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Denna bilaga innehåller samrådsredogörelsen för detaljplan 
Viskaholm 2 m.fl. där samtliga inkomna yttranden presente-
ras i sin helhet.

Inledningsvis redovisas omständigheterna för samrådsmötet. 
Därefter presenteras en sammanfattning av de inkomna 
yttrandena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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1. Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag detaljplan för 
Centrum, Viskaholm 2 m.fl. upprättat den 17 december 2020 
har ägt rum under tiden 19 januari - 26 februari 2021 och har 
annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har under-
rättats med brev till granskningen. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

20 remissinstanser och 0 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden.

Sammanfattning av remissparters 
yttranden
Detaljplanens remissparter har haft synpunkter på ett antal 
punkter. 

 » Efterfrågar förtydligande av parkstråket, bland annat i 
syftet och i plankartan med grönska på fasader.

 » Efterfrågar revidering av gestaltningsprinciper.

 » Efterfrågar precisering av plats för ny gång- och 
ledningsbro på plankartan och att planbestämmelse för 
bryggor längs Viskan ska tas bort.

 » Lst anser att detaljplanen kan medföra betydande 
miljöpåverkan och att risken för hälsoeffekter, olyckor, 
översvämning samt erosion behöver utredas mer.

 » Lst efterfrågar vidare utredning av geoteknik, farligt 
gods, översvämning, MKN vatten och markförore-
ningar.

 » Lst anser att de anläggningar, konstruktioner grund-
läggning som krävs behöver regleras i planen.

 » Lst efterfrågar förtydliganden av skyfall, översvämning,  
hantering av dagvatten och MKN vatten.

 » Lst rekommenderar att ytterligare markmiljötekniska 
utredningar genomförs.

 » Lst framför att endast befintliga byggnadskroppar anses 
vara ianspråktaget område ur strandskyddssynpunkt. 
Befintliga fria passager längs vattendraget ska fortsatt 
kvarstå.

 » Lst förespråkar specifika bullerbestämmelser utifrån 
varje byggnadskropp.

 » Trafikverket informerar att vid bygglovsansökan  krävs 
en flyghinderanalys vid etablering av byggnader eller 
byggnadsverk som överstiger 20 meter. 

 » Synpunkter på vegetation och biologiskmångfald i 
anslutning Viskan.  

 » Synpunkter gällande behov av förskoleplatser och 
lekytor.

 » Synpunkter gällande kulturhistoriska värden för 
lagerbyggnaden samt byggnadshöjder i anslutning till 
kontorsbyggnaden. 

 » Tillgänglighet vid översvämning för räddningstjänsten.

 » Vidare utreda parkeringsbehovet.

Sammanfattning av sakägares yttranden
Inga sakägare har haft synpunkter på detaljplanen. 

Ändringar i planförslaget
Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet.

Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarande 
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

 » Revidering av planbeskrivning enligt uppdaterade 
utredningar. 

 » Parkstråket och dess utformning förtydligas i detaljpla-
nen. Planteringar och växtlighet på fasader säkerställs 
genom planbestämmelser för förgårdsmarken. 
Stadsbyggnadsprogram för Borås - Staden vid parken är 
godkänd kommunfullmäktige och planbeskrivningen 
hänvisar till dess intentioner.

 » Planerad gång- och ledningsbro vid Kvarteret Elektra 
preciseras genom planbestämmelse.

 » Planbeskrivning och syfte har tydliggjorts för skriv-
ningar kring hur gröna strukturer säkras, både för 
förgårdsmarken och allmän plats.

Samrådsredogörelse
Bilaga till detaljplan för Centrum, Viskaholm 2 m.fl., Borås Stad, upprättad den 1 april 2022.
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 » Flertalet planbestämmelser kopplat till risk har tillförts 
och förtydligats.

 » Planbestämmelse för grundläggning har lagts till i 
plankartan.

 » Planbestämmelser för rening av dagvatten och över-
svämnings åtgärder har lagts till i plankartan.

 » Ny användning PARK i områdets nordöstra och södra 
del.

 » Egenskapsbestämmelse läggs till inom allmän plats 
längs strandkanten om att vegetation ska finnas som 
hänger över vattenytan.

 » Planbestämmelse om översvämningsskydd i form av 
bortforsling av dagvatten.

 » Planbeskrivningen har förtydligats gällande den 
planerade bebyggelsens påverkan på områdets kultur-
historiska värden.

Mindre redaktionella ändringar kan ha skett mellan samråd 
och granskning. Planens innehåll vad avser markanvändning 
och principer är bibehållet.

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 § 171 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplan. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 § 129 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-12-17 § 394 att 
sända detaljplanen för samråd.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Planen innebär möjliggörande av cirka 400 nya bostäder, 
kontor och verksamheter i ett centralt läge. Inledningsvis i 
projektet var en av hörnstenarna att området skulle fortsätta 
innerstadens/stadskärnans rutnätsstad över Viskan och 
denna kvalité är väsentlig för områdets karaktär och det är 
därför av stor vikt att den bibehålls genom hela planeringen 
och när kvarteren byggs.

Inom Viskaholm planeras det för både hyresrätter för 
allmännyttan och bostadsrätter. Båda dessa kategorier är 
underrepresenterade i centrum och tillskottet är positivt för 
att uppnå en större blandning i utbudet på bostadsmarkna-
den. Detta är värdefullt för stadens utveckling.

Detaljplanen bidrar även till att möjliggöra en framtida 
koppling mellan Centrum och Norrby genom ett parkstråk 
och möjlighet till kommande gång- och cykelbro.

Parkstråket genom Viskaholm behöver förtydligas i detaljpla-
nen. Stadens tankegångar är att möjliggöra en unik utform-
ning med hjälp av bland annat grönstrukturen som kan 
lyfta arkitekturen på Viskaholm i sin helhet. Detta behöver 
bemötas mer från exploatören.

Bilagan kring gestaltningsprinciper för området saknar 
viktiga delar för stärkandet av exploatörens viljeinriktning 
att förverkliga det gröna parksstråket. Tanken är att detta 
åstadkoms bland annat genom att förgårdsmark ges förutsätt-
ningar för växtlighet på fasader i delar av området. Planbe-
stämmelser kring detta behöver förtydligas så att växtlighet 
verkligen säkras på fasad samt att gestaltningsprinciperna 
visar på en ambitionsnivå som både staden och exploatören 
kan vara nöjda med. Även planbeskrivning och syfte bör 
stärkas i skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både 
för förgårdsmarken och allmän plats.
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angående olika alternativ för passage längs Viskan. Det 
kan därefter bli aktuellt att ta bort möjligheten att skapa en  
allmän brygga.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § 
plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av upp 
till 400 bostäder, ca 10 000 kvm handel samt ca 6 000 kvm 
kontor inom kvarteret Viskaholm som ligger ett par 100 
meter från centralstationen och omgärdas av

Viskan i norr, söder och öster. Ett undersökningssamråd 
gjordes under hösten 2020 där Länsstyrelsen bedömde att 
planförslaget kan innebära betydande miljöpåverkan.

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Detaljplanens syfte att möjliggöra bostäder och service i ett 
attraktivt läge är lovvärt och svarar väl mot samhällets behov 
av bostäder i goda kommunikationslägen. Som Länsstyrelsen 
uttryckt i undersökningssamrådet är projektet dock komplext. 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa / säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion samt uppfyllande av miljökvalitetsnormer 
för vatten måste lösas på ett tillfredsställande sätt. I annat 
fall kan ett antagande av planen komma att prövas av Läns-
styrelsen.

Motiv för bedömningen 
Behovet av att hantera förorenade massor, förse området 
med underjordiska anläggningar samt erosions- och 
klimatanpassningsskydd medför stora utmaningar för 
genomförandet av planen. Projektet involverar kostsamma 
åtgärder såväl som utredningstunga- och tillståndspliktiga 
åtgärder. Av planhandlingarna framgår att flera frågor och 
åtgärder inte är utredda ännu. Det är därför av största vikt 
för genomförbarheten av projektet att förutsättningarna kan 
klargöras i ett så tidigt skede som möjligt och inte hänskjutas 
till granskningsskedet.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Hälsa och säkerhet 
Risken för hälsoeffekter, olyckor, översvämning samt erosion 
behöver utredas mer enligt vad som står angivet nedan.

Geoteknik 
Enligt de geotekniska undersökningarna utförda av WSP 
består marken av 1–2 meter tjocka fyllnadsmassor ovanpå 
isälvssediment av sand och silt. Sanden och silten vilar i sin 
tur på friktionsjord på berg. Djupet till berg är cirka 20 meter 
från befintlig markyta närmast Viskan och minskar sedan 

Om inte detta kan uppnås bör förgårdsmarken tas bort 
och istället ersättas med en bredare yta med allmän plats, 
GATA. Gatans bredd skulle i detta fall bli 14 meter vilket 
kan jämföras med Västerlånggatan, mätt mellan Lindex och 
Buketten, där kanalen upplevelsemässigt kan jämföras med 
parkstråket. I detta fall så får kommunen hela rådigheten av 
utformning av det gröna stråket. En viktig grundförutsätt-
ning för parkstråket som helhet var samarbetet mellan 
kommun, exploatör och fastighetsägare. I denna lösning 
försvinner denna förutsättning. Det blir exempelvis svårare 
att anlägga vertikal grönstruktur på fasader.

Den befintliga rörbron mellan kvarteren Elektra och Viska-
holm behövs men behöver flyttas i samband med exploate-
ringen. Den kan även kompletteras med en gångbro för att 
stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro behöver 
preciseras i detaljplanen. Placeringen ska vara i förlängningen 
av gatumarken som möter Viskan, strax sydost om befintlig 
rörbro.

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas bort 
och istället ersättas med en bestämmelse där balkonger är 
möjliga. Det innebär att effekten av brygga uppnås, men att 
den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte påverkar 
vattenområdet i samma utsträckning. Om lösningen med 
bestämmelse inom vattenområde bibehålls, så ska bryggan 
säkras så att allmänheten får tillgång till den.

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget under förutsätt-
ning att nämnda justeringar görs.

Kommentar
Parkstråket och dess utformning har förtydligas i detaljpla-
nen. Planteringar och växtlighet på fasader säkerställs genom 
planbestämmelser för förgårdsmarken. Stadsbyggnadspro-
gram för Borås - Staden vid parken är godkänd kommunfull-
mäktige och planbeskrivningen hänvisar till dess intentioner.

Gestaltningsprinciperna har reviderats inför granskning 
och visar på kommunens önskan om att grönskan ska lyfta 
arkitekturen/grönska på fasader.

Planbeskrivning, syfte och plankarta har förtydligats i 
skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både för 
förgårdsmarken och allmän plats.

