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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus och, häkte i Centrum. Den nya bebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala 
placering och då den blir väl synlig från både motorväg och 
resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecen-
trum och Boråshallen.

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadrat-
meter. Kommunen äger marken i området. 

Delar av planen har undantagits från antagande. Dessa delar 
avses antas senare.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus och häkte. Den nya bebyggelsen ska vara av hög 
arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering 
och då den blir väl synlig från både motorväg och resecen-
trum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och 
Boråshallen.

Planområde
Planområdet ligger intill riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 13 250 kvadrat-
meter. Kommunen äger marken i området. Planområdet har 
delats upp inför antagandet av planen, Den västra delen av 
planen, samt rundeln vid Brodalsmotet bryts ur för att gå 
ut på ett nytt granskningstillfälle, då ändringar ska göras på 
byggnadshöjderna samt användningen. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är P1121, som anger använd-
ningarna centrum och parkering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Horngäddan 9 med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna 
inrymma de tänkta volymerna. Samhällsbyggnadsnämnden 
beslutade 2015-04-23 i beslut §121 att ge Samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 i beslut 
§144 att sända detaljplanen för samråd. Samrådet pågick 18 
maj - 21 juni 2020. Inkomna synpunkter har sammanställts i 
en samrådsredogörelse.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§209 att detaljplanen godkändes för granskning. Gransknin-
gen pågick 30 juni - 30 augusti 2021. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i ett utlåtande.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2022 
Laga kraft 2 kvartalet 2022

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området kring Borås Resecentrum är idag en central periferi 
och planområdet utgörs idag av en stor markparkering samt 
uppställningsplats för bussar. Fram till 2011 låg ett inhägnat 
bussgarage på platsen. Gina Tricots huvudkontor som 
angränsar stod klart 2010. En lokstallsbyggnad ligger norr om 
planområdet och i öster ligger Sven Eriksongymnasiet vars 
äldsta byggnad är från 1856. Planområdet är i översiktsplanen 
en del av Stadskärnan/centrumbebyggelse, där förtätning ska 
ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsbland-
ning. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att bestå av polishus och häkte 
och fördelat på två större byggnader på sammanlagt cirka 
30 000 kvadratmeter bruttoarea. Polishuset kommer att ta 
upp nästan två tredjedelar av ytan. Utöver detta tillåts även 
parkeringsgarage mot riksväg 40.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsätt-
ningar. Med både järnväg och motorväg som används som 
farligt godsleder i närheten behöver bebyggelsen placeras på 
ett sådant sätt att riskerna vid en olycka minimeras. Samtidigt  
utgör platsen en entré till staden, både för de som kommer 
från motorvägen och de som anländer till resecentrum. 
Därför är också gestaltningen av högsta vikt. Bebyggelsen 
måste också placeras så att den inte blockerar flödena av 
människor som tar sig från resecentrum och söderut, till 
exempelvis mot Boråshallen. Grannbyggnaden som är känd 
som Gina Tricothuset har ett tydligt och distinkt formspråk 
som den nya bebyggelsen måste harmonisera med, både vad 
gäller form, material och höjd. 

Horngäddan är ett av flera projekt på den västra sidan 
av Viskan som bidrar till att centrum nu tar klivet över 
vattendraget och möter resecentrum. De nya byggnaderna 
och särskilt bottenvåningarna måste kännas öppna och 
inbjudande för att upplevas som en del av centrum, vilket 
är en utmaning med tanke på de tänkta verksamheterna i 
byggnaderna. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2022. 
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Planavgränsning i vitt. Röda ytor utgår. 

