trädgården är bevarad
med i kvarteret Långan 2 med uppvuxna fruktträd,
gräsmatta och syrenhäck samt staket mot Petersbergsgatan vilket skapar ett bra helhetsintryck.
Långan 9: Fabriksbyggnaden uppfördes under år
1882. Här bedrevs tillverkning av sprit av företaget Johan Helins Spritfabrik. Byggnaden är senare
tillbyggd vid ett flertal tillfällen och innehåller idag
kontorslokaler för textilföretaget Prêt à Porter Group
AB. Trots förändringar anses anläggningen besitta
ett kulturhistoriskt värde som en av stadens äldsta
bevarade fabriksanläggningar. Den består idag av
tre byggnadsenheter, sammanlänkande av en förbindelsegång. Byggnaderna ger idag inte en bild av
att vara en industrianläggning utan anspelar snarare
med de övriga bostadshusen i kvarteret.
Långan 12: Fastigheten bebyggdes 1917-18 av fabrikör C.A. Werner. Bostadshuset ritades av ingenjör Anders Diös som gav huset en tidstypisk nationalromantisk stil. Byggnaden innehöll ursprungligen
stora representativt utformade lägenheter om 5 rum
& kök samt mindre om 2 rum & kök. Bottenvåningen
inrymde butiker och kontor vilka låg indragna från
gatan vid en numera borttagen förträdgård. Gårdshuset uppfördes 1946 efter ritningar av arkitekt J.
Brolin som verkstad, men fungerar efter ombyggnad
på 1980-talet delvis som bostad. Huvudbyggnaden
har genomgått mindre förändringar, men står som
helhet välbevarad med enstaka ursprungliga fönster och interiöra detaljer i trapphall och lägenheter.
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Trots förändringar är huset ett av stadens bästa
exempel på nationalromantisk arkitektur.
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Parkeringsplatsen sydväst om Boråshallen ändras
från gatumark till Parkeringsändamål för markparkering. En lokalgata i västra delen säkerställer tillgängligheten till de inre delarna av kvarteret Laxöringen.
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Området väster om kvarteret Laxöringen har tidigare
varit spårområde. Spåren tog bort i början av 2000talet och har sedan dess mer och mer omvandlats
till parkeringsyta. Gående korsar området för att ta
en gen väg mellan Bockasjögatan och stationsområdet. Markanvändningen ändras för att möjliggöra
en säker gångförbindelse inom allmän platsmark
Natur. Gränsen mot Kust-till kustbanan förses med
stängsel för att hindra gående att komma ut på
järnvägsspåren. Ytorna närmast kv Laxöringen får
markanvändningen Parkering.
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Beräknade trafikmängder för år 2006 (tusental
fordon/dygn, ÅDT)

Figur 2 Beräknade trafikmängder för år 2006 (tusental fordon/dygn, ÅDT)
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Trafikmängden under den mest belastade timman
brukar normalt utgöra omkring 10% av dygnets
totala trafikmängd. För trafiken till och från planområdet bedöms detta värde vara något högre med
hänsyn till den stora andelen arbetsresor.
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Petersbergsgatan och Brodalsgatan sammanbinds
+0,1
med en ny länk under väg 40. Detta innebär att trafi
kanterna har två kommunicerande alternativa kopplingar till det övergripande vägnätet vilket är positivt
Beräknade trafikmängdsförändringar vid ny
från såväl tillgänglighets- som kapacitetssynpunkt.
markanvändning (tusental, fordon/dygn år 2006)
En samhällsekonomisk kalkyl har tagits fram som en
jämfört dagens trafikmängder
del av trafikanalysen som även behandlar tillvägagångssätt och byggtid av den nya bron på Rv40.
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Kapacitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt från skattade trafikmängder för 2006 års trafiknivå på vägnätet vid Brodalsmotet. Beräkningarna
tyder på att trafiksystemet vid Brodalsmotet klarar
sin uppgift väl. Den mest belastade korsningen är
Varbergsvägen/Lilla Brogatan/ramp från väg 40.
De största belastningarna har vänstersvängfältet på
rampen från väg 40 samt det genomgående körfältet på Varbergsvägen från norr. I dessa körfält är
standardnivån mindre god jämfört riktlinjerna i VGU.
Givet trafiknivån år 2006 med tillskott av trafik då
planområdet är fullt utbyggt visar beräkningarna
att kapaciteten med dagens trafiksystem i stort är
tillräcklig. Enligt kapacitetsberäkningarna påverkar
den tillkommande trafiken som alstras inom Brodalsområdet belastningarna endast i mindre omfattning.
En beräkning har även gjorts med förutsättningen
att trafiken ökar med ytterligare 10% från 2006 års
nivå. Med denna trafiknivå tangerar belastningsgraden 0,8 för de ovan nämnda körfälten vilket betyder
att servicenivån enligt riktlinjerna i VGU innebär låg
standard. De beräknade kölängderna i detta fall
bedöms rymmas inom de magasinslängder som är
tillgängliga.
Att exempelvis förändra utformningen till cirkulationsplats vid utfarten från resecentrum mot
Varbergsvägen är inte lämpligt. De genomgående
trafikströmmarna på Varbergsvägen är mycket stora
i förhållande till bussflödet från resecentrum som
tidvis skulle få mycket svårt att komma ut.
Den nuvarande Centalbron är i dåligt skick och
kommer att behöva ersättas av en ny. Läget för den
nya bron är inte fastlagt p.g.a avgörande utredningar
kring Götalandsbanan inte är genomförda, men bron
bör hamna intill den nuvarande. Byggrätten för den
befintlig byggnaden inom kvarteret Horngäddan vid
korsningen tas bort för att kunna ta hänsyn för en ny
centralbro då vägområdet vid korsningen vid resecentrum behöver breddas.
Varbergsvägen har försetts med ett in- och utfartsförbud för att inte framkomligheten på Varbergsvägen ska försämras.

från Göteborg. Vänstersväng som är det mest
tidskrävande i korsningen vid resecentrum kan då
undvikas.
Möjligheten till en ny busshållplats för stadstrafiken
vid Boråshallen ger goda förutsättningar för utveckling av idrotts- och fritidsverksamheter i Boråshallen.
Trafikförändringarna som föreslås för Brodal ska
leda till att kollektivtrafikens behov tillgodoses för
att inte restider för ska påverkas negativt. Centralbron kommer under 2009 att förses med separata
busskörfält.
4.3.3 Gång och cykeltrafik

Ett strategiskt läge nära resecentrum är beroende
av ha ett väl utbyggt nät för gång- och cykeltrafikanter. Markanvändningen inom planområdet med
huvudsak regionala funktioner innebär att pendlingsmöjligheter är väsentliga för kvarteren. Varbergsvägen/ Centralbron är en trafikerad huvudgata i det
övergripande vägnätet.
För att kunna åstadkomma en gen planskild gångväg kompletteras nuvarande trappa vid resecentrum
med ytterliga en trappa vänt i riktning mot gångpassagen under Centralbron. För funktionshindrade
som inte han använda trappor är den genaste vägen
utmed Resecentrums norra fasad och når på så sätt
gångpassagen under Centralbron. (se illustration
sid 11)
Befintligt övergångsställe ska finnas kvar i korsningen samt kompletteras med ytterligare ett vid
Centralbrons södra fäste. Båda med ljussignaler.
Stationsgatan förbättras med en gång och cykelbana som leder upp till Brodalsgatan. Brodalsgatan
och Petersbergsgatan förses med en ny gång- och
cykelbana för att knytas samman med stadsdelen
Göta och Boråshallen. Gång- och cykelbanor finns
redan utmed Varbergsvägen samt över Centralbron.
Eventuellt behov av övergångsställen prövas i detaljprojekteringen. Det är dock tveksamt om behov

4.3.2 Kollektivtrafik

Planförslaget bedöms i trafikutredningen inte
påverka busstrafikens möjligheter att komma ut på
Varbergsvägen i nämnvärd omfattning. Dagens signalanläggning med prioritet för busstrafik bibehålls
och justeras vid behov.
Den nya förbindelsen under Rv40 innebär dels att
korsningspunkten vid Resecentrum avlastas, dels
att kollektivtrafiken kan få nya sträckningar. Petersbergsgatan ligger i förlängningen av avfartsrampen
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Foto: Bred gångpassage under Centralbron
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Brodal

Infart/utfart
parkeringsgarage

Centrum

Gång- och cykelbana
Gångbana kompletterat med nytt ljusreglerat övergångställe
Gångbana med planskild korsning, kompletteras med en ny trappa i gångriktningen på norra sidan av Centralbron
Gångbana med svag lutning för funktionshindrade