Planerad gång- och ledningsbro vid kvarter Elektra har 
preciserats genom planbestämmelse.

Bestämmelser för allmän brygga kvarstår i detta skede 
som ett alternativ för att skapa fri passage längs Viskan. 
Inför antagandet kommer samråd med länsstyrelsen hållas, 
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västerut mot Krokshallsberget. Av tidigare genomförda 
sonderingar framgår det att silten och sanden bitvis har 
mycket låg eller låg relativ fasthet. 

Angående risken för ras och skred bedömer WSP att marken 
i huvudsak är stabil och att det inte föreligger risk för skred 
ut i Viskan längs kajerna förutsatt att kajerna fyller sin 
funktion. Kajernas funktionsduglighet har dock inte utretts 
och dokumentationen kring kajkonstruktionerna har inte 
kunnat hittas. Vidare skriver WSP att ”i områdets norra del, 
invid Viskan kan stabiliteten på sikt försämras då tecken på 
erosion och släntkrypning observerades vid platsbesök. Då 
föreliggande arbeten riskerar att påverka kajkonstruktionen 
som i tur är viktig för skredsäkring mot Viskan behöver dess 
skick och integritet säkerställas innan arbetena påbörjas.”

Länsstyrelsen delar SGI`s synpunkter som anser att kajernas 
funktionalitet behöver utredas närmare samt att slutsatsen 
att ”risk för skred inte föreligger” behöver motiveras bättre, 
exempelvis genom en stabilitetsbedömning. Om risken 
för skred inte är uppenbart låg anser SGI att det krävs mer 
ingående stabilitetsutredningar. Viktiga parametrar att ta 
med i beräkningarna är lasten från anläggningar som syftar 
till att skydda området mot översvämning samt lasten från de 
byggnader som planen tillåter. SGI anser även att eventuella 
anläggningar och konstruktioner som planen sammantaget 
kräver samt vilken grundläggning som krävs behöver regleras 
genom planen. Länsstyrelsen instämmer i detta. SGI:s 
yttrande bifogas detta yttrande.

Farligt gods 
Till planen hörande riskutredning hänvisar delvis till den 
översiktliga riskanalys som är gjord för Borås. Länsstyrelsen 
har sedan tidigare haft synpunkter på den översiktliga 
riskanalysen och dessa kvarstår. Bland annat anger den 
översiktliga riskanalysen att individrisknivån är styrande 
och att ingen hänsyn därför behöver tas till samhällsrisken. 
Länsstyrelsen håller inte med om detta och anser att 
samhällsrisken ska tas med i bedömningen.

Detta speciellt då det i aktuell plan handlar om höga 
personantal, bostäder (känslig verksamhet) och relativt kort 
avstånd till farligt gods-led. En bedömning av samhällsrisken 
kan resultera i att längre avstånd eller att andra åtgärder 
är nödvändiga för att risken ska bedömas som acceptabel. 
Riskutredningen rekommenderar starkt att lägga tyngdpunk-
ten av antalet lägenheter så långt från järnvägen som möjligt. 
Länsstyrelsen kan inte se att detta följs i planen, snarare finns 
det en koncentration av högre hus och därmed fler boende 
närmast järnvägen.

I planbeskrivningen framgår följande ”Slutsatsen av 
riskutredning (Cowi 2019-06-04) visar att det utan 
säkerhetshöjande åtgärder går att genomföra det planerade 

bostadsbygget vid ett avstånd på mer än 40 meter från 
närmsta räls”. Kommunen skriver själva att det planerade 
höghuset ska tas med i kommande revidering av riskanalysen 
och riskbedömningen. Det behöver då särskilt beaktas 
att de skyddsavstånd som finns angivna i den översiktliga 
riskanalysen för Borås stad och som ligger till grund för den 
aktuella riskanalysen inte är tillämpbara för Br0-byggnader 
(dit byggnader med fler än 16 våningsplan räknas). Dessutom 
sammanfaller riskområdena från två farligt gods-leder. Detta 
är hanterat i riskanalysen men det är viktigt att hänsyn tas till 
helheten och alla de faktorer som på olika sätt (kvantitativt 
och kvalitativt) påverkar riskbilden. 

Av riskanalysen framgår att brandskyddad fasad är svår att 
kombinera med öppningsbara fönster. Länsstyrelsen instäm-
mer i detta och anser att kravet på ej öppningsbara fönster 
inte är tillämpbart på bostäder. Detta måste beaktas i den 
vidare processen. Enligt riskanalysen ska det finnas möjlighet 
att utrymma bort från farligt gods led. Detta behöver framgå 
av planbeskrivningen och förtydligas med bestämmelse på 
plankartan. Det behöver även tydligare framgå av planbe-
skrivningen vad det är för avstånd till farligt gods-led från 
planområdets olika delar.

Översvämning till följd av höga flöden 
Till detaljplanen hörande klimatanpassningsrapport redovisar 
konsekvenserna vid ett 200-årsflöde i Viskan med framtida 
planerad byggnation. Utifrån Länsstyrelsens ”Stigande 
vatten” ska bostäder ligga i zon 1, d.v.s. på en nivå över 
beräknat högsta flöde (BHF). Med sannolikhetsreducering 
och konsekvenslindring accepteras nivån för zon 2, d.v.s. 
200-årsflödet. Länsstyrelsen anser att även situationen med 
högsta beräknat flöde behöver redovisas i underlaget för att 
kunna bedöma planens lämplighet och behovet av åtgärder.

Funktionen bostad ska fungera vid en översvämning. Det 
är viktigt att säkerställa att tillgänglighet, utrymning och 
tekniska funktioner som t.ex. avlopp och el fungerar. Utifrån 
MSB:s översvämningskartering ser det t.ex. ut som att 
Sven Erikssonsgatan/Stationsgatan påverkas vid ett högsta 
beräknat flöde vilket skulle kunna begränsa tillgängligheten 
till området. 

I klimatanpassningsutredningen står att lämpliga skydd ska 
utredas. Detta behöver vara gjort till granskningsskedet. Det 
behöver vara säkerställt att översvämningsfrågan är lösbar 
och att planen är lämplig utifrån ett översvämningsperspek-
tiv.  Åtgärder ska så långt som det är möjligt vara inarbetade 
på plankartan. I detta ingår en tydligare beskrivning av hur 
eventuella underjordiska anläggningar som är nödvändiga 
för att upprätthålla bostaden som funktion ska skyddas mot 
översvämning.
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Kommunen skriver om olika typer av skydd. Det är viktigt 
att säkerställa att skyddet mot höga vattennivåer är robusta 
och håller över tid. Generellt är skydd som kräver ett aktivt 
handlande och en organisation mer sårbara än permanenta, 
fasta skydd. Sannolikheten för att planerade skydd fungerar 
behöver tas med i bedömningen och i valet av skydd.

Länsstyrelsen anser också att skydd mot höga flöden behöver 
utredas ihop med skyfallslösningar samt vid behov även med 
erosionsskydd så att eventuella samverkande faktorer hante-
ras. Det behöver också framgå hur översvämningsåtgärder 
påverkar flödet i Viskan och om översvämningssituationen 
för andra områden kan påverkas när vattnet inte kan 
försvinna på planområdet.

Översvämning till följd av skyfall 
En skyfallsutredning är gjord som tar hänsyn till ett 
klimatanpassat 100-årsregn. Kommunen skriver att skyfalls-
hantering kan ske genom höjdsättning. De stora mängderna 
vatten som uppstår vid ett skyfall ska kunna avledas på gator 
inom planområdet utan att utgöra skada för bebyggelse eller 
människors hälsa. Beskrivningen av skyfall bör utvecklas i 
planbeskrivningen och det behöver förtydligas hur höjdsätt-
ning ska ske kring byggnader för att undvika översvämmade 
områden.

Kommunen skriver också att områdesskydd mot framtida 
höga flöden och vattennivåer i Viskan är nödvändigt. Det 
behöver framgå hur skydd mot höga vattennivåer och 
skyfallshantering ska samverka (se också ovan).

Förorenad mark 
Planhandlingarna innehåller inte mycket ny information 
angående markföroreningar än vad som fanns med i 
handlingarna avseende undersökningssamrådet (Lst diarienr: 
402-49910-2020). I planbeskrivningen står att läsa att ”En 
fördjupad markmiljöutredning kommer att beskriva hur 
spridning av markföroreningar till Viskan under rivning av 
den befintliga byggnaden och sanering av marken ska undvi-
kas. Dessa åtgärder ska tas upp i saneringsplanen”. 

Länsstyrelsen förstår det som att kommunen har för avsikt att 
utföra kompletterande miljötekniska markundersökningar i 
enlighet med vad som rekommenderas i den senaste utförda 
miljötekniska markundersökningen (WSP 2019). Det hade 
varit bra om dessa kompletterande undersökningar hade 
kommit en bit till samrådsskedet. Länsstyrelsen rekom-
menderar starkt att detta arbete är klart och genomarbetat till 
granskningsskedet.

Kommunen har infört en planbestämmelse på plankartan 
som reglerar att föroreningar åtgärdas till nivåer som medger 
planerad markanvändning vilket är bra. Beroende på utbred-

ningen av föroreningar kan dock omfattningen av åtgärderna 
som krävs för att medge planerad markanvändning variera. 
Därför är det viktigt att föroreningssituationen utreds inom 
planprocessen. I planbeskrivningen står det även att ”Föro-
reningar under befintlig byggnad behöver ytterligare utredas 
om de uppmätta flyktiga ämnen har sin härkomst i klorerade 
kolväten eller tjärasfalt.”

I den miljötekniska markundersökning som bifogats 
planhandlingarna (WSP 2019) står det dock ingenting om 
klorerade kolväten. Om det finns misstanke om klorerade 
kolväten inom planområdet är det dock angeläget att detta 
utreds. Förekomst av klorerade kolväten kan ha stor påverkan 
på vilka åtgärder som måste till för att medge planerad 
markanvändning.

Om det påträffas föroreningar vid de kompletterande 
undersökningarna ska en riskbedömning utföras för att 
svara på om det krävs åtgärder för att kunna medge planerad 
markanvändning.

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten 
Länsstyrelsen saknar bedömning av påverkan från följande 
åtgärder:

 » Garagets påverkan på grundvatten, både i anläggnings-
skede och driftskede

 » Erosionsskydd och översvämningsskydd

 » Bryggor, broars och kajmurars påverkan på ytvatten

Risken för att påverka befintliga föroreningars mobilitet och 
spridning i grund- eller ytvatten. Påverkan behöver beskrivas 
för både ekologisk och kemisk status. All grundläggning 
inför byggnation riskerar att behöva länshållas. Länshållning 
inom planområdet riskerar spridning av förorenade sediment 
och ämnen, och därmed även påverkan på Viskan och dess 
MKN. Länshållning och grundvattenbortledning kan också 
innebära en risk för sättningar och konstruktionsproblem för 
befintliga byggnader.