Situationsplan över planområdet. Rödmarkerade ytor utgår för att antas senare, efter ny granskning.  
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Illustration på planförslaget sett österifrån från Brodalsgatan. Gina Tricots kontorsbyggnad syns längst till vänster i bild.  Höghuset i bakgrunden 
tillhör den del av planen som dragits ur och avses antas senare. (AG arkitekter)

Illustration på planförslaget sett österifrån från Brodalsmotet. Höghuset till vänster i bild tillhör den del av planen som dragits ur och avses antas senare.  (AG Arkitekter)
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 » Gestaltningen av bebyggelsen ska vara ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, 
gärna med innovativa lösningar avseende material, belysning och teknik,  
samtidigt som de ska vara miljömässigt hållbara och fungera över tid. 

 » Det ska finnas en variation och indelning i byggnadernas fasader. 

 » Byggnaderna, med särskilt fokus på dess bottenvåningar ska upplevas som 
öppna och levande mot Brodalsgatan och stråket som går centralt genom  
planområdet i norr-söderled. 

 » Publika funktioner placeras med fördel mot Brodalsgatan och ska vara tydliga 
och inbjudande. 

 » Fasaderna mot riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan  
uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå 
på nära håll och att arbeta i flera olika skalor är därför viktigt. 

 » Mottagningsstationen vid Brodalsmotet får med fördel gestaltas med konstnär-
liga inslag och ska utformas med utrycksfull arkitektur som på ett lockande och 
spännande förhållningssätt framhäver dess funktion. Även denna byggnad ska 
se välgestaltad ut och kunna uppfattas på både nära och långt avstånd. 

 » Material ska väljas med omsorg vad gäller fasadmaterial, fönster- och dörrpar-
tier, markbeläggningar osv. Materialen ska vara gedigna och hålla hög klass.

 » Även tekniska anordningar ska utföras med finess, både avseende storlek,  
placering och utförande.

 » Skyltning ska utföras i harmoni med byggnaderna och området som helhet och 
tillåts inte sticka upp ovanför takfoten.

 » Utemiljön mellan byggnaderna ska upplevas som grön och trygg. Känslan av 
trygghet är extra viktig längs Brodalsgatan och det centrala stråket genom 
planområdet.

 » Omsorg bör läggas vid val och utformning av belysning utomhus, då ljussätt-
ningen inte bara är viktig för att undvika otrygghet utan också för att det är en 
viktig del i en övrigt väl gestaltad miljö.

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna konkretiserar en målbild för den nya bebyggelsen, 
och säkerställer att en hög arkitektonisk kvalitet uppnås. I bygglovet kommer              
byggnadernas volymer, och arkitektoniska egenskaper gällande val av material och 
färg studeras noggrant.
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Urbana stråk
Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Just denna del av de urbana stråken 
är idag inte särskilt urban, men däremot trafikintensiv. Den 
nya bebyggelsen innebär mer rörelse i området dagtid, och 
i viss mån även kvällstid. Planförslaget kan också bidra till 
att skapa en urbanare och trivsammare miljö för gång- och 
cykeltrafikanter som rör sig till och från exempelvis Göta, 
men som vill undvika den bullrigaste delen av Varbergsvä-
gen.

Historik och kulturmiljöer
Industristaden Borås växte hastigt i samband med att staden 
industrialiserades på 1870- och 1880-talet. Inflyttningen till 
staden innebar att flera nya stadsdelar växte fram utanför den 
äldre stadskärnan. Den nya bebyggelsen placerades i anslut-
ning till nya industriområden och byggdes främst för textil-
industrins och järnvägens arbetare. Brodal var en av dessa 
nya arbetarstadsdelar och den första bebyggelsen tillkom runt 
1880, sannolikt i samband med att den nya järnvägen drogs 
fram till Varberg omedelbart norr om Brodal. Ytterligare ett 
järnvägsspår tillkom vid Brodal år 1884 när den så kallade 
Kindsbanan till Svenljunga drogs rakt igenom det nu aktuella 
planområdet. Spåret togs bort vid motorvägsbygget runt 
1967.

