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Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att tas 
bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen.

Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kultur-
huset och Bäckängsgymnasiet. 

För att  byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen 
krävs hög arkitektonisk kvalitet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvar-
teret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. 
Planområdet ramas in av tre gator. Salängsgatan passerar 
områdets södra gräns, Gustav Adolfsgatan vid den östra 
och Torstensonsgatan vid den västra gränsen. Planområdets 
storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och 
ägs av kommunen. 

Tidigare detaljplan
För området gällde stadsplan P390 som vann laga kraft 1972.  
Den tillät parkering för det aktuella området. 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för del av Salängen, Bäckängen 2 m.fl. Planen vann laga 
kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
planen. Det är denna, undantagna del som nu ska planläg-
gas. Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens yttrande 
i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 
bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. 
Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 
2014-08-21. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 2014-303 
att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 
positivt med en öppen yta.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 §155 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 
P09/08. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 
förtätning i ett centralt läge. 

2017-02-09 § 40 godkände Samhällsbyggnadsnämnden 
föreslagna volymer inför samråd. 

2018-05-08 beslutade planchefen i beslut § Pl 2018-000007 
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 6 maj - 13 juni 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-13 §SBN 
2018-000312, att sända detaljplanen på granskning. Gransk-
ningstiden pågick mellan 30 januari och den 27 februari 2019.  
Inkomna synpunkter finns sammanställda i utlåtandet.  

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består av tegelhus 
med fyra våningar. Även den omgivande bebyggelsen i 
området är i huvudsak byggd i tegel, Gustav Adolfs kyrka, 
församlingshemmet och Bäckängsgymnasiet, för att nämna 
några. Gustav Adolfs kyrka ligger tvärs över Salängsgatan 
och invigdes 1906. I anslutning till kyrkan finns PA Halls 
terrass och Kulturhuset. Det finns flera större träd i området, 
framförallt i den omgivande miljön kring Gustav Adolfs 
kyrka. Det finns en hel del mindre träd som omger parke-
ringsplatsen och längs med Torstensonsgatan.

Tidigare har Gustav Adolfsgatan sträckt sig rakt över platsen 
men gatan drogs om i samband med att parkeringen kom på 
plats. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen planeras bli något lägre än befintligt 
angränsande hus längs Torstenssonsgatan, den del av bygg-
nadskroppen som kommer att vara mot församlingshemmet  
kommer att vara högre, men något lägre än församlingshem-
met (se plankarta för exakta höjder). Mötet med stadsrummet 
är viktigt. Framförallt mötet med Gustav Adolfsgatan mot 
kyrkan och mot Torstensonsgatan. 

Stadsbild och gestaltning
Under samrådet var utgångspunkten att en markanvisnings-
tävling med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet 
skulle genomföras parallellt med planprocessen. Därför var 
planförslaget i samrådet relativt flexibelt, dvs byggnadens 
form reglerades inte helt. Inriktningen är nu istället att 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lugnet, del av  Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad, Planen fick laga kraft den 20 december 2019. 
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Illustration som visar hur bebyggelsens volym skulle kunna se från Torstensonsgatan. Avtåndet mellan byggnaderna ska vara 4.5 meter, det redovisas inte i illustrationen.

Illustartion som visar exempel på volym från Gustav Adolfsgatan.
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Bild på planområdet tagen från PA Halls terrass. 

Bild över Lugnet, tagen från Gustav Adolfs kyrka. Mycket har ändrats men vattentornet står kvar.

Bild på planområdet tagen från Torstensonsgatan. 

Bild på planområdet tagen från Salängsgatan. Bild på planområdet tagen från Gustav Adolfsgatan. 
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tävlingen kommer genomföras när detaljplanen fått laga 
kraft. Därför gjordes detaljplanen mindre flexibel inför 
granskningen. 

Formen på byggnaden styrs så att den - om byggrätten 
utnyttjas till fullo - får en L-form utmed Torstenssonsgatan 
och Gustav Adolfsgatan. Det innebär att kvarteret sluts 
och skapar en tystare baksida mot norr och övriga kvarteret 
Nötskrikan. Byggrätten är 12 meter djup mot Torstens-
sonsgatan. Mot Gustav Adlofs kyrka finns det prickad mark 
som är 3 meter djup. Där får byggnad inte uppföras för att 
möjliggöra en förträdgård, byggrätten innanför är 11 meter 
djup. Utmed Torstensonsgatan får byggnadsdelar sticka ut 
från fasad med 50 centimeter. Mot Gustav Adolfsgatan är 
samma reglering 70 centimeter. 