Dagvatten 
Planförslaget innebär att dagvatten fortsätter avledas till 
Viskan, föregående av infiltration inom planområdet. Det 
förekommer dock föroreningar inom planområdet, och ny 
exploatering och etablering inom området kan innebära 
spridning av föroreningar från planområdet. I planbeskriv-
ningen står att infiltrationen förbättras av att mer grönska 
kommer att anläggas på området.
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Länsstyrelsen ställer sig tveksamt till att den grönska som 
framgår av illustrationsplanen kommer att kunna erbjuda 
en tillräcklig dagvattenhantering. Resonemanget behöver 
utvecklas närmare, gärna med stöd av en dagvattenutredning.

Strandskydd  
Strandskydd inträder enligt 10 a § lagen om införande av 
miljöbalken, då en generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Detta gäller även 
när en detaljplan för ett område som tidigare har omfattats 
av en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan 
upphävs eller ersätts av en ny detaljplan. För områden där 
strandskyddet upphävts vid planläggning anges det i 7 kap. 
18 g § miljöbalken att strandskydd återinträder om en detalj-
plan eller områdesbestämmelser upphävs eller ersätts med en 
ny detaljplan. 

I området är det själva byggnadskropparna som kan räknas 
som ianspråktaget område ur strandskyddssynpunkt. Övriga 
områden räknas som tillgängliga för allmänheten även om 
det förr i tiden var stängda grindar och staket runt hela 
området. Det går alltså inte att räkna hela planens yta som 
ianspråktagen. Byggnation i området behöver ske på så sätt 
att befintliga fria passager längs vattendraget fortfarande kan 
finnas kvar. De områden som blir tillgängliga för allmänhe-
ten bör ha minst samma kvaliteter för allmänheten (samt för 
eventuellt växt- och djurliv) som de har idag. 

Länsstyrelsen noterar att kommunen avser att lägga byggrät-
terna intill strandkant på Viskan i nordost samt anlägga en 
brygga längs med ån som kommer att kraga ut över åkanten. 
Idag finns där en obebyggd remsa på ett par meter längs ån 
som är obebyggd och tillgänglig för allmänheten. Att tillåta 
byggnader intill strandkanten är inte lämpligt då allmänhe-
tens tillgång till Viskan är beroende av att en brygga anläggs 
som i sin tur kräver en särskild prövning för att kunna 
genomföras (anmälan om vattenverksamhet). 

Råd enligt PBL och MB  
Tillstånd och dispens för vattenrelaterade åtgärder. 
I planbeskrivningen beskrivs hantering av höga flöden och 
risk för översvämning. Ett sätt att hantera risken för över-
svämningar är att höja befintlig stenkonstruktion och kaj. 
Att höja kajkonstruktion för att skydda mot översvämningar 
är att betrakta som markavvattning. I Västra Götalands 
län är markavvattning förbjuden och om så avses utföras 
krävs dispens och tillstånd. Om underjordiska anläggningar 
kommer att kräva bortledning av grundvatten eller om 
underhållsåtgärder behöver vidtas på grund av inläckage av 
grundvatten är åtgärderna att betrakta som vattenverksam-
het. Grundvattenbortledning är tillståndspliktigt och 
behöver prövas av Mark- och miljödomstolen. 

Andra åtgärder, som reparation och stabilitetsförbättringar, 
av en kajkonstruktion som är en vattenanläggning är också 
att betrakta som vattenverksamhet och behöver hanteras i 
enlighet med 11 kap miljöbalken. 

Trafik  
Trafikverket har flaggat för att exploateringen av Viskaholm 
kan innebära en ökad belastning på väg 40 i anslutning till 
Brodalsmotet vilket i framtiden kan ge köbildning på grund 
av den trafik som ska lämna väg 40 vid motet. Länsstyrelsen 
delar Trafikverkets uppfattning och ställer sig frågande till 
att kommunen planerar för så pass mycket parkering i ett 
centralt läge där boende och verksamma antas förflytta sig 
gåendes, med cykel eller kollektivtrafik. Garaget kommer 
dessutom att vara mycket kostsamt och utredningskrävande. 
För att trafikbelastningen ska minska i Borås är det angeläget 
att det inte planeras för fler biluppställningsplatser än vad 
som finns idag. 

Kulturmiljö  
Länsstyrelsen saknar en beskrivning som belyser den plane-
rade bebyggelsens påverkan på områdets kulturhistoriska 
värden. 

Den utförda bullerutredningen (ÅF 2019) visar att planom-
rådet är utsatt för trafikbuller men att det finns förutsättning 
för att riktvärdena i förordning (2015:216) om trafikbuller 
vid bostadsbyggnader innehålls om det säkerställs att 
lägenheterna anpassas med tyst sida eller är högst 35 kvm. 
På plankartan har det införts en generell planbestämmelse i 
syfte att reglera trafikbuller: 

”Byggnad ska placeras och utformas så att gällande riktvär-
den för trafikbuller klaras. Varje bostad ska ha tillgång till 
uteplats där ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå inte 
överskrider riktvärden för buller enligt gällande riktlinjer.” 

Det är bra att det finns en planbestämmelse som syftar till 
att hantera bullerproblematiken. Länsstyrelsen tycker dock 
att den blir något oprecis. Länsstyrelsen förordar istället att 
specifika planbestämmelser tas fram för respektive huskropp 
så att det blir tydligt vilka åtgärder som krävs inom varje 
kvarter. 

Kommentar 
Kommunen bedömer att planens samlade miljöpåverkan 
inte kräver en strategisk miljöbedömning och att planens 
miljöaspekter kan även fortsatt hanteras i separata PM. Vad 
gäller risker som Länsstyrelsen anser behöver utredas vidare 
har nya eller kompletterande utredningar genomförts i 
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tillräcklig omfattning. 

Kompletterande utredningar för kajernas funktionalitet, 
anläggningar, konstruktioner, grundläggning har genomförts 
och nödvändiga åtgärder har lagts i plankartan.

Riskanalys har reviderats enligt synpunkter och 
planbestämmelser i plankartan kopplat till risk har 
förtydligats. Vidare förtydligas även risker och avstånd till 
farligt gods-led i planbeskrivningen. 

Kompletterande utredningar har genomförts inom dagvatten 
och rening, skyfall, översvämning och MKN vatten. 
Nödvändiga åtgärder för detta har lagts till i plankartan och 
förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen.

En kompletterande marktekniksundersökning har genom-
förts för området vilket bedömer att föroreningssituationen 
inom aktuellt undersökningsområde är väl utredd i detta 
skede men att kompletterande undersökningar planeras 
genomföras i ett senare skede.

Vad gäller upphävandet av strandskydd anser kommunen att 
östra delen i kvarter 1 längs med Viskan fortsatt ska bedömas 
som ianspråktagen. För att bemöta Länsstyrelsen synpunkter 
gällande strandskyddsfrågan har förtydliganden genomförts 
och alternativ lokalisering utretts inom detalplaneprocessen 
och ingår i planbeskrivningen. 

Bestämmelser för allmän brygga kvarstår i detta skede 
som ett alternativ för att skapa fri passage längs Viskan. 
Inför antagandet kommer samråd med länsstyrelsen hållas, 
angående olika alternativ för passage längs Viskan. Det 
kan därefter bli aktuellt att ta bort möjligheten att skapa en  
allmän brygga.

Kommunen är medveten om den tillståndsplikt som vatten-
verksamheter medför. 

Kommunen avser att följa kommunens parkeringsregler.

Planbeskrivningen har förtydligats gällande den planerade 
bebyggelsens påverkan på områdets kulturhistoriska värden.

Kommunen anser att generell bullerbestämmelse är tillräck-
ligt för att visa att bullerkrav kan uppnås. Specifika lösningar 
för respektive byggnadskropp hanteras i bygglovskedet. 

S3 Trafikverket 
Lokaliseringsbedömning  
Fastigheten berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan 
(skyddsområde på 55 km kring flygplats där flygplanen 
påbörjar den sista delen av inflygningen) för Landvet-
ter flygplats. Höga objekt kan påverka flygsäkerhet och 

tillgänglighet kring flygplatser men även påverka navigations-
anläggningar för luftfarten i områden långt från flygplatsen. 
En lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) ska göras vid 
etablering av byggnader eller byggnadsverk som överstiger 20 
meter. Trafikverket anser att kommunen ska remittera aktuell 
flygplats och Luftfartsverket. 

Buller och vibrationer  
Trafikverket har granskat buller- och vibrationsutredning-
arna. Trafikverket har inga synpunkter gällande vibrationer 
under förutsättning att de rekommendationer avseende 
grundläggning och val av byggnadstomme följs. Trafikverket 
har inga synpunkter gällande buller under förutsättning att 
de slutsatser som anges i bullerutredningen följs. Trafikverket 
vill uppmärksamma att eventuella åtgärder som sker till följd 
av kommunal planering inte ska placeras på Trafikverkets 
fastighet. Om det finns önskemål om detta, måste detta ske 
på egen mark. 

Geoteknik  
Vid framtida byggnationer inom detaljplanerområdet 
behöver hänsyn tas till närhet till järnväg. Byggnationer inom 
detaljplaneområdet får inte påverka järnvägen negativt i form 
av markrörelser av olika slag eller att järnvägens avvattnings-
system försämras. 

Ny stambana – Göteborg-Borås  
Planen ligger inom utredningsområdet för Ny stambana – 
Göteborg-Borås. Vid aktuell plats kan järnvägen komma att 
byggas i tunnel, om projektet beslutar att gå vidare med det 
alternativet. Trafikverket vill informera kommunen om att 
järnvägen kan komma att påverka byggnaderna i form av 
stomljud och vibrationer. 

Trafikutredning Brodal  
Trafikverket har tagit del av Trafikutredning Brodal (Sweco, 
2020-11-06). Trafikverket noterar att det finns risk för köbild-
ning på avfartsrampen från öster efter 2030, vilket äventyrar 
trafiksäkerheten. Det finns möjlighet att bredda avfarts-
rampens anslutning mot Varbergsvägen med ett separat 
högersvängsvängfält mot söder som kan vara en lösning på 
köproblematiken. Trafikverket och Borås stad har haft dialog 
gällande körfältet och menar att uppföljning av trafiksituatio-
nen på väg 40 behöver ske efter hand och att körfältet byggs 
ut vid behov, då prognoserna för trafiktillväxten är osäkra. 