I planområdets nordvästra del låg merparten av bostadshu-
sen. De byggdes med något enstaka undantag från år 1890 
och fram till 1917. Brodal växte till en början fram organiskt 
och stadsplanerades först år 1906. Arbetarna i området hade 
troligtvis anställning främst vid industrierna vid Magasins-
gatan samt vid dåvarande Bockasjön och på Viskaholm. 
I områdets södra del fanns också ett enkelt ridhus och en 
mössfabrik, båda uppförda på 1920-talet, samt under 1950- 
och 1960-talet också ett stort upplag för stenkol, eldningsolja 
och bensin.

I samband med att den nya stadsmotorvägen planerades 
och byggdes från 1967 och fram till 1970 så revs i princip 
hela stadsdelen och ersattes av öppna ytor som till stor del 
utnyttjades som markparkering. Under 1978 byggdes SJ upp 
en ny bussverkstad med en omfattande uppställningsplats för 
bussar utmed Brodalsgatan. Anläggningen revs 2017 

Bostäder
Ett bostadshus fanns på den södra delen av planområdet 
fram till år 2018 då det revs. Byggnaden var i dåligt skick 
och låg precis intill motorvägen. Planen möjliggör en flytt 
av polishuset från kvarteret Fjolner vilket öppnar för fler 
bostäder i centrala Borås.  

Sandemansgatan mot norr i planområdets nordvästra del år 1916.

Brodalsgatan mot öster, 1960-tal.

Arbetsplatser
Gina Tricot har sitt huvudkontor precis bredvid planområdet. 
I samma byggnad har även Länsförsäkringar kontor. Plan-
förslaget bedöms kunna innebära ett tillskott på cirka 500 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Närmsta offentliga service är Sven Eriksongymnasiet som 
ligger cirka 100 meter från planområdet. 

Kommersiell service 
I lokstallarna precis norr om planområdet finns det ett 
gym. I anslutning till Resecentrum finns Pressbyrån och 
caféverksamhet. Längs Varbergsvägen söder om motorvägen 
finns ett flertal mindre verksamheter. Drygt 300 meter från 
planområdet börjar kvartersstaden med dess utbud av butiker 
och restauranger. 

Ljus- och skuggförhållanden
En skuggstudie har gjorts för två tidpunkter på året. 21 mars 
och 22 juni. Skuggförhållandena för 21 mars motsvarar 
ungefär samma förhållanden som råder runt 23 september. 

I skuggstudien undersöks även bebyggelsen som har dragits 
ur planen, med höghuset i väster. Studien visar att två 
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Skuggstudie, 21 mars kl. 09 Skuggstudie, 22 juni kl. 09

Skuggstudie, 21 mars kl. 12 Skuggstudie, 22 juni kl. 12

Skuggstudie, 21 mars kl. 16 Skuggstudie, 22 juni kl. 16

intilliggande fastigheter påverkas av den nya bebyggelsens 
skuggbildning; Vändskivan 1 med den runda lokstallsbygg-
naden samt Horngäddan 11, känt som Gina Tricot-huset. 
Vändskivan 1 påverkas helt eller delvis vinterhalvåret från att 
solen går upp fram till kl. strax före kl. 15. Från slutet av april 
till början av september skuggas fastigheten ungefär fram till 
kl. 9 på morgonen. 

Horngäddan 11 börjar skuggas strax före kl. 13 under 
vinterhalvåret och ligger delvis i skugga fram till att solen 
går ner. I april och augusti/september skuggas minde delar 
av byggnaden kl. 14-15:30. Mellan kl. 15:30 till kl. 18 är 

stora delar av byggnaden skuggad. Mellan mitten av maj och 
början av augusti skuggas endast den nedre delen av byggna-
den mellan kl. 15 och kl. 18. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, bortsett från en slänt i den 
södra delen av planområdet ner mot parkeringarna under 
motorvägen. Nivåskillnaden kommer att tillgänglighetsanpas-
sas i och med detaljplanen. Även nya byggnader ska utformas 
för att vara tillgänglighetsanpassade. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs via Brodalsgatan som i sin tur mynnar 
ut i korsningen Teknologgatan/Sven Eriksonplatsen/
Centralbron. På andra sidan korsningen ligger Resecentrum, 
och det är även den vägen längs med Sven Eriksonplatsen 
som leder till kvartersstaden. Brodalsgatan tar i dagsläget slut 
vid bussuppställningen inom planområdet, men det finns 
en planlagd fortsättning av gatan runt planområdet, under 
motorvägen med anslutning till Petersbergsgatan. 