Avståndet mellan planerad byggnad och befintlig byggnad 
direkt norr om planområdet, i kvarteret Nötskrikan, regleras 
till 4,5 meter. Utstickande takdetaljer, till exempel vid en 
eventuell entré, får dock sticka ut och vara närmare. 

Det finns höjdbestämmelser i planen som syftar till att få 
fram en skalförändring och ge möjlighet att skapa en takter-
rass. 

Markanvisningstävlingen som planeras efter att detaljplanen 
fått laga kraft ska genomföras med fokus på hållbart 
byggande och hållbart vardagsliv.

Bild på Gustav Adolfs kyrka, tagen från Stadshuset. Planområdet ligger till vänster om kyrkan. Vattentornet går att skymta uppe till vänster.

Solstudie
Inför granskningsskedet har en solstudie tagits fram. 
Solstudien visar att skuggning av kvarteret Nötskrikan 
framförallt sker västerifrån. Den nya bebyggelsen påverkar 
inte gården i någon större utsträckning. Däremot påverkas 
den södra fasaden på befintlig byggnad på fastigheten 
Nötskrikan 10 där befintlig fasad möter ny. Bedömningen är 
att skuggningen från den nya bebyggelsen inte medför någon 
betydande olägenhet.

Historik och kulturmiljöer
Lugnet som stadsdel började bebyggas vid slutet av 1880-
talet. Den stora utbyggnadsperioden kom dock först under 
1890-talet samt under 1900-talets första år, då staden 
Borås som helhet växte mycket snabbt. Bebyggelsen bestod 
ursprungligen nästan uteslutande av enkla arbetarbostäder 

Bild på fasad som möter ny bebyggelse. 
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Vårdag jämning 8.00 . Vårdag jämning 12.00 .

Vårdag jämning 17.00 . Sommarsolstånd 8.00 .

Sommarsolstånd 12.00 . Sommarsolstånd 17.00 .
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Mitten av augusti 8.00 . Mitten av augusti 12.00 .

Mitten av augusti 17.00 . Mitten av december 8.00 .

Mitten av december 12.00 . Mitten av december 17.00 .



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN10

i 2½ -våning. Den delvis vildväxande stadsdelen stadspla-
nerades 1906 då dagens gatustruktur i princip lades fast och 
husen maximerades till två våningar samt inredd vind för 
trähus. Stenhus fick samtidigt byggas i tre våningar. 

Under 1930-talet tillkom ett antal större bostadshus i funktio-
nalistisk stil och stadsdelen började långsamt förändras. En 
ny stadsplan gjordes 1941 med inriktning på att riva den äldre 
arbetarbebyggelsen och skapa en helt ny struktur i enlighet 
med funktionalismens stadsplaneideal. Planens tankar 
genomfördes dock inte i någon större utsträckning fram till 
1960- och 1970-talet, då ett antal flerbostadshus uppfördes 
inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. 

En dispositionsplan för Lugnet togs fram år 1978 och en ny 
detaljplan antogs 1981. Kvarteret Nötskrikan är en del av 
denna nya detaljplan vilken innebar omfattande rivningar 
av den kvarvarande, småskaliga träbebyggelsen på Lugnet. 
Samtidigt tillkom ett antal nya flerbostadshus vilka idag 
sätter sin prägel på stadsdelen. I planen från 1981 lades också 
Torstensonsgatan ut som ett huvudstråk på stadsdelen och 
gatan omvandlades till gågata/gångfärdsgata. I den del av 
kvarteret Nötskrikan som nu är aktuell för planläggning 
skapades en ny parkering och Gustav Adolfsgatan fick en ny, 
lite krokigare, sträckning ner mot Sturegatan i sydväst. Den 
gamla sträckningen, som gick diagonalt genom kvarteret 
Nötskrikan, innebar att det tidigare inte har funnits någon 
bebyggelse i den del av kvarteret Nötskrikan som nu avses att 
bebyggas. Ytan har istället varit en del av en mindre platsbild-
ning som skapades i mötet mellan Gustav Adolfsgatan och 
Torstenssonsgatan och som låg i anslutning till den stora 
kyrkobyggnaden.