Illustration med principer gång- och cykelstråk vid resecentrum
av övergångsställen föreligger på lokalgatan då
trafikmängden förväntas bli relativt begränsad, enligt
ovan.
Genom Kvarteret Horngäddan/Järnvägen 5:2 finns
idag en tydlig upptrampad gångstig. Möjlighet för
allmän gångtrafik att fortsättningsvis kunna passera
genom kvarteret har säkerställts med ett x-område.
Mellan Bockasjögatan och stationsområdet finns ett
välanvänt gångstråk inom järnvägsområdet. För att
få en säker utformning utan spring på spåren behövs ett stängsel samt att en gångväg iordningställs
på östra sidan av stängslet. Ett område med Naturmark har lagts till i planen. Under bron för Rv40
läggs ett x-område för att säkerställa att gångförbindelsen. Gångvägen kan sedan ansluta till den planerade gång- och cykelvägen utmed Brodalsgatan.
4.3.4 Parkering

Huvudprincipen är att varje fastighet ska uppnå
parkeringsbehovet inom den egna fastigheten eller
genom långsiktiga hyreskontrakt av parkeringsplatser.
I dag finns en allmän parkeringsplats på Horngäddan 8. Den består av 220 stycken bilplatser, varav
155 stycken för allmänt ändamål och 65 stycken i
form av hyrda platser. Parkeringen används främst
av elever och personal på Sven Eriksonsgymnasiet
samt av anställda i centrum. I samband med Götalandsbanan finns ett utökat behov för pendelparkering.
Borås kommuns Parkerings AB har gjort bedömningen att ungefär samma antal parkeringsplatser

för allmänt ändamål ska möjliggöras i området och
vara koncentrerade närmast Resecentrum.
Med den direkta närheten till Resecentrum med
kollektiva resemedel både lokalt och regionalt är
pendlingsmöjligheterna med kollektivtrafik optimala.
För ett hållbart samhälle ska kollektiva färdmedel
premieras. Borås Stads parkeringsnorm från 1998
har bedömt parkeringsbehovet för olika verksamheter.
Planutredningen bedömer att parkeringsnormen kan
frångås för kvarteret Horngäddan/Järnvägen 5:2 för
användningen kontor. Övriga möjliga användningar
ska dock följa parkeringsnormen för centrum. Trafikanalysen baseras på en andel av 25% av kontorspersonal reser kollektivt vilket är en dubblering av
normala antagandet inom centrum. Genom att andelen parkeringsplatser för kvarterets behov sänks,
så kan de allmänna parkeringsplatserna ökas vilket
är bra för att i framtiden förbättra pendlingsparkering
för kollektivtrafiken.
I det aktuella fallet för kontor skulle det innebära att
parkeringsbehovet sänkts från 13 p-platser/1000
m2 BTA till 9,4. Om platserna samutnyttjas med
allmän parkering sänks det ytterligare till 6,5 p-platser/1000 m2 BTA. För övriga ändamål är parkeringsnormen för samlingslokaler 50% av normalt besöksantal samt 15% av maximalt besöksantal, hotell
45% av de anställda och 50% av antalet hotellrum.
För att skapa en effektiv markanvändning inom Brodal är det fördelaktigt att stora delar av parkeringsplatserna ligger i parkeringsgarage under mark eller
i parkeringsdäck nära Rv40 som är svår att utnyttja
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till något med hänsyn till hälsa och säkerhet. Detaljplanen har säkerställt detta genom att parkeringsgarage är möjligt att byggas i två plan under mark (v)
samt byggrätt för parkeringsdäck.
Den geotekniska undersökningen som är gjord i området visar att grundläggningen ska dimensioneras
för en högsta grundvattenivå på +134.0.
Ett parkeringsgarage i ett plan under mark bedöms
vara i underkant av kvarterets framtida parkeringsbehov (allmänna parkeringsplatser samt kvarterets
egna behov). Parkeringsgaraget kommer dock
inledningsvis byggas på halva ytan med eventuell
fortsättning i takt med att området exploateras med
verksamheter. Eventuellt försvinner en del yta till
förskönande element så som ex ljusschakt som även
kan bidra till trygghetsskapande effekter. I väntan
på den exploateringen kan ytan iordningställas för
markparkeringar. Parkeringsbehovet för fastigheten
kan klaras genom parkeringsdäcket närmast Rv40
som exempelvis kan förvaltas genom en gemensamhetsanläggning av berörda fastigheter.
Med en högre parkeringsavgift än nuvarande är det
troligt att parkeringsfrekvensen förändras för allmän
parkering inom området. Det innebär att parkeringsbehovet för allmän parkering kan omprövas utifrån
hur området kring resecentrum utvecklas.
Parkeringsgaraget bör ha in- och utfart från parkeringsytan vid Stationsgatan intill Centralbron för att
ta tillvara läget intill resecentrum och en gen gångväg till centrum.
Angöringspunkten vid resecentrum med infart under
Brodalsgatan måste anpassas för att kunna fungera
med en framtida ny bro parallellt med den befintliga
bron. Den befintliga parkeringen behöver även sänkas och en mur behövs som tar upp nivåskillnaden
mellan denna och den befintliga parkeringen framför
den tänkta infarten. Ungefär mitt i Brodalsgatan går
en betongkanalisation för teleledningar som måste
tas om hand. Eventuellt kan man kanske låta denna
ligga på taket över infarten till garaget.
Fastighetsindelning inom kvarteret kan ske med 3Dfastighetsbildning med tillhörande gemensamhetsanläggningar och servitut eller med stöd av enbart
servitut för vissa gemensamma delar. Bestämmelser
har anpassats på plankartan så att 3D-fastighetsbildning ska vara möjligt.
På fastigheten Järnvägen 5:2 ges möjlighet för
Parkeringsändamål närmast Rv40, där ett parkeringsdäck är möjligt. Byggnadshöjden för inte
överstiga vägnivån för Rv40 för att inte skymma
utblickar från vägen. Den direkta närheten till Rv40
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innebär att utformningen av Parkeringsdäcket måste
regleras (f). Parkeringsdäcket måste förses med tak
där taktäckningsmaterial ska vara sedum. Slänten
mellan parkeringsdäcket och Rv40 måste fyllas upp
så att släntfoten kommer i samma höjd som taket på
parkeringsdäcket.
För kvarteret Laxöringen som enligt parkeringsnormen ligger utanför centrumområdet är parkeringsnormen för kontor 17 parkeringsplatser/1000 m2
BTA.
4.4 Natur och kultur
4.4.1 Geoteknik
En översiktig geoteknisk undersökning togs fram under programarbetet. Den visar på att det är mycket
goda geotekniska förhållanden för området. En mer
detaljerad undersökning har tagits fram för Horngäddan 8 som underlag för projektering av WSP.
Nedan följer en sammanfatting av undersökningen.
Jorden består överst av fyllning och därunder av isälvsmaterial, som sannolikt vilar på morän och berg.
Fyllningen, som består av friktionsjord (sand, grus
och/eller moränmassor) har en tjocklek av preliminärt mellan ca 2 och 3 m. Isälvsmaterialet närmast
därunder har en tjocklek av ca 15 - 20 m. Det består
preliminärt huvudsakligen av fin- och mellansand
men kan delvis bestå av silt. Moränens tjocklek
kan uppskattas i ett par borrhål och där uppgår
den troligen till ca 1 à 2 m. I övriga borrhål avbröts
borrningarna (i sand eller morän) på drygt 20 m djup
under markytan.
Bergets överyta bestämdes i två borrhål belägna i
den norra delen av tomten, d v s närmast korsningen
Varbergsvägen-Brodalsgatan. Där ligger bergytan
på mellan ca 19,5 och 20 m, motsvarande nivån
+ 119. I övriga borrhål avbröts sonderingen utan
att berg påträffats på mellan ca 22 och 24 m djup
under markytan, vilket motsvarar nivåer mellan ca +
115 och + 117, d v s mer 15 m under blivande golv.
Grundvattenytan låg i januari 2009 på 5,9 m djup
under markytan, vilket motsvarar nivån + 132,6, i ett
rör som WSP installerade i det västligaste hörnet av
kvarteret i mars 2008. Då låg grundvattenytan här
på nivån + 133,1, d v s ca 0,5 m högre än idag. I ett
nyinstallerat rör i den östligaste delen av kvarteret
låg grundvattenytan i januari 2009 på 5,7 m djup
under markytan, vilket här motsvarar nivån + 132,6.
Man bör preliminärt räkna med att den kritiska
grundvattenytan ligger på nivån
+ 134,0, d v s något högre än vid de hittills utförda
observationerna.
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Byggnaden kan grundläggas med plattor på konventionellt sätt på sanden. Golv kan utföras som
golv på mark. Golvet skall preliminärt dimensioneras
för vattentryck från den kritiska grundvattenytan
+134,0, eftersom man inte bör räkna med att göra
en permanent sänkning av grundvattenytan inom
hela området.
Schaktning ovan grundvattenytan kan utföras med
slänter i lutning ca 1:1,5. Eftersom schaktning delvis
skall göras nära gatumark - främst Varbergsvägen
och rampen upp till Öst-västleden (riksväg 40) – så
måste dock schaktningen delvis utföras inom spont.
Omfattningen av spontningen bestäms av schaktdjupet och närheten till trafikerad gatumark.
Schaktning under grundvattenytans nivå får utföras
först efter en temporär sänkning av grundvattenytan
till en nivå som ligger under den slutliga schaktbotten. Detta utförs preliminärt genom pumpning ur
djupverkande filterbrunnar, t ex rörbrunnar eller
wellpoints. Sådan temporär grundvattensänkning
måste göras även om schaktning utförs inom spont.
Schaktning under grundvattenytan (utan föregående
sänkning) och s k länshållning kan nämligen medföra djupgripande bottenuppluckring i den finkorniga
sanden/silten.
De geotekniska förutsättningarna för en ny förbindelse under RV40 är undersökta och redovisas i
bilaga om Geoteknik.