Gångtrafik
Gång- och cykelväg finns i dagsläget fram till infarten till 
parkeringen på Horngäddan 8. I och med den nya bebyggel-
sen kommer Brodalsgatan att förlängas, och i denna förläng-
ning ingår även en ny gång- och cykelväg som kommer att 
ansluta till Petersbergsgatan söder om motorvägen. Ett nytt 
stråk för gående tvärs över planområdet ner mot Tårpilsgatan 
ska också säkras i och med detaljplanen. Tillsammans innebär 
det här två nya kopplingar för gående från Resecentrum 
och centralbron söderut ner mot Boråshallen och Göta. 
Resecentrum kan nås utan att korsa den hårt trafikerade 
Teknologgatan genom att gå via Stationsgatan som går under 
Centralbron och fram till resecentrum och tågstationen. 
Härifrån är det sedan enkelt att ta sig vidare mot centrum. 
Övergångställen finns annars över både Teknologgatan och 
Brodalsgatan. Gång- och cykelväg finns även längs med 
Teknologgatan ner mot Varbergsvägen samt över Centralbron 
mot Norrby.   

Cykeltrafik och cykelparkering
Likt gångvägarna så kommer även en ny cykelväg anläggas 
längs den förlängda Brodalsgatan under motorvägen och 
fram till Petersbergsatan. Även stråket genom planområdet 
ner mot Tårpilsgatan kommer att göras framkomligt med 
cykel. Längs Sven Eriksonplatsen går det cykelväg fram till 
Västerbron, där gångfartsområdet i centrum börjar. Cykelba-
nan fortsätter längs med Sven Eriksongatan åt både norr och 
söder. Cykelbana finns även längs med Varbergsvägen upp 
över Centralbron och vidare mot Norrby samt söderut mot 
Göta. Cirka 250 cykelparkeringar behöver anläggas i och med  
nybyggnationen enligt Borås parkeringsregler.  

Kollektivtrafik
Från planområdet är det ca 150 meter till resecentrum och 
drygt 200 meter till tågstationen. Från resecentrum går alla 
regionala bussar, samt en stor del av de lokala bussarna. Till 
Södra torget som är knutpunkt för de lokala bussarna är det 
ca 700 meter att gå, men hit går också de lokalbussar som 
stannar på resecentrum. 

Biltrafik och angöring
Området kommer att angöras via Brodalsgatan med utfarter 
mot Varbergsvägen samt Petersberggatan. Polishus och häkte 
kommer även att ha angöring mot gångstråket som kommer 
att gå igenom området. Brodalsgatan är planerad att förlängas 
och dras under riksväg 40 för att ansluta till Petersbergsgatan 
söder om motorvägen. Den nya vägdragningen har planstöd 
i den detaljplan som togs fram för området i två etapper 
2009 och 2010. De vägar som förväntas påverkas mest av 
ett ökat trafikflöde i och med planen är Varbergsvägen och 
Brodalsmotet. Genom att det finns god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

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

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

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

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för kvarteren Horngäddan, Morfeus 
och Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljpla-
ner tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre 
sikt troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
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Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. Planområdet kommer att kunna angöras från antingen den norra cirkulationsplatsen vid centralbron eller från 
den södra cirkulationsplatsen söder om riksväg 40. 

biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas 
bestå av två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan 
Centralbron och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad 
av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 

och Brodalsgatan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär 
att korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Detta 
beräknas leda till ökad kapacitet med större framkomlighet. 
Genom den nya vägporten skapas ytterligare en koppling 
från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet 
mot söder för samtliga färdsätt, och dessutom viss redundans 
genom att en ny koppling etableras.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 