Om kommunens ambitioner uppfylls, med högre andelar som 
går, cyklar och åker kollektivt, så kommer kapaciteten för att 
vara tillräcklig även efter år 2040. Trafikverket uppmuntrar 
därför kommunen att aktivt arbeta med sin trafikplan och 
ser gärna att den är politiskt beslutad innan antagande av 
detaljplanen. 
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GC-bro över järnvägen  
Trafikverket noterar att gång- och cykelbron inte ingår i 
detaljplanen, men vill upplysa om att när planering av bron 
blir aktuellt måste dialog tas i tidigt skede med Trafikverket, 
då den korsar järnvägen. 

Sammantagen bedömning  
Trafikverket har inga invändningar mot planförslaget under 
förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas.  

Kommentar
Kommunen informerar exploatören om att vid bygglovsan-
sökan krävs flyghindersanalys för byggnader och tillfälliga 
hinder.

Planen föreslår inga bulleråtgärder inom Trafikverkets 
fastighet.

Markrörelser och markavvattning inom planen är utrett och 
bedöms inte påverka järnvägen nämnvärt.

Planområdet ingår inte i Trafikverkets rangordnade alternativ  
och kommunen gör bedömningen att planområdet inte 
kommer påverka Ny stambana - Göteborg-Borås.

Kommunen avser att följa kommunens parkeringsregler.

Kommen avser att kontakta Trafikverket i ett tidigt skede vid 
planeringen av ny gång- och cykelbro över järnvägen.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker planförslaget under förutsätt-
ning att nedanstående justeringar görs.

Det planeras för både bostadsrätter samt hyresrätter för 
allmännyttan, vilket är positivt då båda dessa kategorier är 
underrepresenterade i centrum. En större blandning i utbud 
är positivt för stadens utveckling.

Den presenterade utformningen av kvarteren avspeglar inte 
den byggnadsstruktur i centrum som är rådande för Borås. 
Med halvt öppna kvarter och upphöjda bostadsgårdar skapas 
en struktur som ej upplevs som hel, snarare osammanhäng-
ande. Samtidigt bryts rutnätet som är rådande på motsatt sida 
Viskan, sammantaget finns risken att kvarteret upplevs som 
ofärdigt och ostrukturerat.

Parkstråket genom Viskaholm behöver säkras på ett bättre 
sätt samt förtydligas i detaljplanen som helhet. Bilagan för 
gestaltningsprinciper till detaljplanen saknar viktiga delar 
som stärker exploatörens viljeinriktning att förverkliga 
parksstråket. Stråket planeras att genomföras genom att 
förgårdsmarken ges förutsättningar för planteringsytor 

och trädplanteringar i marknivå samt växtlighet på fasader 
i delar av området. Planbestämmelser kring detta behöver 
förtydligas för att säkerställa växtlighet på fasad samt att 
gestaltningsprinciperna visar på en ambitionsnivå som både 
staden och exploatören kan vara nöjda med. Stadens tanke-
gångar var att möjliggöra en unik utformning med hjälp av 
bland annat den gröna strukturen som kan lyfta arkitekturen 
i kvarteret Viskaholm i sin helhet. Men detta behöver bemö-
tas mer från exploatören. Även planbeskrivning och syfte bör 
stärkas i skrivningar kring hur gröna strukturer säkras, både 
för förgårdsmarken och allmän plats.

Om inte detta kan uppnås ska förgårdsmarken tas bort och 
istället ersättas med en bredare yta med planbestämmelse 
allmän plats, GATA. I det fallet så får kommunen hela 
rådigheten för utformning av det gröna stråket. Men då går 
staden miste om en viktig grundförutsättning för parkstråket 
som helhet vilket är samarbete mellan kommun, exploatör 
och fastighetsägare. Det blir exempelvis svårare att anlägga 
vertikal grönstruktur på fasader.

Bron som föreslås binda samman centrum med Norrby 
genom Viskaholm vidare över spårområdet är av stor vikt för 
detaljplanens funktioner samt möjligheten till rörelser för de 
boende i kvarteret att den blir verklighet. För staden i stort är 
den av lika stora vikt för att bidra till liv, rörelse och trygghet 
samt att tillse att parkstråket förverkligas. Kvarteret kan på 
sikt tjäna på att ett större parkeringshus uppförs vid brons 
motsatta ände vid Norrby tvärgata / Norrby långgata. Tillika 
flertalet verksamheter i centrum, eftersom det idag råder brist 
på bra parkeringslösningar i närområdet.

I Viskan finns en yta som tillåter bryggor. Denna bör tas 
bort och istället ersättas med en bestämmelse där balkonger 
är möjliga. Det innebär att effekten av brygga kan uppnås, 
men att den istället kan förankras i fasad och på så sätt inte 
påverkar vattenområdet i samma utsträckning. Upplåtelser 
av bryggor bör hanteras enligt bruklig rutin för tillfällig 
upplåtelse av allmänplats. Viktigt är att Viskans högsta flöde 
inte riskerar att påverka eventuellt utstickande balkonger.

Den befintliga rörbron som behövs mellan kv. Elektra och 
Viskaholm måste flyttas i samband med exploatering. Den 
bör även kompletteras med en yta som är gång- och cykelbar 
för att stärka kopplingen över Viskan. Läget för denna bro 
bör säkras till förlängningen av gatan mellan det äldre kvar-
teret i Viskaholm och det planerade nyuppförda kvarteret. 
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Om inte en bro planeras med gångmöjligheter finns det inte 
något syfte att stickgatan in från det genomgående parkstrå-
ket blir allmänplats GATA, utan ska istället få bestämmelsen 
kvartersmark.

Kommentar
Se kommentar till S1.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker fortsatt planarbete 
under förutsättning att förvaltningens synpunkter beaktas.

Miljöförvaltningen har synpunkter på dagvattenhantering, 
hantering av vattenkvalitet, biologisk mångfald samt viss 
otydlighet i plankartan.

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen ser positivt på att kvarteret Viskaholm 
exploateras till bostäder och verksamheter vilket ger en 
förtätning av staden samt knyter samman centrala staden 
med omgivande bostadsområden och ger utrymme för 
”parken i staden” att växa ut.

Detaljer Plankartan: 
På gatuvy står det f2-planbestämmelse. Ska det inte vara 
f1-planbestämmelse om förgård med växtlighet? Befintlig 
biotopskyddad allé längs kanten mot Viskan och i kröken 
mot kvartersmarken måste visas på kartan på samma sätt 
som raden mot järnvägen. (även om man i Nybroprojektet 
planerar att ta bort den så har man inte tillstånd till det nu.) 
Miljöförvaltningen anser att man bör beskriva vilka träd 
som kan sparas och vilka som troligen tas bort/ersätts mot 
nya mindre träd på ny kaj om dispens/tillstånd ges. Det 
måste finnas en markering på plankartan inom vilket område 
strandskyddet är upphävt. Det står i text att det är på gatu- 
och kvartersmark, samtidigt vill man möjliggöra för bryggor? 
Dessa kan anläggas utan dispensförfarande, vilket särskilt 
skäl tänker man då är användbart om man inte utrett det? 
Vattenområdet utanför kanalkanten är inte ianspråktagen 
idag. Om man inte upphäver strandskydd i plan på dessa 
platser behöver det också förtydligas genom att även skriva 
in det tydligt i w-planbestämmelsen att åtgärden är förbjuden 
utan given dispens från strandskyddsbestämmelserna.

Miljöförvaltningen anser att om man vill att det ska kunna 
finnas brygga/bryggor måste det utredas inom planarbetet 
och motiveras varför det ska var tillåtet. Vad är syftet med 
dessa bryggor? Vilken typ av bryggor man vill tillåta och 
för vilken användning? Allmänhetens tillgång? Privata 
båtplatser? Serveringsyta? Gångstråk? Då kan man gå på 
att upphäva strandskyddet på den specifika platsen i vattnet, 
alternativ ge visst stöd för en framtida dispensprocess.

Planbestämmelse behövs i norra delen mot Viskan (iaf inom 
gatumarken) under rubriken Egenskapsbestämmelser för 
allmän plats. (Se nedan diskussion om grönska längs Viskan, 
kumulativa effekter och ev behov av erosionsskydd.)

Illustrationskartan: 
På illustrationskartan blir det missvisande att lägga in bryggor 
med båtplatser utan att veta om det är genomförbart.

Den lilla trekanten i norr (på gatumark) är en liten yta som 
inte är kanaliserad och markerad med träd, det bör återspeg-
las i plankartan med bestämmelse om man ser att det finns 
möjlighet att bevara eller återställa denna miljö med större 
träd i anslutning till vattnet. Det blir kumulativa effekter här 
tillsammans med projektet för Nybron. Detta måste hanteras 
i båda ärendena.

Vattenkvalitet och grönska/biologisk mångfald: 
Det saknas beskrivning om rening av dagvatten. Det står att 
uppbyggda innergårdar kan nyttjas för rening och fördröjning 
men det som kommer i lägre nivåer/på andra platser regleras 
inte. Det är fortfarande lite oklart hur mycket fordon/trafik/
parkeringar som kan bli aktuellt. Miljöförvaltningen förordar 
att ha en bestämmelse kring att dagvatten ska passera 
växtbädd/markbädd eller filter före utsläpp till recipient. Det 
ökar chansen för att det blir mer grönska i parkstråket inom 
kvartersmarken och att nedskräpning i Viskan via dagvattnet 
hindras effektivt. Förgårdsmarken f1 som finns på ett ställe 
beskrivs tillföra grönska men bör också ha beskrivning med 
tydlig koppling till möjlig dagvattenfunktion. Att klima-
tanpassningsskydd och erosionsskydd kan behövas längs 
Viskan beskrivs, detta får dock ej påverka möjligheten till 
grönska längs vattnet. Där erosionsskydd krävs där det finns 
förutsättning att ha kvar grönska, naturlig strandkant och 
träd som växer ut över vattnet, är det viktigt att dessa just här 
utformas naturanpassat. Så att det går att återställa värde med 
grönska och träd i anslutning till strandlinjen och inte mer 
kanaliserad eller hårdgjorda lösningar än de som man plane-
rar kring vägombyggnaden. Detta bör regleras i plankartan 
med markering på allmän plats Träd/grönt: markvegetation 
som ansluter till vattnet och träd som kan växa med överhäng 
utöver vattnet ska finnas.

MKN vatten - Kumulativa effekter: 
Det blir en liten negativ påverkan på strandkanten om träd 
i anslutning till vattnet tas bort, även om en enskild åtgärd 
inom planen eller vägprojektet inte är så stor att den ändrar 
klassningen så bör man ändå diskutera kumulativa effekter 
på stråket genom staden och försämrar man lite så bör man 
också göra förbättrande åtgärder på annan plats. Även små 
förbättringsåtgärder är viktiga för helheten och att man inte 
kan nå god status överallt är inte skäl att undvika kompensa-
tion för de försämringar man gör.
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Det finns i dagsläget ingen anledning att ifrågasätta den av 
MSB utförda översvämningskarteringen från 2019 som sker 
på sidan 16 i planbeskrivning. Om staden har anledning att 
ifrågasätta den utredningen så får Staden ordna med en egen 
utredning och bära ansvaret för att visa att en ny utredning 
har större bäring och tyngd än den av MSB utförda över-
svämningskarteringen från 2019.