Flera av de omkringliggande fastigheterna är bebyggda 
med hus som vid en byggnadsinventering från 1998 ansågs 
vara kulturhistoriskt värdefulla. Här följer några korta 
beskrivningar av de byggnader som ansluter till kvarteret 
Nötskrikan:

Kvarteret Lommen 12 
Fastigheten bebyggdes med ett mindre bostadshus redan 
1886. Huset ingick som en del av den tidiga, oreglerade 
utomplansbebyggelse som utgör grunden till stadsdelen 
Lugnet. Det reveterades (teknik för att klä en trävägg) och 
förändrades interiört 1936 samt fick en plastfasad 1973. Det 
större flerbostadshuset på fastigheten uppfördes 1906 och 
fick en utformning som var mycket vanlig i stadens arbetar-
stadsdelar. De ursprungliga träfasaderna reveterades 1924 
och interiöra förändringar har gjorts b.la. 1932. Byggnaden 
utgör trots förändringar en av stadens bäst bevarade repre-
sentanter för denna, tidigare mycket vanliga byggnadstyp i 
Borås. Den bevarade gårdsbebyggelsen utgörs av en mindre 
bostadsbyggnad enligt uppgift uppförd 1895 samt en äldre 

uthuslänga med okänt byggnadsår. Bebyggelsen bildar idag en 
av stadens sista gårdsmiljöer som bevarat den äldre karaktär 
som framförallt fanns i arbetarstadsdelarna vid sekelskiftet 
1900 och ett par decennier framåt.

Lommen 2, arbetarbostad 
Byggt 1903 i en för Borås mycket typisk utformning när 
det gäller arbetarbostäder. Interiört moderniserat 1965 med 
sammanslagning av mindre lägenheter. Dock finns dörrar, 
listverk, kakelugnar mm kvar. Lägenhetsdörrarna finns 
kvar med speglar, på vissa har man satt på en masonitskiva 
på insidan, och på andra har man satt i glasrutor i de övre 
speglarna. Uthuset revs kring 1965.

Orren 8 - Gustav Adolfs församlingshem  
Fastigheten bebyggdes med dagens byggnad 1957 vilken 
då ersatte en äldre trähusbebyggelse. Församlingshemmet 
uppfördes för Gustav Adolfs församling efter ritningar av 
stadsarkitekt Harald Ericson. Stilmässigt ansluter den till 
en funktionalistisk tradition där dock material och detaljer 
anpassats till tidens ideal. En tillbyggnad för barndaghem 
gjordes 1958, därefter har omfattande interiöra samt mindre 
exteriöra förändringar gjorts vid en ombyggnad 2014 då delar 
av församlingshemmet byggdes om till bostäder och bland 
annat nya balkonger tillkom. Som helhet har dock byggnaden 
bibehållit sin karaktär.

Krigsbranddamm
Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att 
tas bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen. 
Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 
diameter på 9 meter och ha ett djup på ca 5 meter.

Bostäder
Antal nya lägenheter beror på storlek och utformning av 
bottenplan. Uppskattat antal kan hamna mellan 10-20 
stycken.

Arbetsplatser
Eventuellt tillkommer nya arbetsplatser då centrumverksam-
het möjliggörs. Närmsta stora arbetsplats är Stadshuset som 
ligger ca 150 meter bort. 

Offentlig service
Offentlig service som ligger nära planområdet utöver 
Stadshuset är Borås kulturhus som ligger 100 meter bort och 
innehåller bland annat museum och bibliotek. Kyrka samt 
församlingshem finns i angränsande fastigheter. 

Det finns flera skolor och förskolor i närområdet. Inom 400 
meter finns Bäckängsgymnasiet, Engelbrektskolan, fyra 
förskolor, musikskola och högskola. 
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Flyg foto som visar fastigheterna som beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer. 

orren

Kommersiell service 
Restaurang och uteservering finns i anslutning till kulturhu-
set som bland annat har teater och konserter. Planförslaget 
ger möjlighet till ökat utbud. Närmsta matbutik ligger ca 300 
meter bort.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar svagt från Gustav Adolfsgatan och 
Salängsgatan ner mot centrum. Området är anpassat för 
god framkomlighet för människors olika behov och är inte 
funktionshindrande.