Borås Stad bedömer att kostnaden på att flytta
denna ledningen inte överväger vinsten med byggrättsytor och strukturen av kvarteret utan att den
istället utgör en förutsättning för områdets utformning. Ledningsområdet sammanläggs med en ny
kvartersgata genom området. Marknivån kommer
däremot att förändras så att den nya gatan hamnas
så lågt som möjligt.
Dagvatten ska omhändertas lokalt enligt Borås
Stads riktlinjer.
4.5.2 El

Inom planområdet finns idag en transformatorstation. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra
om ledningar. Ledningar ska i första hand läggas i
gatusträckningarna eller i u-områden.
Marknivåer och byggnadsplacering är inte låsta
vilket innebär att det inte är realistiskt att låsa exakta
lägen för framtida behov av transformatorstationer.
Troligen kommer det behövas en transformatorstation till varje nytt byggrättsområde (3 st), men det
beror till stor del på kapacitetsbehovet för respektive verksamhet. Dessa bör placeras på kvartersmark och säkerställas med servitut och ledningsrätter. Varje exploatör har då större möjlighet att hitta
en bra lösning utifrån markplanering och estetisk
utformning.
4.5.3 Tele- /optokablar

4.4.2 Radon
I Borås Stad översiktliga karteringar ingår området
som högriskområde för Radon. I samband med en
mer detaljerad geoteknisk undersökning görs mätningar av radonhalten. Planbestämmelse har förts in
om att grundläggning ska ske radonsäkrad om inte
en geoteknisk undersökning visar något annat
4.4.3 Markförändringar
Stora förändringar av marknivåerna kommer att
krävas för att uppnå en bra utformning av nytt gatusystem samt en ändamålsenlig bebyggelsestruktur
i området. Höjdsättning på gatorna regleras på
plankartan.
4.4.4 Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Ett antal ledningar genomkorsar området. En stor
vattenledning genomkorsar området norr om Rv40.

Inom planområdet finns en mängd tele- och optokablar. Vid exploatering kan det bli fråga om att dra
om ledningar. De ledningar som kommer att behöva
flyttas ska i första hand läggas i gatusträckningarna
eller u-områden.
4.5.4 Fjärrvärme/fjärrkyla

Huvuddelen av fastigheterna inom planområdet är
redan idag anslutna till fjällvärmenätet. Det finns
goda förutsättningar för framtida byggnader kan
ansluta sig till fjärrvärmenätet.
Området ska kan anslutas till fjärrkyla. I dag är nätet
utbyggt inom centrum med närmsta anslutningspunkt vid Grand Hotell. Genom utökning till Brodalsområdet finns det senare möjligheter att bygga
vidare och koppla ihop det med nätet på I15-området.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning
En separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
upprättas enligt PBL 5:18 och MB 6:11-18 om
genomförandet av detaljplanen kan antas medföra
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betydande miljöpåverkan. Med utgångspunkt ifrån
områdets nuvarande markanvändning och utseende
bedöms utvecklingen av Brodal som övervägande
positiv då knutpunkten vid järnvägsstationen stärks
med förändrad markanvändning.
I planprogrammet gjordes bedömningen att planens
genomförande inte kommer att innebära någon betydande påverkan med avseende på miljö, hälsa, hushållning av mark och vatten och andra naturresurser.
Konsekvenser för planens genomförande kommer
att ingå som en naturlig del i planbeskrivningen i det
framtida detaljplanearbetet. En separat MKB enligt
Miljöbalken kommer därför inte att upprättas.
5.2 Natur och kultur
Planområdet innefattas inte av skydd enligt 7 kap
Miljöbalken. Planen bedöms inte heller inkräkta på
riksintressen för infrastruktur (Rv40 samt järnvägsområde). Det finns inga kända intressen vad gäller
flora och fauna.
Stadsbilden är viktig för planens utformning då det
utgör entré till staden och kommer att vara en viktig
del i Borås utveckling.
Byggnader med kulturhistoriskt intresse är en viktig
utgångspunkt för planens utformning och med
ett undantagsfall skyddas dessa byggnader med
skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser. Byggnaden på Horngäddan 8 rivs för att kunna tillgodose
förbättrad framkomlighet för trafik i korsningen samt
angöring till framtida ny Centralbro.
5.3 Förorenad mark
Fastigheten Järnvägen 5:2 har använts som bussgarage med tillhörande verksamheter för service etc.
En markundersökning har genomförts på fastigheten
av WSP Environmental i februari 2009. Baserad på
utförd inventering bedöms den sammantagna risken
för förekomst av markföroreningar i jord och grundvatten som hög respektive måttlig.
Inom fastigheten har föroreningar över Naturvårdsverkets generella riktvärde för känslig markanvändning påvisats. Föroreningarna som utgörs av
petroleumprodukter och bly hörrör från den tidigare
hanteringen av just oljeprodukter inom fastigheten
samt eventuellt de fyllnadsmaterial som tillförts i
samband med uppförandet av befintlig byggnad på
fastigheten.
I dagsläget bedöms risken för att människor ska
exponeras av påvisande föroreningar inom fastigheten som låg. Vid en förändring av markanvändningen
mot känsligare, vilket detaljplanen medger, ökar risken för exponering. Utifrån Naturvårdsverkets modell
för inventering av förorenade områden bedöms den
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sammantagna risken för människors hälsa och miljö
med nuvarande markanvändning som lite till måttlig.
Vid ett förvärv av fastigheten kan blivande ägare enligt 10 kap miljöbalken bli ansvarig för en miljöskuld
om inte ansvariga inom den första ansvarskretsen
inte kan nås med krav på ansvar. I första hand är det
alltid den dom förorenat som är ansvarig för miljöskadan.
För att bättre kunna bedöma i vilken omfattning som
fastigheten är förorenad samt bedöma den ekonomiska risken för blivande ägare av fastigheten bör
att en mer detaljerad undersökning utföras. Iden
detaljerade undersökningen kommer påvisande
föroreningars utbredning att undersökas och om
möjligt avgränsas. Inför en utveckling av fastigheten
kan en fördjupad riskbedömning vara nödvändig
för att undersöka risken med påvisade föroreningar
i förhållande till de specifika exponerings- och
spridningsförhållandena som då kommer att råda.
Därför förs en bestämmelse in om lov med villkor
in i planen vilket innebär att innan marken exploateras ska en fördjupad undersökning genomföras
samt erforderliga åtgärder göras. Åtgärderna kan
då kopplas till den specifika användningen som är
aktuell för fastigheten.
5.4 Buller
Detaljplanen har inga bestämmelser som medger
bostäder. Detaljplanen behöver inga bestämmelser
och buller då bullerkraven för inomhusvärden för
verksamheter redan regleras i Boverkets byggregler,
BBR och behandlas i bygglovet. Erfarenhetsmässigt är inomhusvärden är oftast inga problem att
lösa med hjälp av väl valda fasadkonstruktioner och
fönster.
5.5 Riskanalys
En riskanalys togs fram i samband med planprogrammet och beräkningarna är baserade på nuvarande bebyggelse samt de redovisade framtida
byggnaderna enligt programillustrationen. Analysen
visar att området är möjligt att bebygga med föreslagen markanvändning. Risknivåerna ligger efter åtgärder under den övre gräns som Kommunfullmäktige
har beslutat om i samband med översiktsplanen.
Samhällsnyttan är stor och säkerhetsaspekter ska
beaktas i det fortsatta planarbetet. Detta bekräftades i Kommunstyrelsen yttrande över planprogrammet.
Vägverket skrev i sitt yttrande på planprogrammet
att risker med farligt gods även ska beräknas från
ramperna på Brodalsmotet. Med anledning av detta
har Borås Stad börjat se över farligt godslederna i
Borås.
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Rekommenderad transportled för farligt gods går i
dag över Centralbron. Farligt gods över Centralbron
bedöms kunna leda till katastrofala följder om en
olycka inträffar där. Stationsområdet skulle i så fall
vara blockerad under lång tid samt att perrongläget
ligger precis under bron.
Gatukontoret har i uppdrag att besluta om omläggning av rekommenderade transportleder för farligt
godstrafik. För transporter som ska norr ut på Rv 42
ska dessa ledas om till Tullamotet och Göteborgsvägen/ Norrby Långgata. I samband med det även
införs förbud mot farligt gods på Centralbron samt
Kungsgatan. Brodalsmotet blir då inte aktuellt för
av/påfart för farligt gods och ska av den anledningen inte påverka utformningen av kvarteret.
Den framtagna riskanalysens omfattning bedöms
inte behöva kompletteras, då planens utformning har
anpassats efter de rekommendationer som getts i
analysen och förändringarna i transportlederna för
farligt gods.