Enligt planhandlingarna ska biltrafik begränsas inom 
planområdet. Förutsättningarna är goda för exploatörer att 
i detta läge välja åtgärdspaket kopplat till bilpool för att få 
reducerat parkeringstal för bil då närhet till god kollektiv-
trafik och flera typer av service finns. Det är dock upp till 
exploatören att välja. Förutsättningarna ges också att bygga 
en gång och cykelbro mot Norrby på längre sikt, då planen 
ingår i parkstråket som föreslås i Stadsbyggnadsprogrammet 
Staden vid parken, som nyligen var ute på remiss.

Konsekvensbedömning 
Social dimension 
Fler bostäder är positivt för den sociala hållbarheten. Det 
är positivt för den sociala dimensionen att Centrala Borås 
knyts bättre samman med centrumnära områden. Den del 
av superparken som går genom planområdet har en positiv 
inverkan på de sociala dimensionerna. Förutsättningarna för 
ökad andel som reser till fots, med cykel eller kollektivtrafik 
istället för bil kan leda till ökad hälsa.

Ekologisk dimension 
Det är positivt att leda superparken genom ett bostads-
område, det kan ha positiva effekter för den ekologiska 
dimensionen. Möjlighet till minskad klimat-, buller- , 
luft- och dagvattenpåverkan. Om en bilpool etableras för de 
boende; som också är öppen för allmänheten, visar exempel 
i andra städer att det kan ge synergieffekter även för boende i 
närområdet då även dessa tenderar att nyttja en sådan bilpool 
i lika stor utsträckning förutsatt att det är i goda kollektivtra-
fiklägen.

Ekonomisk dimension 
Fler bostäder är positivt för den ekonomiska dimensionen. 
Det är nödvändigt att styra mot ökad andel cykel, gång, 
kollektivtrafik om vi ska lokalisera bostäder centralt för 
att klara trafiken till 2040 utöver föreslagna trafikåtgärder 
vid Brodal som bilagts planhandlingarna. Dessa planerade 
trafikåtgärder är redan oerhört kostsamma. Det finns också 
indirekta kostnadsbesparingar i form av minskad klimat-
påverkan, minskade luftföroreningar, minskad trängsel, 
minskad ohälsa osv.

Kommentar
Plankartan revideras gällande f-bestämmelser.

Befintliga träd längs Viskan har mäts in och grundkartan har 
uppdateras. Exakt vilka träd som kommer att sparas och var 
nya träd ska placeras hanteras i ett senare skede. Planbestäm-
melse om att träd ska finnas i parken längs viskan läggs till i 
plankartan.

Bestämmelser för allmän brygga kvarstår i detta skede 
som ett alternativ för att skapa fri passage längs Viskan. 
Inför antagandet kommer samråd med länsstyrelsen hållas, 
angående olika alternativ för passage längs Viskan. Det 
kan därefter bli aktuellt att ta bort möjligheten att skapa en  
allmän brygga.

Den lilla trekanten i norr har ändrats i plankartan och 
regleras som park. 

Illustrationskartan har reviderats och bryggor har tagits bort.

Kompletterande utredningar gällande rening av dagvatten 
har genomförts. Bestämmelser gällande dagvatten inom 
kvartersmark bedöms inte nödvändiga och tas bort. Istället 
läggs bestämmelser kring rening av dagvatten inom allmän-
plats till i plankartan.

Planbestämmelser med växtlighet inom allmän plats och 
överhäng över Viskan läggs till i plankartan. Utöver tillför-
andet av fler och kvalitativa grönytor med träd föreslås inga 
ytterligare kompensationsåtgärder. 

En kompletterande utredning gällande översvämning har 
genomförts. Nödvändiga åtgärder för hantering av över-
svämningsrisker läggs till i plankartan. 

S6 Borås Energi och Miljö 
Vatten och avlopp 
Befintlig text ersätts med följande text:  
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och spillvatten. De två norra kvarter ska avleda sitt 
spillvatten norrut och spillvatten från de två södra kvarter 
avleds söderut. Alla byggnader med en takhöjd över +165 
behöver intern tryckstegring, bekostas av fastighetsägaren.

Dagvatten 
Befintlig text ersätts med följande text:  
Planområdet är idag en industrifastighet som består av enbart 
hårdgjorda ytor, så planförslaget innebär en förbättring med 
mer grönska och mindre dagvatten från området. Ingen 
fördröjning krävs då planområdet ligger i direkt anslutning 
till recipienten(Viskan). Det är viktigt att det byggs in 
möjlighet att stänga av dagvattenledningarna vid brand eller 
utsläpp, se rubrik släckvatten. Dagvattenledningen i den 
södra delen av planområdet behöver flyttas för att möjliggöra 
byggnationen och detta bekostas av exploatören
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Rubriken Värme ersätts med rubrik Värme och Kyla 
Befintlig text ersätts med följande text: 
Fjärrvärme och fjärrkyla finns inom planområdet. Byggnader 
kan med fördel anslutas till dessa nät. Ledningar kommer att 
flyttas inom planområdet. Arbetet med att finna alternativ 
lokalisering av ledningar pågår.

Övrigt 
En bro för FV och FK-ledningar är önskvärt i anslutning till 
gatan som vetter åt kv. Elektra.

Kommentar
Texter för vatten, avlopp, dagvatten och värme i planbeskriv-
ningen har uppdaterats.

S7 Borås Elnät 
Elnät 
Nytt läge för befintliga elledningar och ledningsbro förut-
sätts var klarlagt inför granskning av detaljplanen. Kostnaden 
för ombyggnad befintligt elnät bekostas av exploatören.

För tekniska anläggningar(E) i plankartan som avser trans-
formatorstation ska det tillägas att det är endast placering i 
markplan som accepteras. För begränsa elektromagnetiska 
fälten som alstras av bland annat elledningar och trans-
formatorstation behövs tidig dialog med exploatören vid 
detaljplaneringen.

Stadsnät 
Befintliga ledningar finns inom området dessa bör tagas i 
beaktande. Exploatör bör ta dialog i tidigt skede för samord-
ning av eventuell flytt.

Kommentar
Samhällsbyggnadsförvaltningen har samrått ändringar i 
plankartan med Borås Elnät. Frågor gällande transformator-
station och nytt läge för elledningar och ledningsbro  är nu 
klarlagda. 

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har ingen erinran mot den före-
slagna detaljplanen.

Kommentar
Noteras

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, 
Viskaholm 2 med flera Västerbro, men påtalar vikten av att 
även planera för utbyggnad av ny förskola i centrum och att i 
detaljplanen möjliggöra för etablering av förskoleplatser.

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med planen är att möjliggöra för cirka 400 nya bostä-

der, kontor och centrumverksamheter i ett centralt läge av 
staden. Höga arkitektoniska kvalitéer ska bevaras och utveck-
las. Detaljplanen är en del i ett möjliggörande av parkstråk 
med gång- och cykelväg som på sikt ska sammankoppla 
centrum med stadsdelen Norrby. Planområdet ligger i västra 
delen av Borås centrum och avgränsas vid Viskans östra 
strandkant mot kvarteret Elektra, Krokshallstorget i söder, 
samt Sven Eriksonsgatan i väster.

I detaljplanen hänvisas det till Norrbyskolans förskola. 
Befintliga förskolor på Norrby har inte möjlighet att 
omhänderta ett ökat behov av förskoleplatser. Utökningen av 
bostäder kommer också att innebära ett ännu större behov 
av förskoleplatser i centrum som Förskolenämnden inte har 
kapacitet för att omhänderta. I samband med att området 
utvecklas och förtätas med ett stort antal bostäder vill 
Förskolenämnden därför påtala vikten av att i detaljplanen 
även planera för utbyggnad av ny förskola i centrum och 
möjliggöra för etablering av förskoleplatser.

Förskolenämnden vill också poängtera att man bör beakta 
barnperspektivet redan från början när gator, torg, trottoarer 
och cykelvägar planeras.

Kommentar
Inom ramen för detaljplanen möjliggörs fortsatt inte någon 
ny förskola. Alternativa platser för att tillgodose det ökade 
behovet av förskoleplatser behöver ses över på annan plats.

Kommunen överrensstämmer i att barnperspektivet är viktigt 
beakta i det fortsatta arbetet med utformningen av allmänna 
platser och gårdsytor inom kvartersmark. Det är särskilt 
viktigt med hänsyn till de begränsade ytor som finns till 
förfogande.

S10 Kulturnämnden 
Kulturnämnden avstyrker detaljplanen för Centrum, Viska-
holm 2, m.fl.

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 
På denna plats fanns Borås allra första textilfabrik, Wiska-
holm, grundad 1857. 1869 bildades här Borås Wäfveri – ett av 
Borås viktigaste och mest tongivande företag någonsin och 
ett textilföretag av nationell betydelse. Platsens historia är 
alltså betydelsefull för Borås textila arv genom att både vara 
textilindustrins själva startplats och att under lång tid ha hyst 
huvudkontoret för ett framstående textilföretag.

Planområdet kan beskrivas som bestående av två byggnader, 
som här kallas kontorsbyggnaden och lagerbyggnaden. 
Nedan behandlas först kontorsbyggnaden, därefter lagerbygg-
naden och slutligen synpunkter om området som helhet.
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Kontorsbyggnaden 
Det gamla huvudkontoret för Borås Wäfveri uppfördes 
1913-1914 och ritades av Boråsarkitekten Lars Kellman. 
Byggnaden är uppförd i gult tegel och har en karaktäristisk 
och miljöskapande svängd form längs Viskan. På 1930-talet 
tillkom byggnadens norra parti. Byggnaden utvidgades 
även på 1940-talet, bl.a. med den rundade gaveln åt söder. 
Kontorsbyggnaden kan utan tvekan ses som en av Borås 
mest välkända och arkitektoniskt uppskattade äldre byggna-
der.

Planförslaget ger kontorsbyggnaden rivningsförbud och ett 
antal q-markeringar som säkrar att fasaddetaljer och dylikt 
inte förvanskas i framtiden. Även räckena till Viskaholms-
bron förses med skyddsbestämmelser. Allt detta ser Kultur-
nämnden som positivt och i linje med hur kulturhistoriska 
värden bör hanteras i den kommunala detaljplaneringen.