3. Gator och trafik
Gatunät
Kvarteret Nötskrikan ingår i samma rutnätsstruktur som 
karaktäriserar centrala Borås. Området omges av Torsten-
sonsgatan, Salängsgatan, Gustav Adolfsgatan och Södra 
Kyrkogatan. Området är tillgängligt både med bil, buss, cykel 
och till fots. Gatunätet kommer inte att förändras eftersom 
planförslaget inte bedöms medföra någon större belastning 
på gatunätet. 

Gångtrafik
Området är lättillgängligt för gångtrafikanter med gågata, 
trottoarer och låg belastning av motortrafik vilket också 
underlättar för övrig trafik. 

Ritning som visar krigsbranddamm.

Lommen

12

2

Orren

8

Nötskrikan







SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN14

Karta över cykelvägar. Gatorna mellan cykelvägarna och närmast planområdet är kvartersgator som fungerar väl för cyklister. Kungsgatan är en barriär men det finns 
övergångställe och tunnel under gatan. Mer information finns på Boråskartan på boras.se.

Gångstråk finns i direkt anslutning till planområdet. Närmaste busshållplats är på Åsbogatan. Kungsgatan är en barriär för gång- och cykeltrafikanter.  

Stora torget
Kungsgatan

Nötskrikan

PA Halls terrass

Allégatan

Kvarnbergsparken

Salängsgatan

Gus
tav

 A
do

lfs
ga

tan

Kulturhuset

Gustav Adolfs kyrka

Torstensonsgatan

Stadshuset
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Cykeltrafik och cykelparkering
För cykeltrafiken gäller samma förutsättningar som för gång-
trafikanterna. Bedömningen är att det inte behövs någon 
förändring i gatustrukturen. Cykelparkering installeras med 
fördel inom planområdet. En nackdel är den barriär som 
Kungsgatan utgör då cyklar hänvisas till tunnel under gatan.
 
Borås Stads Parkeringsregler säger att vid en cykelparkerings-
plats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa 
cykeln i ett låst utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller 
genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det innebär 
att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslut-
ning till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelpar-
keringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Parkeringsreglerna kräver 25 cykelparkeringar per 1000 m2  

BTA för lägenheter i centrum. Med tanke på platsens begrän-
sade yta, centrala läge och svårigheten att anlägga bilparke-
ringar kan det vara lämpligt att satsa extra på cykelparkering.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt. Närmaste buss-
hållplats är på Åsbogatan, ca 200 meter sydväst från planom-
rådet . Till Södra torget som är en knutpunt för den lokala 
kollektivtrafiken är det ca 400 meter och Borås centralstation 
ligger ca 1 km bort.

Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Ambitionen är att byggnationen inte ska bidra till denna 
generella vardagsbilism, då den ligger i ett så centralt läge.

För att lösa de övergripande frågorna kopplat till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

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

Vanligtvis är utgångspunkten att byggherren i första hand 
ska lösa parkeringsbehovet enligt borås Stads parkerings-

regler inom den egna fastigheten. I det ingår att titta på 
möjliga åtgärdspaket och eventuellt samnyttjande. I de fall 
inom centrumzonen där det inte är möjligt att ordna hela 
parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska parkeringsköp 
tillämpas. Parkeringsköp innebär att byggherren istället för 
att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar, dock ej på en bestämd 
plats. Avtal om parkeringsköp tecknas med mark- och 
exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov 
får ges. 

Planområdet är litet och bilparkering kan bli svårt att lösa 
på kvartersmark. Planområdets centrala läge skapar goda 
förutsättningar att färdas till fots, cykel och med kollektivtra-
fik. Parkeringsreglerna kan minska kravet på antalet bilparke-
ringar om goda alternativ till privat bilägande ges, genom att 
till exempel anordna fler cykelparkeringsplatser och bilpool. 
Utöver det kan parkering ordnas genom parkeringsköp som 
nämns ovan.

Detaljplanen innebär att 21 allmänna parkeringsplatser 
som finns idag försvinner. Området var med i den större 
detaljplanen för PA Halls Terrass (P1132). I den detaljplanen 
planerades för ca 40 parkeringsplatser i norra delen av 
dåvarande Schelégatan som ersättning för p-platserna som 
nu planläggs för bostäder. Parkeringsplatserna är utbyggda, 
i arrendeavtalet utgör de en av parkeringarna vid Bäckängs-
skolan. Därmed ses de allmänna parkeringsplatserna vid 
Gustav Adolfs kyrka som ersatta. 