5.6 Miljökvalitetsnormer
Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar finns för kvävedioxid, svaveldioxid, bly och
partiklar. Mätningar tyder inte på överskridanden av
miljökvalitetsnormer.
Den verksamhet som medges i detaljplanen bedöms inte medföra överskridanden av normer.
Ändringen till föreslagen markanvändning är strategiskt för målet av ett hållbart samhälle, där stor
del av resande till området kan ske med kollektiva
färdmedel.
5.7 Infrastruktur
Förbindelsen Brodalsgatan/Petersbergsgatan
innebär att trafiken i korsningspunkterna fördelas.
Området blir säkrare då flera utfartsmöjligheter finns
om någon av utfarterna skulle blockeras.
Satsningar görs på gång- och cykelnätet. Kopplingen mellan stationen och resecentrum och omgivningen är viktig. Utnyttjandet av befintlig gångpassage under Centralbron har goda förutsättningar för
att utformas till en trygg och upplyst passage.

5.5.1 Risk och störningsskydd
Från järnväg tillåts ingen ny bebyggelse inom 30
meter från befintligt järnvägsspår. Stängsel ska finnas mot spårområde. På plankartan är stängseldragningen placerad i framtida fastighetsgräns, förutom
utmed gränsen till fastigheten Järnvägen 2:9. Utrymmet där är väldigt begränsad och en dialog med
fastighetsägaren om en bra totallösning ska därför
föras. Syftet med stängslet är att det ska hindra
människor att kunna beträda järnvägsområdet.

6.1 Genomförandetid
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den
dagen planen vinner laga kraft.

Ett skyddsräcke dimensionerat för tung trafik ska finnas utmed Rv 40 som skydd för att fordon inte ska
åka av vägen.

6.2 Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats

Inom 50 meter från Rv 40 ska människor inte uppehålla sig under längre tider. Begränsningar i markanvändningen har därför lagts in i planen(m1). Norr om
Rv40 finns möjlighet för ett parkeringsdäck med en
utformningsbestämmelse (f) som reglerar tak samt
utformning mot Rv40.

6.3 Utökad lovplikt
Bygglov krävs för åtgärder som berörs av skyddsoch varsamhetsbestämmelser (q, k). Bygglovavgift
debiteras inte för åtgärder som berörs av den utökade lovplikten.

Generellt inom planområdet ska luftintag ska
placeras på tak vända från väg(Rv40) och järnvägsområde.
En funktionsbestämmelse har lagts in på byggrätterna närmast Rv40: ”Byggnaders fasad, fönster
och ventilation ska utformas så att ordnad räddningsinsats är möjlig till följd av olycka med farligt
gods”(m2). I bygglovskedet kan helheten behandlas
där riskanalys och tänkt användning ligger till grund.

Ny busshållplats vid Boråshallen förbättrar tillgängligheten för idrotts- och fritidsverksamhet.

6. Administrativa frågor

6.4 Lov med villkor
En fördjupad undersökning av förorenad mark samt
erforderliga åtgärder ska genomföras senast i samband med byggnation för fastigheten Järnvägen 5:2.
6.5 Handläggning
Detaljplanen avses antas av Byggnadsnämnden
(enligt särkilt beslut i Kommunfullmäktige)
6.6 Planavgift
Planavgift ska debiteras vid prövning av lovärenden.
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6.7 Bilagor
Trafikanalys inkl. samhällsekonomisk kalkyl (genomfördes inför samrådet)
Riskanalys (genomfördes i planprogram)
Geoteknisk undersökning (genomfördes i planprogram)
Järnvägen 5:2 Borås Stad – Orienterade miljöundersökning fas 1 och 2, avseende föroreningar i
mark och grundvatten
6.8 Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har utarbetats under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från Stadsbyggnadskontoret, Kommunledningskansliet, Gatukontoret, Miljökontoret, Borås kommuns Parkerings
AB, Kommundel Centrum, Lantmäterimyndigheten,
Räddningstjänsten samt Västtrafik.

Planavdelningen
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Genomförandebeskrivning

2.2 Genomförandetid
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att
de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas. Genomförandetiden slutar fem år efter
det att detaljplanen vunnit laga kraft.

1.

2.3 Ansvarsfördelning
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom
planen utom för det som i planen betecknas som
genomfart. Huvudman för genomfarten, rv40, är
Vägverket. Huvudmannaskap innebär att huvudmannen är ansvarig för utbyggnad och framtida drift
samt underhåll av planens allmänna anläggningar.
Kostnaderna för utbyggnad fördelas normalt mellan
de exploatörer som har nytta av anläggningarna.

Detaljplan för del av Centrum, Horngäddan 8 m.fl. (Brodal), Borås Stad,
Västra Götalands län, upprättad 17
februari 2009.
Inledning

En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som behövs för
att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid
genomförandet av detaljplanen.
1.1 Syfte
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att
utveckla Brodalsområdet med verksamheter i ett
strategiskt läge vid Resecentrum samt förbättra
trafiknätet för biltrafik, kollektivtrafik samt gång- och
cykeltrafikanter.

2.

Organisatoriska frågor

Detaljplanen avser att möjliggöra exploatering av
Brodalsområdet mellan centralstationen och rv40,
samt planändringar för området närmast söder om
rv40 runt Boråshallen och kvarteren vid Gimlegatan.
Gina Tricot AB är initiativtagare till att planändring
aktualiserades. Företaget vill bygga huvudkontor
inom Brodalskvarteret. Borås Stad är ansvarig för
genomförandet av detaljplanens allmän platsmark.
2.1Tidsplan
Detaljplanen har föregåtts av ett planprogram, som
den 12 juni 2008 godkändes av Kommunfullmäktige. Detaljplanen genomförs med normalt planförfarande. Samråd om planförslaget har skett under
december/januari 2008-09. Utställning äger rum
under mars månad 2009. Kommunfullmäktige kommer att ge Byggnadsnämnden bemyndigande att
anta detaljplanen. Preliminärt antagande av planen
beräknas till Byggnadsnämnden sammanträde den
12 maj 2009. Önskad byggstart för Gina Tricot ABs
huvudkontor är juni 2009.

3.