Vad som däremot innebär negativ inverkan på kontorsbygg-
nadens kulturvärden är de föreslagna byggnadernas höjd och 
hur tätt de står. Risken är stor att den gamla kontorsbyggna-
den ”drunknar” i det nya täta och höga stadsrummet. Det 
rör sig fr.a. om byggnaden i detaljplanens Kv 2, direkt väster 
om kontorsbyggnaden, som dels står för nära den gamla 
kontorsbyggnaden för att möjliggöra en rättvis exponering 
av denna och dels är för hög (den tillåts bli fyra meter högre 
än kontorsbyggnaden). I planen föreslås den nya byggnaden 
stå endast ca tio meter ifrån kontorsbyggnaden och bilda en 
drygt 30 meter lång korridor dem emellan. Den höjdmässigt 
upptrappande placeringen som föreslås för de nya byggna-
derna är här inte en tillräcklig åtgärd.

Med en betydelsefull byggnad som kontorsbyggnaden 
borde ambitionen istället vara att prioritera dess exponering 
i stadsrummet samt att låta dess höjd vara vägledande för 
taksiluetten i denna del av det nya bostadsområdet. Den 
intilliggande byggnaden i Kv 2 (med växlighet på taket) bör 
därför ges samma höjd som kontorsbyggnaden.

Lagerbyggnaden 
Den andra byggnaden är Borås Wäfveris stora lagerbyggnad 
från 1960. Här förvarades färdiga varor i väntan på vidare 
transport ut i landet. I samband med att lagerbyggnaden 
uppfördes revs de äldre fabriksanläggningarna på platsen 
(1959), således finns idag inga synliga spår kvar efter 
1800-talsfabriken. Den stora, slutna lagerbyggnaden i funk-
tionalistisk stil från 1960 är byggd i betongelement klädda i 
gult tegel. Byggnaden har ett platt, liggande uttryck trots att 
den inte är särskilt låg. Stegvis utskjutande partier skapar viss 
rytm i fasaden längs Sven Eriksonsgatan. Den större delen 
av lagerbyggnaden är en sluten hallbyggnad, medan partiet 
i söder (dvs. åt Krokshallstorget) är högre och försett med 
fönster. I detta uppstickande södra parti fanns lastutrym-

men, packsal och kontor. Här finns också en av byggnadens 
intressantare arkitektoniska detaljer, nämligen en indragen 
del av bottenvåningen som fungerade som portvaktskur (dvs 
i hörnet mot Viskan). Portvaktskuren lyfts särskilt fram i 
industribyggnadsinventeringen från 1996 såsom: ”av stor vikt 
att bevara […] Den ger byggnaden karaktär och identitet och 
den visar hur delar av anläggningen tidigare avgränsades och 
angjordes.” (Industribyggnader i Borås Stad, 1996)

För att förstå Viskaholmsbyggnadernas placering och 
funktion i stadsbilden, behöver man väga in att de var en del 
av en större grupp storskaliga fabriksbyggnader som tillhörde 
Borås Wäfveri under 1900-talets första hälft och mitt, vilka 
löpte som en axel genom centrala Borås. De viktigaste av 
dessa var, utöver de redan nämnda: Norrby (spinneri och 
väveri, idag rivet); Ångcentralen (bredvid Norrby, också 
rivet); Tryckeriet (Kv Tryckaren och Simonsland, delar rivet) 
och Färgeriet (Kv Prometheus, rivet). Borås Wäfveri var 
dessutom storägare i Svenskt Konstsilke (Simonsland).

De för denna detaljplan aktuella byggnaderna på Viskaholm 
är alltså nästan det enda som finns kvar idag av den för 
Borås centrum så dominerande fabriksbebyggelsen tillhö-
rande Borås Wäfveri (undantaget Tryckeriet/Simonsland). 
Därutöver har staden förlorat andra industrimiljöer i 
anslutning till järnvägen – mest tydligt är detta väster 
om spåren, där rivningarna av Dalhems väveri och Borås 
mekaniska verkstad ännu bildar tomrum i stadsbilden. Rent 
industrihistoriskt är lagerbyggnaden också intressant som ett 
sent exempel på en äldre typ av utrymmeskrävande lager som 
efter 1960-talet sällan anlades inne i stadskärnor.

Av ovanstående stycken kan konstateras, att Borås Wäfveris 
gamla lagerbyggnad idag besitter en viktig historisk och 
pedagogisk funktion som ett av få kvarvarande spår av den 
tätbebyggda industristad som Borås förr var, och på så vis 
är en viktig symbol för stadens textila arv. Lagerbyggnaden 
besitter tveklöst höga industrihistoriska och lokalhistoriska 
värden, inte minst ett så kallat dokumentvärde, vilket betyder 
att byggnaden genom sin existens bidrar till att synliggöra en 
del av vår historia. Dessa värden måste beaktas i det fortsatta 
detaljplanearbetet i området.

Rivning av lagerbyggnaden är inget som kan ske utan noga 
antikvariska avvägningar. Sådana lyser emellertid med 
sin frånvaro i Planbeskrivningen. Under ”Historik och 
kulturmiljöer” konstateras att lagerbyggnaden ”utgör ett bra 
exempel på industriarkitektur från 1960-talet” och sedan 
beskrivs byggnaden kortfattat, men inga bedömningar görs 
rörande de värden som lagerbyggnaden besitter och huruvida 
dessa kan skadas, eller hur det skulle kunna avhjälpas. 
Vidare framkommer inte vilka alternativ till att riva hela 
lagerbyggnaden som avvägts. En 61 år gammal byggnad med 
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industrihistoriska dokumentvärden bör alltid kvalificera sig 
som betydelsefull i Borås (jfr exempelvis den stora betydelse 
som det textila arvet tillmäts i Borås Stads Översiktsplan, 
men också det textila arvets funktion i marknadsföringen 
av Borås). I detaljplanens syftesformulering står att det finns 
höga arkitektoniska kvaliteter som bevaras, men det borde 
även anges att detaljplanen berör höga kulturmiljövärden 
eller kulturhistoriska värden som bör bevaras och utvecklas. 

Om lagerbyggnaden ändå skulle rivas så framgår det inte av 
detaljplanen vilka typer av antikvariska dokumentationsinsat-
ser som skulle föregå rivandet, och därmed ej heller vem som 
ska utföra och bekosta dessa. Kulturnämnden ser det som 
nödvändigt att det som rivs blir dokumenterat av antikvarisk 
personal eller motsvarande, åtminstone genom fotografering 
och sedvanliga studier av arkiv, ritningar etc. Eftersom 
området har hyst Borås äldsta textilfabrik kan platsen t.ex. 
även vara av intresse för en modern-arkeologisk undersök-
ning i någon form, relaterad till forskningsfältet industriell 
arkeologi.

Bevarande av lagerbyggnadens södra parti  
Förslaget att uppföra bostäder i området är positivt. Behovet 
av centralt belägna, moderna bostäder är stort. De föreslagna 
bostadsbyggnaderna ska också enligt planens uttalade syfte 
hålla hög arkitektonisk kvalitet. De förslag på hur inspiration 
kan tas från kringliggande befintlig och f.d. bebyggelse som 
ges i bilagan Gestaltningsprinciper är intressanta och ger 
intryck av kvalitet. Det planerade området ska dessutom 
knytas till det gröna parkstråk som planeras att anläggas 
genom staden. Det finns med andra ord mycket som är 
positivt med att bygga en ny stadsdel med huvudsakligen 
bostäder på Viskaholm. Det är också begripligt att lagerbygg-
naden i sin helhet inte kan fungera för bostadsändamål. Den 
viktiga frågan blir därför hur man kan kompromissa mellan 
bevarande och nyexploatering.

Kulturnämnden föreslår att lagerbyggnadens södra parti 
bevaras, men anpassas interiört för att inrymma bostäder 
eller kontor. Denna del utgör uppskattningsvis en femtedel 
av lagerbyggnadens yta, vilket skulle lämna gott om plats 
för den nya stadsdelens bostadshus. På så vis blir en 
sammanhängande och bebyggelsemässigt intressant samt 
välexponerad del av lagerbyggnaden bevarad för framtiden. 
Det bevarade byggnadspartiets tegelfasad skulle dessutom 
korrespondera med de nya byggnader som avses prydas med 
återvunnet tegel från lagerbyggnaden.

Lagerbyggnadens södra uppstickande parti, som alltså tidi-
gare fungerat som kontor, packsal och inlastning, markeras 
på bifogad bild. Innan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
av denna kaliber kan rivas behöver förslag såsom detta 
övervägas och dess eventuella nackdelar tydligt motiveras.

Övrig anmärkning 
I bilagan Gestaltningsprinciper från arkitektfirman anges att 
man tagit inspiration av det Bäckska färgeriets takutform-
ning, dvs sedermera Borås Wäfveris färgeri. Det står felaktigt 
i Gestaltningsprinciper att det Bäckska färgeriet låg på andra 
sidan Viskan från Viskaholm sett, i Kv Elektra. Där låg dock 
det Lindska färgeriet. Det Bäckska färgeriet låg där Grand 
hotell finns idag.

Kommentar
Planförslagets genomförande kommer att innebära stora 
förändringar i skala i jämförelse med tidigare bebyggelsen. 
Samtidigt kommer nya byggnader att till stora delar skapa nya 
gaturum och utöka stadskärnan. Borås har sedan 1930-talet 
sett en kontinuerlig förskjutning av skalan på bebyggelsen i 
stadskärnan och under det senaste årtiondet har den proces-
sen fortsatt och dessutom accelererat. Det föreliggande 
förslaget för Viskaholm speglar denna utveckling och är inte 
unik i denna del av Borås. I närliggande kvarteret Morfeus 
pågår bland annat detaljplanering för bebyggelse på 19 till 24 
våningar. En ny bebyggelse som markerar sitt ursprung i vår 
tid kan betyda att kontrasterna skapar en tydlighet i området 
när kontorsbyggnadens textilindustrihistoria möter 2020-
talet. Mot denna bakgrund anser Samhällsbyggnadsnämnden 
att den nya bebyggelsens utformning inte strikt behöver följa 
den tidigare skala för att bibehålla det kulturhistoriska värdet 
i området. En ökad exploatering med krav på ytterligare 
förtätning av staden får konsekvenser i form av högre hus 
och minskade avstånd mellan byggnaderna. 

Kontorsbyggnaden     
När kontorsbyggnaden uppfördes år 1913 adderades den 
till redan befintliga fabriksbyggnader. Den norra fasaden 
utformades som en, till stora delar, relativt enkel gårdsfasad 
främst tänkt att kommunicera inom fabriksområdet. Den 
äldre fabriksbebyggelsen, som revs 1959, hade då en placering 
som skapade ett intimt gårdsrum som påminner det som 
nu skapas med  den nya bebyggelsen. Kontorsbyggnadens 
gårdsfasad kommer därmed att få i princip samma roll 
och exponering i den nya strukturen som den hade i den 
ursprungliga.