Angöring och utfarter
Infart etableras vid Gustav Adolfsgatan på planområdets 
östra sida.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

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

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

Värme
Förutsättningar finns för att koppla fastigheten till det 
kommunala fjärrvärmenätet.
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Betelkapellet. Till höger i bild syns Torsetensonsgatan. Till höger kan man skymta Gustav Adolfs kyrka.

Bild på Torstensonsgatan från 1946. Till höger kan man ana hur Gustav Adolfsgatan mynnar ut från platsen som idag är parkering. 



El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Parkeringsplatsen är omgiven av en trädkrans av Oxel och 
buskar. Några har drabbats av sjukdom och har därför tagits 
bort. Exploateringen innebär att stor del av nuvarande 
vegetation troligtvis kommer att försvinna. Ny växtlighet kan 
planteras på gård eller eventuell förträdgård.

Biologisk mångfald
Planområdet är litet och bedöms inte ha någon större 
påverkan på den biologiska mångfalden. Den vegetation som 
försvinner skulle dock kunna ersättas i någon mån för att 
skapa trivsel och underlätta för till exempel pollinatörer. 

Grönområdesplan
Planområdet innefattas ej i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram inför detaljplanens 
granskningsskede. Utredningen visar att marken består av 
sandig morän och har goda grundsättningsförhållanden för 
den planerade bebyggelsen. 

Hantering och utförande kring branddammens bortskaffning 
eller igenfyllnad står exploatören för. Utförd undersökning 
är av översiktlig karaktär. Kompletterande undersökningar 
ska utföras när den tilltänkta byggnadens utformning är 
fastställd.

Utförda radonmätningar uppvisar en stor spridning av 
uppmätta markradonhalter med värden som kategoriseras 
som låg- eller högradonmark. Vid lågradonmark tillämpas 
traditionellt byggnadsutförande medan högradonmark 
kräver radonsäkrat byggnadsutförande. Kompletterande 
markradonmätningar ska utföras när byggnadens slutgiltiga 
grundläggningsnivå är fastställd. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger vid vattentornet i Kvarnbergsparken 
ca 200 meter från planområdet. Kvarnbergsparken har grill-
möjligheter, sittplatser, en mindre konstgräsplan samt block 
för klättring. Vintertid är parken populär som pulkabacke. 

Förorenad mark
Inför granskningsskedet av detaljplanen har en miljöteknisk 
markundersökning tagits fram. Resultatet av undersökningen 
visar att bly uppmätts i en halt som tangerar riktvärdet för 
känslig markanvändning. Inga andra halter över rekommen-
derade riktvärden har påträffats. Trolig källa för påträffad 
förorening av bly är områdets nyttjande som parkeringsyta. 
Till exempel kan blyhaltig bensin läckt från en parkerad bil. 
Föroreningsnivån bedöms som liten och skyddsvärdet för 
området är litet. Känsligheten bedöms som stor och förore-
ningens farlighet som mycket stor (Naturvårdsverket, 1999). 
Områdets spridningsförutsättningar är måttliga till stora för 
mark och grundvatten, och små för spridning till ytvatten.

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning i 
endast en punkt kan det inte uteslutas att föroreningshalter 
kan förekomma, trots att detta inte har identifierats i denna 
undersökning. Om det i samband med exploatering kommer 
att schaktas i området och överskottsmassor uppstår bör 
en kompletterande provtagning göras för att korrekt klassa 
massorna.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. 

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

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

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

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

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på ett 
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand.

Om garage byggs under mark ska i den här planen ett system 
anläggas med avstängningsfunktion för att kunna ta hand 
om släckvattnet från en normal släckningsinsats. I plankartan 
regleras med en bestämmelse att byggnaden ska förses med 

ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i 
VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet för att hålla kvar 5 m3 
släckvatten. 

7. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.    
 
Buller 
Enligt översiktlig bullerkartering har området inga problem 
med buller i dagsläget. Den nya planen innebär ingen föränd-
ring som innebär att det finns anledning att misstänka att 
detta skulle förändras. 

Planområdet antas inte bli utsatt för någon större bullerbro-
blematik. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. För att 
säkerställa en god ljudmiljö är byggrätten utformad så att en 
tystare sida skapas mot norr. 