Fastighetsrättsliga frågor

3.1 Markägare och fastigheter
Huvuddelen av planen omfattar fastigheterna
Horngäddan 8 som ägs av Borås Stad och Järnvägen 5:2 som ägs av Horngäddans Fastigheter AB
(Wäst-Bygg AB och Ekängengruppen AB). Andra
fastigheter inom planområdet är Horngäddan 9,
Järnvägen 2:9, Järnvägen 2:1, Innerstaden 1:1, Järnvägen 5:1, Järnvägen 5:3, Laxöringen 1, 3 och 14,
Göta 1:1 samt fastigheterna i kvarteret Långan.
3.2 Fastighetsbildning samt överlåtelse av
mark
Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms
kunna genomföras i form av avstyckning och fastighetsreglering utan att fastighetsplan behöver
upprättas. Kommunen ansvarar för alla de nödvändiga fastighetsbildningsåtgärder som behövs för att
genomföra planen.
Inom fastigheten Horngäddan 8 skall Borås Kommuns Parkerings AB (P-bolaget) att uppföra en parkeringsanläggning under jord i ett plan. Parkeringsanläggningen kommer i sin helhet att ligga under
Gina Tricots kommande fastighet. 3D-fastigheten
kommer endast att urholka Gina Tricots kommande
fastighet. För detta ändamål kan en 3D-fastighet
bildas.
Köpeavtal kommer att tecknas med Gina Tricot för
den mark som de behöver köpa av kommunen. I
försäljningen ingår utrymmet för P-bolagets hela
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anläggning inklusive infartsramp. När sedan parkeringsanläggningen skall förvärvas av P-bolaget
avstyckas en 3D-fastighet, bestående av garage och
infartsramp, från Gina Tricots fastighet och överlåts
till P-bolaget.
Det kan även bli aktuellt att markområden regleras
mellan fastigheterna Horngäddan 8 och Järnvägen
5:2. Köp/försäljning av mark kommer att ske genom
avstyckning och fastighetsreglering.
Markområden som i detaljplanen har användningsbestämmelsen allmän platsmark och som ligger på
icke kommunägd mark kommer mot ersättning att
köpas in genom en överenskommelse om fastighetsreglering. Detta gäller för fastigheterna Järnvägen
2:1, 2:9, 5:1 och 5:2.
För att Horngäddan 8 skall bli en mer ändamålsenlig
fastighet bör en överenskommelse om fastighetsreglering tecknas mellan ägarna till fastigheterna.
Horngäddan 8 och Järnvägen 5:2.
3.3 Servitut
Gina Tricot kommer behöva servitutsrätt över kommunens fastighet Horngäddan 8 för att nå sin kommande fastighet.
Servitutsrätt kan komma att behövas för tunneln under riksväg 40. Genomförandeavtal kommer upprättas, mellan Borås Stad och Vägverket som reglerar
genomförandet av denna bro.
Servitutsrätt kan komma att behövas för gångtrafik i
det utlagda ux-området mellan fastigheterna Horngäddan 8 och Järnvägen 5:2
I de fall det behövs skall gemensamhetsanläggningar bildas. En gemensamhetsanläggning bildas
och prövas av Lantmäterimyndigheten genom en
förrättning. I denna förrättning tilldelas varje deltagande fastighet ett andelstal som reglerar hur stor
del av anläggnings- och förvaltningskostnaderna
som aktuella fastigheter skall betala.
Vidare kan den kommande 3D-fastigheten belastas
av servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar av sådant slag, som kan komma att bli
erforderliga för ordnande av gemensam grundläggning och bärande stomme, teknikutrymmen, sophanteringsutrymmen, trapphus- och hisskommunikation,
utrymningsvägar, trafik-, fjärrvärme-, ventilations-,
el-, vatten-, avlopps-, och dräneringsfrågor m.m. med
anledning av P-bolagets och Gina Tricots avsedda
bebyggelse.
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3.4 Parkeringsanläggning
P-bolaget har idag ett arrendeavtal med Borås Stad
rörande markparkering på fastigheten Horngäddan
8 på Brodal. P-bolaget kommer under en begränsad
tid ha kvar resterande del av Horngäddan 8 som
markparkering.
Avsikten är att Gina Tricot, i samma entreprenad
som kontorsbyggnationen, uppför en ny underjordisk parkeringsanläggningen som sedan förvärvas
av P-bolaget. P-bolaget kommer att vara lagfaren
ägare till parkeringsanläggningen och den omslutande 3D-fastigheten.
I en eventuell kommande exploatering av ytterligare
en byggnad inom nuvarande fastigheten Horngäddan 8, ger detaljplanen möjlighet att ersätta markparkeringen med ytterligare ett underjordiskt garage.

4.

Tekniska frågor

4.1 Allmänplatsmark
Kommunen bygger ut lokalgata, bro och gc-vägar i
området samt gör erforderliga åtgärder i naturmarken.
4.2 Vatten- och avlopp
Kommunen kompletterar ledningsnätet för dag-,
spill- och renvatten i området.
Dag- och dräneringsvatten inom planområdet skall
i första hand omhändertas lokalt inom kvartersmark
enligt Borås Stads riktlinjer för dagvatten eller genom riktlinjer enligt separat dagvattenutredning.
4.3 Ledningar
För att förstärkta elnätet i området kan Borås Elnät
AB behöva uppföra ytterligare transformatorstationer i området. Dessa bör placeras på kvartersmark
och säkerställas med servitutsrätt eller ledningsrätt.
Eventuellt behöver elledningar flyttas.
Inom området finns även tele- och optokablar som
kan komma att behöva flyttas.
Ett flertal underjordiska ledningar finns i området,
några med ledningsrätt. I de fall där ledningarna
flyttas kan fastighetsbildning i form av omförrättning
behövas. Ledningar som hamnar på kvartersmark
markeras med u-område och säkras med servitut
eller ledningsrätt.
Vid anläggandet av parkeringsanläggningens infart
måste en renvattenledning och signalkabel flyttas.
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4.4 Rivning och flyttning
Byggnaden (mödrahemmet) som ligger inom fastigheten Horngäddan 8, Varbergsvägen 4, kommer att
rivas. Verksamheten kommer fr.o.m. 2009-03-01 att
vara utflyttade till andra lokaler. Rivningen ombesörjs
och bekostas av Gina Tricot.
Lokalförsörjningskontorets skogsavdelning har
idag verksamhet inom fastigheten Laxöringen 14.
Verksamheten kan komma att behöva flyttas. Flytten
finansieras genom försäljning av del av Laxöringen
14.
4.5 Förorenad mark
På grund av den verksamhet som bedrivits på fastigheten Järnvägen 5:2 finns det anledning att misstänka att det i marken kan förekomma föroreningar.
Principen är att verksamhetsutövaren bekostar en
eventuell sanering.
En större miljöteknisk undersökning har gjorts av
fastigheten, som visar på att det inom fastigheten
finns föroreningar i marken.
4.6 Stängsel
Till skydd för allmänheten kan ett stängsel uppföras
mot järnvägen från Lokstallet (Järnvägen 2:9) i norr
till plankorsningen vid Bockasjögatan i söder. Överenskommelse mellan Borås Stad och Banverket
skall upprättas.

5.

Ekonomiska frågor

5.1 Exploateringskostnader (allmänplatsmark)
Kostnaderna för allmänna anläggningar såsom gata,
bro, gc-vägar, åtgärder i naturmarken m.m. skall fördelas mellan exploatörerna och Borås Stad efter en
överenskommen uppdelning. Kostnaderna för detta
är i dagsläget uppskattade till cirka 28 Mkr. Grundprincipen för fördelning av exploateringskostnader
baseras på den byggrätt BTA som detaljplanen
anger för fastigheten. Alternativt kan fördelningen
grundas på vilken nytta respektive exploatör har av
anläggningarna.
Kostnader respektive intäkter för vatten- och avloppsnätet/anslutningar redovisas inte eftersom
projektets åtgärder bedöms inrymmas inom normaltaxan för VA-kollektivet. Kostnader för flyttning av
ledningar på allmänplatsmark bekostas av exploatörerna i området.

5.2 Ledningsflytt
I de fall ledningar på kvartersmark måste flyttas, så
skall detta bekostas av initiativtagaren till åtgärden
som orsakar ledningsflytten.
5.3 Avtal
Före detaljplanens antagande skall exploateringsavtal, erforderliga köpeavtal, parkeringsköpsavtal m.m.
upprättas mellan Borås Stad och exploatörerna. I
avtalen regleras parternas respektive åtaganden,
kostnader och ansvar.
5.4 Plankostnader
Kostnader för upprättandet av detaljplanen regleras
i bygglovsavgiften.
5.5 Driftskostnader
Utbyggnaden av de allmänna anläggningarna i enlighet med detaljplanen medför att kostnaderna för det
skattefinansierade drift- och underhållet ökar med
40 000 kr/år.
5.6 Stängsel
Fördelningen av kostnader för uppförande och
underhåll av stängsel mot järnvägen regleras i
stängsellagen. Fördelningen av kostnader i detta
fallet skulle bli att Borås Stad och Banverket delar
lika från stängslets början i norr till sista växeln ut
mot den linje som är berörd, vilket i detta fall är mot
Hillared på Kust till kust banan. Fördelning av resterande sträcka fram till plankorsningen vid Bockasjögatan blir Borås Stad 90 % och Banverket 10 %.
Sträckan är cirka 500 meter och kostnaden cirka
700 kr/m.
5.7 Rivningsförbud
För att säkerställa ett långsiktigt bevarande av bebyggelsen innehåller planbestämmelserna varsamhetsbestämmelser och skyddsbestämmelser med
rivningsförbud. Inom planområdet har byggnader
på fastigheterna Järnvägen 2:9, Laxöringen 1 och 3
åsatts rivningsförbud.
Bestämmelser med syfte att säkerställa bevarande
av byggnader kan i vissa fall leda till att fastighetsägaren blir berättigad till ersättning. Detta gäller i första hand rivningsförbud och skyddsbestämmelser.
Enligt plan- och bygglagens regler är kommunen
skyldig att betala ersättning till berörda fastighetsägare om ett rivningsförbud medför en skada som är
betydande i förhållande till värdet på berörd del av
fastigheten. För skyddsbestämmelser gäller att den
pågående användningen av fastigheten avsevärt
försvåras.
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Bedömningen för berörda fastigheter är att pågående markanvändning inte försvåras i sådan
omfattning för att för att någon ersättning ska utgå
till fastighetsägarna. Tidsfristen att väcka talan
om ersättning för skada p.g.a. rivningsförbud eller
skyddsbestämmelser är normalt två år från den dag
detaljplanen vunnit laga kraft.