Vad gäller höjden på den tillkommande bebyggelsen i direkt 
anslutning till kontorsbyggnaden så är den bara marginellt 
högre än de byggnader som tillhörde den ursprungliga 
kontexten i vilken den uppfördes i. I viss mån kan man därför 
hävda att närområdet kring kontorsbyggnaden återskapas när 
nya byggnader uppförs. I samband med uppförandet av ny 
bebyggelse inom planområdet, kommer ett nytt stråk genom 
staden att tillskapas vilket möjliggör att fler människor rör 
sig i området och därmed medvetande gör kontorsbyggnaden 
för Boråsarna i deras vardag på ett sätt som inte är möjligt i 
nuläget.
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Lagerbyggnaden     
Lagerbyggnaden är uppförd som en allmängiltig hallbyggnad 
för lagerverksamhet som kan kopplas till i stort sett vilken 
industrigren som helst, och dess förmåga att berätta just 
textilindustrins historia kan därför tyckas något begränsad, 
även om den med sin placering i kvarteret Viskaholm 
naturligtvis måste anses besitta ett dokumentvärde. Liknande 
byggnader från samma tidsepok finns ännu bevarade i Borås, 
bland annat i kvarteret Kilsund 3 där Kilsund AB uppförde 
en väveribyggnad år 1960-61 samt i kvarteret Armbåga 3, 
uppförd för Eiserkoncernen som beredningsverk 1964. 
Mest utpräglad är dock fabriksanläggningen på fastigheten 
Rydahög 1 vilken dessutom är uppförd för Borås Wäfveri AB 
år 1963. Den utgör idag, tillsammans med Kontorsbyggnaden 
på Viskaholm, den tydligaste resten av textilföretagets arv i 
Borås. Byggnader av samma typ som lagerbyggnaden, och 
med kanske ännu tydligare kopplingar till det textilhistoriska 
arvet i Borås, finns med andra ord ännu bevarade i staden, 
om än inte i helt centrala lägen. De representerar den sista 
stora expansionsfasen för textilindustrin i Borås och kan 
genom sin existens förmedla såväl industrihistoriska som 
lokalhistoriska värden. 

Vad gäller lagerbyggnaden är den inte möjlig att bevara 
med hänsyn till behovet av bostäder och det planerade 
parkstråket genom området. Lagerbyggnadens placering 
gör det även svårt att bevara lagerbyggnadens södra parti, 
inklusive portvaktskuren med hänsyn till att samhällbygg-
nadsförvaltningen gör bedömningen att allmänhetens 
tillgänglighet till strandzon väger tyngre än bevarandevärdet 
på lagerbyggnaden. Ingen vidare utredning om möjligheten 
att bevara lagerbyggnaden kommer att genomföras. Utifrån 
ovan nämnda överväganden gör samhällsbyggnadsförvalt-
ningen bedömningen att planförslaget innebär en acceptabel 
påverkan på stadskärnans kulturmiljövärden. 

Innan rivning av lagerbyggnaden avses byggnaden doku-
menteras av antikvarisk kunnig genom, fotografering och 
ritningar etc.

Felaktighet i Gestaltningsprinciper ska revideras.

S11 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har följande synpunkter: 

Riskhantering  
Räddningstjänsten anser att risker kopplat till farligt 
gods-transporter inte har hanterats i tillräcklig grad. Den 
riskanalys som bilagts planen har inte tagit hänsyn till att 
våningsantalet har utökats så riskanalysen inte längre är 
tillämpbar. Vidare har befintliga slutsatser i riskanalysen inte 
arbetats in i planen på ett tillräckligt sätt. Räddningstjänsten 
anser att följande behöver göras: 

En fördjupad, platsspecifik riskanalys behöver tas fram. 

 » Riskanalysen bör ha ett fokus på helheten i projektet 
och de specifika förutsättningarna på platsen. Förslags-
vis läggs fokus på samhällsrisk, områdets topografi 
(järnvägen ligger högre än planområdet), eventuellt 
behov av urspårningsskydd samt särskilda behov för 
höghus. 

 » Gällande åtgärder som föreslås bör särskilt fokus 
ligga på att förtydliga kravnivån på högre höjder, 
eventuella förstärkta behov för byggnader med endast 
en utrymningsväg, samt belysa eventuella problem med 
portöppningar till underjordiskt garage nära järnvägen. 

 » Riskanalysen bör utgöra ett tillräckligt bra underlag för 
att konkreta planbestämmelser ska kunna införas. 

Detaljplanen behöver genom planbestämmelser ta ingående 
hänsyn till slutsatser och åtgärdsbehov i en uppdaterad, 
fördjupad riskanalys. Planbestämmelser bör vara tydliga och 
konkreta. 

Möjlighet till räddningsinsats  
Med föreslagen utformning på kvarter 1 med förhöjd inne-
gård och en sjuvåningsbyggnad som blir inbyggd i kvarteret, 
befarar räddningstjänsten att det kan bli försämrade insats-
möjligheter till denna byggnad. Det är möjligt att BBR-kravet 
på 50 meter mellan angreppsväg och uppställningsplats för 
släckbil kan klaras, beroende på utformning av trappor/
ramper, men fortfarande med betydligt svårare läge i 
initialskedet av en insats. Vidare innebär placeringen även 
svårigheter att hantera vindsbrand i sjuvåningsbyggnaden. 
Eventuella kompensationsåtgärder kan utgöras av sprinkler, 
stigarledningar eller automatisk brandgasventilation. 

Det bör framgå i planen att placering av sjuvåningsbyggna-
den i kvarter 1 kan innebära försvårande omständigheter vid 
räddningsinsats, samt att kompensationsåtgärder kan behöva 
bli aktuella i byggskedet. 

Tillgång till brandpost  
Exploateringen innebär att det finns behov av ny brandpost. 
Brandposten bör med fördel placeras inom planområdet 
och/eller på Sven Erikssonsgatan vid 25-våningshuset. Om 
inte BEM kan stå för kostnaden genom VA-kollektivet, bör 
finansiering lösas genom avtal med exploatören. Brandpost 
bör ha en kapacitet på minst 1200 liter/minut. 

Framkomlighet för räddningsfordon  
Det bör säkerställas i planen att underjordiska passager m.m. 
under gatan har tillräcklig bärförmåga för tunga fordon. Det 
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bör även säkerställas att översvämning vid skyfall inte leder 
till att vissa byggnader inte blir nåbara för räddningsinsatser, 
inklusive befintlig byggnad. 

Översvämning  
Översvämningsskydd för ett nytt bostadsområde bredvid 
ett vattendrag bör inte utgöras portabla skydd som kräver 
räddningstjänstens aktiva insats. 

Släckvattenhantering i garage  
Planen bör reglera att garage ska förses med möjlighet till att 
stoppa utflödet av kontaminerat släckvatten vid brand. 

Stabilitet  
Behov av åtgärder för att hantera ras-/-skred-/erosionsrisk 
behöver utredas vidare och säkerställas i planen. 

Kommentar
Ny riskanalys har tagits fram. Slutsatserna från analysen har 
inarbetas i plankartan.

Förtydliganden om risker gällande föreslagen bebyggelsen 
har gjorts i planbeskrivningen.

Angöring till planområdet vid översvämning har utretts och 
säkerställs i planen.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs 
fler bostäder i centrum. Planområdet är en del av det 
planerade parkstråket ”Staden vid parken” från Fritids- och 
folkhälsonämnden ställer sig positiv till att det i detaljplanen 
möjliggörs en bro då den kopplar samman centrum med 
stadsdelen Norrby och binder ihop det gröna stråket mellan 
norr och söder.

Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka vikten av 
att en gång- och cykelbro byggs mellan planområdet och 
kvarteret Elektra för att ge god tillgänglighet mellan Hälsans 
stig, planområdet och det framtida parkstråket. Det ökar 
boråsarnas möjligheter att ta sig fram i centrum till fots eller 
med cykel vilket både ökar möjligheterna till fysisk aktivitet 
och den upplevda tryggheten.

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnper-
spektivet inom ramen för denna detaljplan. För barn finns 
det ett samband mellan deras fysiska aktivitetsnivå och 
tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande 
lekplatser. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till lek, vila 
och fritid. I Stadsparkens finns den närmaste lekplatsen. Den 
är redan välbesökt och kommer inte att räcka till framöver 

för att tillfredsställa barnens behov enligt Barnkonventionen. 
Därför är det nödvändigt att lekytor planeras inom planom-
rådet.

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

Kommentar
En gångbro över Viskan till kvarteret Elektra har lagts till i 
plankartan.

För barnperspektiv och lekytor se kommentar till S9.

S13 Polismyndigheten
Brottsförebyggande synpunkter: 
Vid planering och byggnation är det viktigt att ha med ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. Borås 
drabbas, med jämna mellanrum, av s.k. integritetskränkande 
brott som inbrott i bostad och stöld från personbil. I de 
centrala delarana av Borås är det också vanligt förekom-
mande med våldsbrott i offentlig miljö.

I det brottsförebyggande perspektivet finns några grundprin-
ciper som bör vägas in i planeringen:

Spontan övervakning 
Den grundläggande tanken är att den som vill begå brott har 
en önskan att inte synas. Övervakning och närvaro ökar den 
upplevda risken för potentiella gärningspersoner.

Den spontana övervakningen sker genom att öka antalet 
”ögon” på plats . Byggnader ska helst ha fönster åt alla 
håll för att öka antalet ”ögon” i området. På samma sätt är 
det viktigt med god belysning som inte skapar för starka 
kontraster och därmed upplevda mörka platser som skapar 
otrygghet. En annan del är att, i möjligaste mån, se till att det 
inte finns hinder som begränsar den fria sikten.

Naturlig tillträdeskontroll 
Principen bygger på att man skapar fysiska avgränsningar 
som upplevs som naturliga. Det kan handla om dörrar, 
grindar, staket, häckar och annat som på ett naturligt sätt 
markerar gränsen för det offentliga rummet.

Underhåll och skötsel 
Människor som bor och verkar i ett välskött område är mer 
måna om sitt område än de som bor och verkar i ett område 
med bristande underhåll.

Kommentar
Noteras.
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S14 Swedavia
Efter genomgång av samrådsunderlaget kan konstateras att 
området inte är berört av Trafikverkets riksintresseprecise-
ring gällande influensområden för flyghinder samt flygbuller 
för Göteborg Landvetter Airport, se Trafikverkets ärende-
nummer TRV 2001/30571-B daterat 2011-05-05.