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

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

Vägekvivalent

buller_nötskrikan

60m40200

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:2000

> = 75 dBA

50-54 dBA

45-49 dBA

60-64 dBA

55-59 dBA

70-74 dBA

65-69 dBA

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

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av centrala Borås och 
bidrar med bostäder och verksamhetsmöjligheter vilket är 
ett långsiktigt mål för Borås Stad. Det är i linje med Borås 
strategiska målområde om att verka för en livskraftig stads-
kärna som är levande under dygnets flesta timmar. 

Identitet
När det gäller utformningen av byggnationen inom plan-
området är det viktigt att byggnationen tar hänsyn till eller 
bidrar till den speciella platsens identitet. Byggnationen inom 
planområdet kommer att ha en inramande effekt på både PA 
Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och 
som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan. Byggna-
tionen bör utformas på ett sätt som tar hänsyn till, eller på 
annat sätt stärker intrycket av platsen. 

Mötesplatser 
I dagsläget finns det många mötesplatser runt Gustav Adolfs 
kyrka och PA Halls terrass. Den norra delen runt kyrkan, där 
planområdet är beläget, saknar dock detta. Planen möjliggör 
för en potentiell mötesplats på denna sida av kyrkan.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingsloka-
ler. Bokstaven B står för bostäder.

Höjdbestämmelse
Planen tillåter två höjder, en lägre höjd mot Torstensonsgatan 
och en högre höjd mot församlingshemmet. Höjdbestämmel-
sen anger högsta totalhöjd med allt tillhörande byggnaden 
inräknat. Dock listas några undantag, som teknisk utrustning 
och installationer för att kunna ta sig till och vistas på taket.

Utfart
Utfart tillåts endast mot planområdets östra sida. Det beror 
på att Torstensonsgatan är en gågata och att det finns en 
trottoar och trädallé mot den södra sidan. 

Prickmark
Prickmarken på planområdets norra del finns för att reglera 
att det finns utrymme att bygga och underhålla kommande 
byggnad inom egen fastighet. Inom prickmarken får det inte 
finnas byggnader, men det är okej med utstickande tak, till 
exempel för entréer. I den södra delen finns det prickmark 
för att skapa en förträdgård med ett djup på tre meter.

Korsmark
Inom korsmark är det tillåtet att bygga totalt 40 kvadratmeter 
teknik- och komplmentbyggnader, till exempel sophus, 
cykelförråd eller liknande.

Exploateringsgrad
Exploateringsgraden regleras på olika sätt i detaljplanen. I en 
av ytorna finns ingen exploateringsgrad, det är för att hela 
ytan får exploateras. Prickmarken får inte bebyggas och på 
korsmarken får komplementbyggnad uppföras. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen följer strategiska riktlinjer för att skapa en attraktiv 
och livskraftig stadskärna med en blandning av boende, 
handel och upplevelser. Goda resvanor med alternativa och 
attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, 
minskar belastningen på miljön.

Översiktlig planering
En ny översiktplan för Borås antogs i samband med att 
denna plan skickades på samråd. Översiktsplanen för Borås 
Stad (2018) visar hur Borås Stad ska utvecklas för att skapa 
en attraktiv och hållbar kommun. Ett av målområdena i 
översiktsplanen är ”En tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna om ”tätt och mixat”, ”mer mötesplatser 
och målpunkter” och ”bygg för mer buss, cykel och gång”.

Miljömål
Nya miljömål för Borås Stad antogs under 2018. Planen 
bidrar till att uppfylla målen. Under rubriken Fossilbräns-
lefritt och energieffektivt Borås står följande: Borås Stad 
minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag 
används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, 
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uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara trans-
portlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når 
vi det hållbara samhället. 

Några specifika mål som berörs är:

 » Mål 3: Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsätt-
ningar för en hälsosam livsmiljö. 

 » Mål 4: Borås Stad arbeter för att bli fossiloberoende. 
Etappmål 4d: Andelen resor inom Borås Stads 
geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka.

Genom att förtäta centrala Borås bidrar detaljplanen till 
samtliga ovanstående punkter. Genom att bygga centralt 
och stationsnära ökar möjligheterna för en mer hållbar och 
hälsosam livsmiljö. Behovet av bilen minskar samtidigt som 
möjligheterna för en effektivare energianvändning ökar. Det 
skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Åtgärder som kan 
vara aktuella är markarbeten, byggnation med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, plantering med mera. Exploa-
tören ansvarar även för hantering, igenfyllnad eller vad 
exploatören anser är lämpligt, gällande den krigsbranddamm 
som är belägen under mark inom planområdet.