KOMMUNLEDNINGSKANSLIET
Samhällsplanering

Elisabeth Eickhoff & Peter Zettergren
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Utlåtande

Remisspart

Utan
anm

Med
anm

Svar datum

Upprättat den 4 maj 2009 med avseende på detaljplanen för del av Centrum,
HORNGÄDDAN 8 m. fl. , Borås Stad,
Västra Götalands län

U01

Kommunstyrelsen

X

U02

Gatunämnden

X

U03

Miljönämnden

U04

Kulturnämnden

X

2009-04-03

U05

Kommundelsnämnden
Centrum

X

2009-03-27

1. Handläggning

U06

Kommundelsnämnden
Göta

X

2009-03-30

U07

Räddningstjänsten

X

2009-03-11

U08

Lantmäterimyndigheten

ej svar

U09

Bygglovgranskning

ej svar

U10

Borås Elnät

U11

Borås Energi och Miljö

X

2009-03-31

U12

Lokalförsörjningsnämnden

X

2009-03-31

U13

Fritids- och turistnämnden

X

2009-03-30

U14

Borås kommuns
Parkerings AB

ej svar

U15

Socialnämnden

ej svar

U16

Konsumentnämnden

U17

HSO i Borås

U18

Länsstyrelsen i Västra
Götalands län

U19

Polismyndigheten

X

2009-03-27

U20

TeliaSonera

X

2009-03-25

U21

Posten

U22

Försvarsmakten

X

2009-03-18

U23

Västtrafik

X

U24

Vägverket

X

2009-03-31

U25

Banverket

X

2009-04-02

U26

Hyresgästföreningen

Detaljplaneprocessen inleddes med ett planprogram,
upprättat den 17 mars 2008. Programsamråd enligt
PBL 5:20 har ägt rum under tiden 20 mars - 18 april
2008. Under programsamrådet inkomna synpunkter har
redovisats i samrådsredogörelse daterad 25 april 2008.
Kommunfullmäktige godkände planprogrammet 12 juni
2008.
Detaljplanesamråd enligt PBL 5:20 har ägt rum under
tiden 11 december 2008 – 12 januari 2009 avseende
samrådshandling upprättad 1 december 2008. Under
samrådstiden inkomna synpunkter har redovisats i samrådsredogörelse daterad 17 februari 2009.
Detaljplanen har varit utställd för granskning enligt PBL
5:23 under tiden 5 mars – 2 april 2009. Utställningshandlingen upprättades den17 februari 2009. Annons var
införd i Borås Tidning 2009-03-05. Berörda markägare
har även underrättats med brev. Under utställningstiden
har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset samt på
boras.se.

2. Sammanfattning
Fem remissinstanser har framfört synpunkter under
utställningstiden. En berörd sakägare har under utställningstiden inkommit med erinringar mot förslaget.
Det har lett till att en del av detaljplanen undantas från
antagandet, vilket framgår av kommentarerna till yttrande.
Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.
2.1 Ändringar i planförslaget
Antagandehandlingen innebär följande ändringar har
jämfört med utställningshandlingen:
•

Fastigheten Järnvägen 5:2 undantas från antagandet. (KF beslut 2009-04-16: Byggnadsnämnden
får inte anta delen Järnvägen 5:2, innan erforderliga avtal tecknats mellan fastighetsägaren och
kommunstyrelsen.)

•

En egenskapsbestämmelse har lagts till på parkeringsytan lägst i väster intill Kust- till kustbanan om
att parkeringsplatser inte får anordnas närmare är
15 meter från spårmitt. Anledningnen är förhöjd risk
för rostangrepp på bilar.

•

Gatuhöjder har justerats

Sakägare
U27

Järnvägen 5:2/ Horngäddans fastighets AB

U28

AB Bostäder
Övriga

U30
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Borås Basket

2009-03-17
2008-04-03
X

X

2009-03-25

2009-03-25

ej svar
X

2009-04-05
X

2009-04-02

ej svar
2009-03-31

X
Utan
anm

2009-03-11
Med
anm

Svar datum

X

2009-04-01
ej svar

Utan
anm

Med
anm

Svar datum

X

2009-03-19
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2.2 Beslutsförslag
Beslut i Kommunfullmäktige (KF 2009-04-16 §50)
Byggnadsnämnden ges möjlighet att anta planförslaget inom nämndens behörighet enligt reglementet §2 under förutsättning att endast redaktionella förändringar görs i planförslaget i förhållande
till det utställda förslaget såsom det redovisats i
fullmäktige. Byggnadsnämnden får inte anta den del
av detaljplanen som avser fastigheten Järnvägen 5:2
innan Kommunstyrelsen tecknat erforderliga avtal
med fastighetsägaren.
Byggnadsnämnden föreslås besluta:
Att anta detaljplanen med undantag av fastigheten
Järnvägen 5:2, med stöd av 2§ i reglementet för Byggnadsnämnden (KF 2002-08-15).

3. Synpunkter under utställningen
3.1 Remisspart

På fastigheten Järnvägen 5:2 och Horngäddan
8 finns markföroreningar som måste beaktas vid
etablering. Halterna är inte alarmerade höga, men
eftersom det vid schaktning kommer att bli överskott på massor måste dessa hanteras utifrån sitt
föroreningsinnehåll. För att få en bättre bild över
föroreningssitiuationen är det därför önskvärt att
en fördjupad markundersökning görs. Om detta av
olika skäl inte är möjligt, är det av yttersta vikt att
grävnings- och schaktningsarbetet sker i samråd
med tillståndsmyndigheten.
Övriga synpunkter som Miljönämnden lämnat i
tidigare yttrande som t.ex olycksrisker och buller har
beaktats i detaljplanen och berörs därför inte i detta
yttrande.
Miljönämnden tillstyrker förslag till detaljplan under
förutsättning att synpunkterna i kontorets tjänsteskrivelse beaktas.

U1 Kommunstyrelsen

Kommentar

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.
Byggnadsnämnden har inlämnat förslag till detaljplan för del av Centrum. HORNGÄDDAN 8 M.FL.
(Brodal) med förslag om att fullmäktige uppdrar
åt Byggnadsnämnden att anta planförslaget inom
nämndens behörighet enligt reglementets paragraf
2.

Yttrandet har skickats till Bygglovavdelningen för
kännedom vid kommande schakt- och bygglov.

Enligt denna paragraf äger Byggnadsnämnden i
Kommunfullmäktiges ställe, bl. a antaga, ändra eller
upphäva detaljplan som inte innebär förändring av
principiell beskaffenhet eller är av större vikt.
En förutsättning för Byggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har någon erinran
mot åtgärden och att planen inte reglerar exploateringssamverkan.
I samrådsyttrandet meddelade Kommunstyrelsen att
den ansåg att detaljplanen skulle antas av fullmäktige men tidsplanen för Gina Tricots huvudkontor
medför att förfarandet med bemyndigande måste
användas.
Kommunstyrelsen tillstyrker Byggnadsnämndens
förslag till beslutsordning för detaljplanen och
föreslår Kommunfullmäktige besluta: Byggnadsnämnden ges möjlighet att anta planförslaget inom
nämndens behörighet enligt reglementets § 2 under
förutsättning att endast redaktionella förändringar
görs i planförslaget i förhållande till det utställda
förslaget såsom det redovisats i fullmäktige.