I övrigt har Swedavia inga synpunkter på rubricerat förslag 
till ny detaljplan. Inför kommande framtida bygglov inom 
detaljplanen behöver bygglovsansökan innehålla en s k 
flyghinderanalys om byggnadsverket är högre än 20 m över 
befintlig marknivå, se följande länk: http://www.lfv.se/
tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys

Vi vill också påminna om att samma höjdrestriktioner gäller 
även för master eller tillfälliga hinder som t ex byggkranar.

Kommentar
Exploatören informeras om att vid bygglovsansökan krävs 
flyghindersanalys för byggnader och tillfälliga hinder.

S15 Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på planen ur perspektivet hållbart 
resande. Planområdets centrala läge innebär god tillgänglig-
het till viktiga målpunkter som kan nås med cykel eller till 
fots. För lite längre resor är det, som beskrivet i planen, nära 
till hållplats för kollektivtrafik. Sammantaget finns goda 
möjligheter till hållbart resande till och från planområdet. 
Det är viktigt att människor även upplever området som 
nära och tillgängligt, varför kopplingar så som gång-och 
cykelbanor till viktiga målpunkter bör vara gena och tillgäng-
lighetsanpassade.

Kommentar
Noteras.

S16 Borås kommuns parkerings AB
Bolaget stödjer stadens utveckling och förtätning i centrum. 
Utifrån vårt uppdrag formulerat i Borås stads reglemente är 
det viktigt att framföra följande:

Vi anser att parkeringssituationen i ett större område måste 
bearbetas innan detaljplan för området kan fastställas .

Inom detaljplanen finns idag 121 parkeringsplatser som man 
bebygger i planen. Då har vi ej räknat med Krokshallsgaraget 
som vi ser i planen skall kunna gå att parkera i framtiden.

Vi anser att man förutom att följa stadens Regler för parke-
ring samt PBL behöver se över hur vi tillgodoser dem 121 
parkeringsplatser som tas bort. Vi har idag en beläggning 
på 95 % på Krokshall och Västerbro och det är besökaren i 
staden som använder dessa platser.

I detaljplanearbetet för Centrum Viskaholm 2 m.fl. är det 
därför viktigt att samtidigt tillgodose parkeringsbehoven i 
närområdet.

Vi ser gärna att det finns en plan för ett mobilitetshus utmed 
Magasinsgatan där vi parkerar bilar, cyklar, bilpoolsbilar 
mm. Där ifrån når vi staden genom att gå över bron i det 
framtida gröna stråket . Vi anser att man måste ha detta med 
i planarbetet.

Vi vill framföra vikten av att området blir tillgängligt på alla 
sätt och att det finns attraktiva parkeringsplatser för besökare 
till planområdet men även centrala delar av centrum.

Det är viktigt att man ser en helhet i parkeringssituationen 
tillsammans med cykel, gång samt kollektivtrafik.

Kommentar
Kommunen har parkeringsregler vilka avses att följas inom 
detaljplanen. De parkeringsplatser som inte kan inrymmas i 
planomårdet löses genom parkeringsköp med kommunen. 

S17 Skanova 
Skanovas anläggningar inom och intill aktuellt område är 
markerade på bifogad lägeskarta. Skanova har kanalisation/
kablar på fastigheten, dessa önskas ligga kvar i orört läge 
om möjligt i annat fall tag kontakt med Skanova via e-post: 
skanova-remisser-goteborg@skanova.se. Detta skall ske i god 
tid innan eventuell åtgärd krävs.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Skanova har för övrigt, inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noteras.

S18 Statens geotekniska institut 
Planområdet ligger i västra delen av Borås centrum och 
angränsar i norr och öster till Viskan och i väster och sydväst 
till Sven Erikssonsgatan. Inom området finns idag bland 
annat Borås Väveriers gamla kontorslokal, som ska bevaras, 
och en stor lagerlokal, som ska rivas. 

Enligt SGU:s jordartskarta består jordlagren i området av 
isälvssediment. Väster om Sven Erikssonsgatan finns ett 
höjdparti med tunna jordlager av morän och berg i dagen. 

De geotekniska undersökningarna utförda av WSP visar att 
jordlagerföljden består av 1–2 meter fyllning som överlagrar 
isälvssediment av sand och silt. Sanden och silten vilar på 
friktionsjord på berg. Djupet till berg är cirka 20 meter 
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från befintlig markyta närmast Viskan och minskar sedan 
västerut mot Krokshallsberget. Av WSP sammanställda 
tidigare utförda CPT-sonderingar och trycksonderingar inom 
området, framgår att silten och sanden i framförallt dess övre 
delar, har mycket låg eller låg relativ fasthet. Grundvatteny-
tans läge inom området har inte uppmätts. WSP skriver att 
grundvattenytan påträffats mellan 0,5–1,0 meters djup under 
markytan i utförda skruvborrhål och vid provgropsgrävning 
och att ytan påverkas av vattenståndet i Viskan. 

Angående risken för ras och skred skriver WSP följande: 
”marken är i huvudsak stabil och risk för skred ut i Viskan 
bedöms inte föreligga där befintliga kajkonstruktioner 
återfinns, förutsatt att dessa är intakta. Konstruktionshand-
lingar har efterfrågats hos Stadsbyggnadskontoret för vidare 
utredning, men har inte kunnat hittas. I områdets norra del, 
invid Viskan kan stabiliteten på sikt försämras då tecken på 
erosion och släntkrypning observerades vid platsbesök.” De 
skriver vidare att ”då föreliggande arbeten riskerar att påverka 
kajkonstruktionen som i tur är viktig för skredsäkring mot 
Viskan behöver dess skick och integritet säkerställas innan 
arbetena påbörjas.” 

SGI kan konstatera att det i de till oss sända handlingarna 
inte finns någon utredning av stabiliteten för slänterna ned 
mot Viskan. Det finns inget underlag som styrker slutsatsen 
som WSP drar att marken är stabil. Markytan inom planom-
rådet är visserligen i det närmaste plan men markens lutning 
mot Viskan och djupet i denna, finns inte redovisat och 
inga stabilitetsberäkningar finns redovisade De geotekniska 
undersökningarna visar att vissa jordlager har en låg relativ 
fasthet vilket även kan innebära att hållfastheten är låg, men 
denna har inte utretts. En stabilitetsberäkning kräver, precis 
som WSP skriver, uppgifter om och status för befintliga 
kajkonstruktioner och vilka laster dessa tål samt att förut-
sättningar för erosion längs stranden utreds då denna kan 
påverkar stabiliteten för slänterna. Enligt Teknisk PM rekom-
menderas planerade byggnader att grundläggas på pålar eller 
plintar till följd av lösare jordlager i området, i kombination 
med byggnadernas höga höjd. SGI vill påpeka att krav på 
grundläggning bör framgå av planen. I planen står att ”viss 
erosionsrisk förekommer vid Viskans rand i områdets norra 
del” samt att ”inför granskningen kommer behovet av ett 
erosionsskydd att utredas”. Även i Teknisk PM står att ”Viss 
erosionsrisk förekommer i området och bör utredas närmare 
för att fastställa lämplig omfattning och lösning för erosions-
skydd”. SGI kan inte se att någon sådan utredning utförts 
och vill betona vikten av att en sådan utförs. 

Geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, 
ras och erosion ska klarläggas av en geoteknisk sakkunnig 
i planskedet för hela planområdet och för de förhållanden 
som planen medger. För aktuellt område innebär det att 

stabiliteten mot Viskan och risken för erosion av slänterna 
längs ån ska utredas i planskedet. En första stabilitetsbedöm-
ning kan baseras på befintliga undersökningar. Är de faktiska 
förhållandena sådana att det därefter inte klart och entydigt 
kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan beröras, 
direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning 
utföras med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG 
Rapport 4:2010 alternativt IEG Rapport 6:2008 Rev 1. I 
beräkning ska de laster som byggnader och övriga laster ger, 
medräknas. Förutsättningarna för erosion och eventuella 
behov av förstärkningsåtgärder, bör bedömas av sakkunnig. 

Enligt en skyfalls- och översvämningsutredning utförd 
av Sweco 2019-11-19 föreligger översvämningsrisker inom 
planområdet vid höga flöden i Viskan och i samband med 
skyfall. SGI kan konstatera att några olika förslag finns 
angivna i planen för att lösa problemen med översvämning. 
Ett förslag är att gatumarkens höjd regleras så att vatten 
förhindras strömma in i området. Vi vill påpeka att lasten 
från jordmassor som används för ändamålet kan innebära ett 
stabilitetsproblem och dessa måste därför ingå i stabilitetsut-
redningen. Dessutom anges i planen att områdesskydd längs 
med planområdets angränsning mot Viskan är nödvändigt 
för att skydda området mot framtida höga floden och vatten-
nivåer i Viskan. Det framgår att dessa kan utgöras av portabla 
skydd alternativt semi-permanenta skydd längs Viskan. Med 
tanke på de permeabla jordlagren (fyllning och isälvsmaterial) 
ställer vi oss frågande till om skydd/vallar längs Viskan 
fungerar. Det bör utredas om det finns en risk att vatten 
strömmar under skydden och in i planområdet och därmed 
inte ger den effekt som avsetts. Vi vill även påpeka att vallar 
kan utgöra ett stabilitetsproblem mot Viskan och därmed 
ska inverkan från tyngden av dessa utredas i planskedet och 
möjlig placering och utformning av dessa, framgå av planen 
(om denna lösning väljs). 

Kommentar
Se kommentar till S2.

S19 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Kommentar
Noteras.

S20 Postnord
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsom-
fattande posttjänsten vilket bland annat innebär att det är 
Postnord som ska godkänna placeringen och standarden 
på postmottagningsfunktionen. I denna roll representerar 
Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området.
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Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, 
trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer 
och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i praktiken 
behöver utdelningen standardiseras.

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden 
placeras postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I 
flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en fastighetsbox på 
entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@
postnord.com för dialog gällande godkännande av postmot-
tagning i samband med nybyggnation.

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte 
börjar delas ut till adressen.

Kommentar
Noteras.

3. Yttranden från sakägare
Inga inkomna yttranden från sakägare.

4. Kvarstående synpunkter
För att ha rätt att överklaga en plan ska man som sakägare 
ha lämnat skriftliga synpunkter antingen i samrådet eller i 
granskningen. Sakägarna listade nedan har lämnat sådana 
synpunkter som inte tillgodosetts. De som kommunen anser 
har tillgodosedda synpunkter är inte medräknade nedan och 
kommer inte att sändas en besvärshänvisning, som är ett 
brev som förklarar hur man överklagar. 

Kvarvarande synpunkter från sakägare
Inga sakägare har kvarstående synpunkter från samrådet.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman   
Plan- och bygglovschef  



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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