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner 
och ansvarar därmed för projektering och genomförande av 
de åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark 
till följd av genomförandet av detaljplanen. Om det krävs 
anslutnings- eller återställningsarbeten inom allmän plats 
till följd av exploateringen ansvarar exploatören för dessa i 
samråd med Borås Stad.

Borås Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 
vatten, spillvatten och dagvatten.

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
kommande exploatör tecknar avtal med.

Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas 
in till Lantmäterimyndigheten.

Avtal
Efter det att detaljplanen fått laga kraft kommer en mark-
anvisningstävling att genomföras. När vinnande förslag 
har utsetts kommer den exploatör som har lämnat in det 
vinnande förslaget att erbjudas teckna markanvisningsavtal 
med Borås Stad. 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.

Det är inte troligt att hela parkeringsbehovet kommer att 
gå att lösa på den egna fastigheten. I sådana fall ska parke-
ringsköp tillämpas. För en förklaring av vad parkeringsköp 
innebär, se ”3. Gator och trafik”. Noteras bör att det som 
står i kapitel 3 är exempel tagna från de i skrivande stund 
gällande parkeringsreglerna men att det är parkeringsreg-
lerna vid tidpunkten för avtalets tecknande som kommer 
att gälla. Avtal om parkeringsköp handhas av mark- och 
exploateringsavdelningen och avtalet måste ha antagits av 
kommunstyrelsen före det att bygglov får ges. Det i avtalet 
om parkeringsköp avtalade beloppet transfereras över till 
Borås kommuns Parkerings AB.

Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås 
kommuns Parkerings AB för parkeringsplatser belägna inom 
detaljplaneområdet behöver sägas upp för att möjliggöra 
utbyggnad enligt detaljplanen.

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.

Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås Parke-
rings AB för parkeringsplatser belägna inom detaljplaneom-
rådet behöver sägas upp för att möjliggöra utbyggnad enligt 
detaljplanen.
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Ledningar
Ledningskoll utfördes i november 2016. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Skanova

• SplitVision

Det åligger kommande exploatör att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag 
som har erhållits från respektive ledningsägare, ledningar 
tillhörande Skanova samt Borås Elnät belägna inom den yta 
som enligt detaljplanen får bebyggas.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Innerstaden 
1:3, vilken ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning 
Den mark som omfattas av detaljplanen avses styckas av från 
Innerstaden 1:3 för att utgöra en egen fastighet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Innerstaden 1:3

• Nya byggrätter för bostäder (B) och centrumverksamhet 
(C) tillskapas.

• Byggrätt för parkering (P) minskar.

• När detaljplanen är genomförd kommer den mark som 
detaljplanen omfattar inte längre tillhöra fastigheten.

Ekonomi
Grundprincipen är att kommande exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploate-
ring. Förutom bygg- och anläggningskostnader tillkommer 
kostnader för de tillstånd, undersökningar och utbyggnader 
av tekniska anläggningar som krävs att genomföra detalj-

planen, samt anslutningsavgifter för exempelvis VA, el och 
tele. Kostnader som uppkommer i samband med hantering 
av krigsbranddammen inom detaljplaneområdet åligger 
kommande exploatör. Även kostnader för parkeringsköp och 
fastighetsbildning åligger exploatören. Vad gäller kostnader 
för framtagande av detaljplanen åligger dessa exploatören 
i form av den planavgift som kommer att debiteras vid 
bygglov.

Kostnader för flytt av ledningar regleras mellan exploatören 
och berörda ledningshavare.

Kostnader för eventuell sanering av marken inom 
detaljplaneområdet ska bekostas av den som har orsakat 
föroreningen.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör. Borås 
Stad går miste om intäkter för det arrende som finns på 
den plats som detaljplanen omfattar. I övrigt förväntas inga 
kostnader uppstå för Borås Stad till följd av genomförandet 
av detaljplanen.

Borås Kommuns Parkerings AB får intäkter i och med att 
avtal om parkeringsköp sluts. Borås Kommuns Parkerings 
AB får inte längre några utgifter för det för parkeringsända-
mål upphörda arrendet men mister i gengäld intäkter i form 
av parkeringsavgifter för nämnda parkeringsplatser.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

• Geoteknik, Tyrens, 2019-01-11. 

• Markmiljö, Tyrens, 2019-01-11.
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Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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