22

U3 Miljönämnden

U10 Borås Elnät

Elnät: I området finns hög- och lågspänningskablar
samt en transformatorstation. Högspänningskablarna måste flyttas få flertal platser då marknivåerna
kommer att ändras. Ett exempel är breddning av
Varbergsvägen då Borås Elnäts kabelstråk kommer
att hamna mitt i körbanan. Detta kabelstråk måste
flyttas så att Borås Elnät kan reparera ledningarna
vid ett eventuellt fel utan att påverka trafiken. Ett
u-område mellan T-område och byggnad skulle
vara lämpligt. Plantering av nya träd får inte hindra
åtkomst av våra ledningsstråk för underhåll.
Transformatorstationen som finns inom planområdet
kan komma att behövas flyttas eller höjas beroende
på hur de nya byggnaderna och marknivåerna
påverkar stationen. Det kommer eventuellt att finnas
behov av fler transformatiorstationer inom planområdet då effektbehovet kommer att öka. Vart eventuella stationer placeras beror på var effektbehoven
uppkommer.
Enligt beviljad ledningsrätt ska initiativtagaren
bekosta nödvändiga flyttningar av befintliga elanläggningar. Detta kan erfordras då marknivåerna eller
markanvändningen ändras.
Borås Elnät förutsätter exploatören kontaktar oss i
god tid före byggstart.
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Bornet: I området finns befintliga kommunikationsnätsanläggningar som är svåra och kostsamma
att flytta på. Dessa är en viktig förbindelse mellan
några av de stora noder i vårt kommunikationsnät. Vi
förutsätter att initiativtagaren till ev. flyttning/ombyggnad bekostar denna.
Kommentar

Varbergsvägens nuvarande läge kommer inte att
ändras förrän det är aktuellt med en ny Centralbro.
Ledningar bör i framtiden placeras i trottoaren
inom framtida trafikområde för att inte begränsa
kvartersmarken. (Vill man ändå placera ledningar
inom kvartersmark bör det i så fall säkerställas med
ledningsrätter. Sådana frågor får diskuteras mellan
Borås Elnät och fastighetsägaren.)
Ställningstagande till ev. nytt läge för befintlig transformatorstation får behandlas i ett senare skede. För
att få en så flexibel plan som möjligt så får transformatorstationer placeras inom kvartersmark och
då i anslutning till de byggnader som är i behov av
elförsörjningen.
Kostnader för flytt av ledningar diskuteras i genomförandebeskrivningen.
U13 Fritids- och Turistnämnden

Fritids- och turistnämnden har tidigare yttrat sig över
såväl planprogrammet som den här detaljplanen.
Nämnden har betonat Boråshallens betydelse för
Borås. Dessa synpunkter har vävts in i detaljplanen
vilket är mycket glädjande.
För att undvika missförstånd vill Fritids- och turistnämnden understryka att nämnden är en intressent
för kvarteret Laxöringen 14. En utbyggnad av
bowlinghallen kan förhoppningsvis ske inom en snar
framtid och på sikt kan det bli aktuellt med ytterligare expansion av Boråshallen gällande fler lokaler
för idrottsytor, serverings- och andra serviceytor.
Fritids- och turistnämnden förutsätter därför att
kvarteret Laxöringen i första hand reserveras för
Boråshallens framtida utveckling.
Fritids- och turistnämnden ställer sig i övrigt positiv
till detaljplanen som den nu presenteras.
Kommentar

Borås Stad äger marken och kan på så sätt styra
kommande verksamhet. Samhällsplaneringsavdelningen är medvetna om ert intresse.
U18 Länsstyrelsen i Västra Götaland

Bedömning enligt 12 kap 1§ PBL: Länsstyrelsen
bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12

kap 1§ PBL och nu kända förhållanden att planen
kan accepteras och därför inte kommer att prövas
av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen: Länsstyrelsen befarar inte
att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer
att skadas, att mellankommunal samordning blir
olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken
inte iakttas eller att det som föreslås blir olämpligt
med avseende på hälsa eller säkerhet.
Synpunkter på det utställda förslaget: De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats
i stort sett. Det kan dock påpekas att det krävs att
vissa frågor relaterade till risker samt arbetet inom
vägområdet för riksväg 40 måste klarläggas innan
planen kan antas formellt.
Risker: Länsstyrelsen är medveten om att arbetet
med omläggning av rekommenderade färdvägar för
farligt gods pågår. En acceptabel risknivå bygger
dock på att transporterna med farligt gods försvinner från Centralbron/ Varbergsvägen. I nuläget finns
inte något risk- och störningsskydd för utformning
av fasad m.m. för kvarteret Horngäddan 8 där ett
kontorshus ska byggas. Förändringen av rekommenderade transportleder för farligt gods, med
ett åtföljande förbud för farligt gods på Centralbron/Varbergsvägen, ska därför vara beslutat innan
planen kan antas.
Planbestämmelserna anger att byggnaders fasad,
fönster och ventilation ska utformas så att ordnad
räddningsinsats är möjlig vid en olycka med farligt gods. Det framgår inte vad kommunen menar
med en ordnad räddningsinsats. Innebär det att
räddningstjänsten kan bedriva en effektiv räddningsinsats? Länsstyrelsen förutsätter att människors
möjlighet att själva sätta sig i säkerhet vid en olycka
ska kunna fungera oberoende av räddningstjänstens
åtgärder. I riskanalysen rekommenderas att fasad
m.m. ska vara i ett svårantändligt material så att
byggnaden hinner utrymmas om en olycka/brand
uppstår. Länsstyrelsen förutsätter att denna rekommendation följs och att utformning av byggnaders
fasad, fönster och ventilation sker i nära samarbete
med räddningstjänsten.
Skyddsavstånd till järnvägen: Det är viktigt att
Banverkets synpunkter kring säkerhetsavstånd
mellan oskyddade parkeringsytor och järnvägen
regleras i planen. (SE Banverkets yttrande F093069/SA30 dt 20090402)
Broanläggning för Rv 40: Den föreslagna förlängningen av Brogatan och kopplingen med Petersbergsgatan förutsätter att en bro skapas för riksväg
40. Detta måste ske i samarbete med Vägverket.
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Innan planen antas ska avtal med Vägverket upprättas för genomförande av brobygget. (Se Vägverkets
yttrande SA 30 B 2008:84795 dt. 20090331)

reglerar genomförande och ekonomi skall tas fram
och vara klart före detaljplanens antagande. Projekteringshandlingar skall godkännas av Vägverket.

Beredning: Vad som angivits ovan gäller som statens samlade myndighetsuppfattning.

Den lokala vägen under bron är en kommunal angelägenhet och Borås Stad ansvarar för drift/underhåll samt framtida reinvestering.

Kommentar

Kostnader för högkapacitetsräcken/broräcken
ankommer på Borås Stad, eftersom behovet uppstår på grund av exploateringen. Genomförande
och finansiering skall säkerställas genom avtal före
planens antagande.

Gatunämnden har översänt ärendet angående
trasportleder för farligt gods till Länsstyrelsen för
beslut (april 2009).
Anledningen till att det i bestämmelsen står ordnad
räddningsinsats är att utrymning av byggnaden inte
alltid är den lämpligaste åtgärden, ex vid gasolycka.
En egenskapsbestämmelse har lagts till på parkeringsytan för att parkeringsplatser inte ska anordnas
inom 15 meter från spårmitt.
Avtal med vägverket beräknas vara klart innan antagande.
U20 TeliaSonera

Det finns ett flertal telekablar inom detaljplaneområdet och vi förutsätter att hänsyn i möjligaste mån tas
till dessa så att de kan bibehålla sina lägen.
I genomförandebeskrivningen finns inskrivet att
kostnader för flyttning av ledningar bekostas av
exploatörer/initiativtagare. Vi önskar att kontakt tas i
tidigt skede för kostnadsberäkning/planering av de
flyttningsarbeten som blir följden av detaljplaneändringen.
U24 Vägverket

Detaljplanen skapar möjlighet för bland annat anläggandet av en lokalväg under väg 40. En bro behöver
därför byggas för väg 40 över den nya lokalvägen.
Då väg 40 är av riksintresse är det av största vikt att
byggandet av bron medför minsta möjliga störning
av trafiken. Byggnation av bron måste därför ske
under perioden med minst trafik, under industrisemestern. De mest intensiva byggskedena bör ske
under helgdagar. Trafikanordningsplan och tidplan
skall godkännas av Vägverket.
Formalia enligt väglagen innebär i detta fallet att
Vägverket upplåter vägområdet enligt 43 § väglagen
för att låta kommunen bygga en bro för väg 40 med
syfte att bygga en lokalväg under väg 40. Kommunen behöver utnyttja mark inom vägområdet och
får ett formellt tillstånd enligt 43 § väglagen.
Borås Stad står för alla kostnader för projektering,
byggande med mera. Bron blir en väganordning
som underhålls och driftas av Vägverket. Kostnad
för underhåll/drift samt framtida reinvestering skall
beräknas och erläggas till Vägverket. Ett avtal som
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Staden skall samverka med gestaltningsprogrammet angående åtgärder i vägområdet.
Detaljfrågor i samband med utfyllnad av utrymmet
mellan slänt och fasad mot väg 40 skall diskuteras
i samverkan med Vägverket och samordnas med
gestaltningsprogrammet.
Angående omledning av farligt godstransporter
som ska norrut på väg 42 via Tullamotet och Göteborgsvägen/Norrby Långgata så har Vägverket inget
att erinra. Beslut om omledning är en förutsättning
för detaljplanens utformning med tanke på skyddsavstånd.
Kommentar

Avtal mellan Vägverket och Borås Stad beräknas
vara klart innan antagande.
U25 Banverket

Järnvägen: I Borås sammanstrålar järnvägarna Kusttill kustbanan, Älvsborgsbanan och Viskadalsbanan
samt den eventuellt framtida Götalandsbanan.
Samtliga järnvägar är utpekade som riksintressen
enligt miljöbalken 3 kap 8 §. Något som gärna får
förtydligas i planbeskrivningen.
Markanvändning nära järnväg: Banverket och
kommunen har haft underhandskontakter kring
utformningen av området mot järnvägen Kust- till
kustbanan. Efter platsbesök har kommunen och
Banverket gemensamt kommit fram till den aktuella
placeringen av stängsel samt användning av marken
närmast järnvägen.
I samband med genomförandet av planen vill dock
Banverket framföra att det är av yttersta vikt att det
säkras att människor leds att gå på rätt sida om
stängslet mot järnvägen. Framförallt är det viktigt att
området runt lokstallet samt kring plankorsningen
utformas med detta i åtanke.
Parkering: Parkeringsområdet i planområdets sydvästra del bör kompletteras med en bestämmelse
om att oskyddade parkeringsytor ska vara belägna
minst 15 meter från järnvägens spårmitt. Avstånd
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från spårmitt till köryta kan dock vara ned till 9 meter. Parkeringsytan ligger för övrigt inom Banverkets
fastighet.
Utförande av arbeten nära järnväg: För att inte riskera skador och påverkan på Banverkets ledningar
behöver kabelutvisning genomföras innan arbeten
påbörjas i området vid järnvägen. Samråd med
ansvarig inom Banverket ska ske i god tid innan
några arbeten med stängsel eller liknande åtgärder
påbpörjas.
Sammantagen bedömning: Banverket tycker att
det är positivt att områdets läga nära resecentrum
utnyttjas och att kollektivtrafikens samt gång- och
cykeltrafikens behov värnas.
De synpunkter som Banverket framfört tidigare har
i stort sett beaktas på ett bra sätt. Planhandlingarna behöver dock kompletteras med uppgifter
om järnvägens status som riksintresse och med en
planbestämmelse om minsta avstånd fråns parkeringsytor till spårmitt på järnvägen.
I övrigt har Banverket i detta skede inget ytterligare
att framföra och vi ser fram emot att ta del av den
antagna planen.
Kommentar

En egenskapsbestämmelse om att inte anordna
parkeringsplatser inom 15 meter från spårmitt har
lagts till i planen.
3.2 Sakägare
U27 Järnvägen 5:2/Horngäddans Fastighets AB

Som ägare till fastigheten Järnvägen 5:2 inkommer vi
härmed med synpunkter på förslag till ny detaljplan
utställd 2009-02-17.
Genom hela arbetet med ny detaljplan har kommunen
haft för avsikt att förvärva vår tomt, detta köp har ej
genomförts.
Vi har för avsikt att bevara vår fastighet tills vidare och
vill med detta framföra önskan att vår fastighet Järnvägen 5:2 undantas ur rubricerad detaljplan.
Verksamheten i fastigheten kommer att återupptas
och eventuella inskränkningar för den kan inte accepteras i en ny detaljplan
Kommentar

Kommunfullmäktige har beslutat att hela fastigheten
Järnvägen 5:2 ska undantas från antagande enligt
fastighetsägarens önskemål och kommer att återuppta en dialog om ev. markförvärv och planläggning
längre fram.

Borås Stad vill upplysa om att inskränkningar för
fastigheten är märkbar i nuvarande detaljplaner. Väster
om u-område medger planen Järnvägsändamål där
större delen av ytan inte får bebyggas. Öster om uområdet gäller A-ändamål (stat, kommun, landsting).
Gällande planer behöver ändras när ny verksamhet
blir aktuell inom fastigheten.
3.3 Övriga
U30 Borås Basket

I förslaget till detaljplan (ss7-8) föreslås att byggrätten för Laxöringen 14 för allmänt ändamål ändras till
byggrätt för kontors-, idrotts- och parkeringsändamål,
vilket är bra och tillfredsställer såväl Borås Baskets
som Fridtids- och turistnämndenstidigare framförda
önskemål om den framtida användningen. Det som
oroar är meningen “i dagsläget finns ingen intressent
för området”. Detta konstaterade bör ersättas av att
Borås Stad reserverar området för framtida utbyggnad av kompletterande lokaler och funktioner till
Boråshallen. Exempel på sådana lokaler är idrottsytor, serverings- och andra serviceytor inomhus för
större arrangemang, kanslilokaler för idrottsföreningar,
parkeringsytor för besökande, uppställningsytor utomhus för sändningsfordon vid större arrangemang mm.
Även om det i dagsläget varken finns färdiga planer
eller avsatta medel för byggnation, så är det viktigt
att området reserveras för nämnda behov samt att
Fritids- och turistnämnden anges som intressent och
företrädare för berörda föreningar och hyresgäster i
Boråshallen.
Med hänvisning till remissvaren i planprogrammet
för Brodal från dels Borås Basket och dels Fritids- och turistnämnden, är det viktigt att Laxöringen
14 reserveras för Boråshallens behov vid större
arrangemang och för framtida tillbyggnad. Det är angeläget, då Boråshallen är en av de få idrottshallarna
för publika arrangemang i Borås
Kommentar

Detaljplanen skapar möjligheter till olika verksamheter
och styr inte vem det är som ska äga marken. Att
reservera området för kommunens egna verksamhet
är att styra detaljplanen skulle skapa låsningar för
framtiden. Borås Stad är markägare till Laxöringen
14 i dagläget och har på så sätt rådigheten att styra
framtida ägarskap och användning. Byggrätten storlek
inbjuder även till att en byggnad kan ha flera olika
användningar och ägare genom 3D-fastighetsbildning.
“I dagläget finns ingen intressent för området” tas
bort i planbeskrivningen.

ANTAGANDE

25

4. Synpunkter från detaljplanesamråd
Några synpunkter under samrådet från sakägarna,
som inte tillfullo tillgodosetts, bedöms inte kvarstå.
Sakägare

Utan
anm

S27

Jernhusen

X

S28

AB Bostäder

Med
anm

Svar datum
2009-01-12

X

2009-01-08

S28 AB Bostäder(Horngäddan 9)

Fastigheten innehåller 16 lägenheter och en lokal
som hyrs ut till Borås Stad i ett blockförhyrningsavtal och Sociala Blocket använder byggnaden för
ett så kallat missbruksboende.
Vi anser att vår fastighet Horngäddan 9 bör bevaras
med nuvarande verksamhet fram tills den tidpunkt
då exploateringen av den sista etappen för detaljplanområdet sker. Vidare förutsätter vi att Borås Stad
vid detta tillfälle löser boendefrågan för nuvarande
hyresgäster. Vårt bolag har ingen möjlighet att lösa
bostads- och lokalfrågan för nuvarande verksamhet i
vårt fastighetsbestånd. I övrigt är vi positiva till planprogrammet och ser fram mot områdets fortsatta
utveckling.
Kommentar

Hur snabbt etapputbyggnaden går är svårt att
avgöra i dagsläget.
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Tord Lundborg			

Karin Johansson

planchef			

planarkitekt
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Fotomontage kontorsbyggnad på Brodal
HUVUDKONTOR
BORÅS

Besöksadress: Kungsgatan 55, 6 tr
Postadress: 501 80 BORÅS
Telefon(växel) 033-357000		
Fax: 033-353429
E-post: stadsbyggnadskontoret@boras.se
Hemsida: www.boras.se
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Källa: Wingårdhs Arkitekter AB