Kyrkängsgatan

Lil
la 

Bro
ga

tan

RESECENTRUM

Brodalsgatan

Petersbergsgatan

Bockasjögatan

Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN12

ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Om köbildning mot väg 40 visar sig bli ett 
problem finns möjlighet att bredda avfartsrampens anslutning 
mot Varbersgvägen med ett separat högersväng-svängfält 
mot söder. Analyserna visar att detta eliminerar köproblema-
tik för samtliga tillväxtscenarier. Marken för högersvängfältet 
ägs av kommunen och är planlagd för trafikändamål.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna 
bli lägre jämfört med mer perifera lägen. Om kommunens 
ambitioner uppfylls, med högre andelar som går, cyklar och 
åker kollektivt, så kommer kapaciteten att vara tillräcklig 
även efter år 2040.

Parkering
Stora delar av planområdet används idag för parkering. Den 
södra delen av planområdet, nedanför slänten har använts för 
parkering under en längre period, medan parkeringsplatserna 
ovanför slänten anlades först 2017. Det finns byggrätt för 
bebyggelse över hela ytan redan idag från gällande detaljplan, 
och parkeringarna får därför ses som mer eller mindre 
tillfälliga. Nya parkeringshus planeras i närheten av plan-
området, vilka förväntas fylla delar av behovet som uppstår 
när parkeringsplatserna inom planområdet tas bort. Med de 
projekt som planeras i den västra delen av centrum och den 
nya järnvägen så finns det ett ökat behov av att ha ett samlat 
grepp på parkeringsfrågan i denna del av staden. 

Parkeringsbehovet för polishus och häkte har beräknats till 
cirka 162 parkeringsplatser, medan behovet för höghuset 
med kontor som nu brutits ur planen beräknas till cirka 125 
parkeringar enligt Borås parkeringsregler. Behovet går att 
fylla inom planområdet, bland annat inom delen närmast 
riksväg 40 där endast parkeringshus tillåts. Dock finns 
det vissa säkerhetskrav hos de planerade verksamheterna i 
planområdet som kan begränsa möjligheterna till parkering 
ovan mark. Ett alternativ som har diskuterats är att de första 
våningarna i kontorshuset består av parkering. Ett eventuellt 
parkeringshus eller garage skulle kunna nås via Brodalsgatan 
med utfarter både mot Varbergsgatan vid centralbron och 
mot Petersbergsgatan som i sin tur mynnar ut i Varbergsvä-
gen söder om Brodalsmotet. Om parkeringsbehovet inte kan 

fyllas inom området kan det lösas med parkeringsköp enligt 
kommunens parkeringsregler, så länge det finns tillräckligt 
med parkeringsplatser inom 600 meter. 

Riksintressen
Riksväg 40 och järnvägen som utgör riksintressen ligger 
bredvid planområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av detaljplanen. Den trafiklösning som har tagits fram för 
Brodal bedöms vara tillräcklig för att inte riksintresset för 
riksväg 40 ska påverkas negativt.

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås pågår och utredningen 
kommer att vara klar under 2022. Planområdet angränsar till 
den bibana till Borås centralstation som föreslås i Rangordnat 
alternativ 1 Osdal, Borås C. Dialog har förts med Trafikver-
ket för att minimera påverkan på den nya järnvägen. Under 
planprocessen har det framkommit att detaljplanen inte 
påverkar den nya järnvägen som sådan, men att kommunen 
behöver se över vilka ytor som kan behövas för angöring 
med mera till stationen när järnvägen är byggd. Kommunen 
är trygg med att planområdet inte hindrar möjligheten 
till nya stationsytor då det finns många andra platser runt 
resecentrum som är bättre lämpade för den typen av ytor. 
Inte heller möjligheten till ett framtida triangelspår för 
koppling av den regionala järnvägstrafiken österut påverkas 
negativt av detaljplanen. Järnvägsreservatet i den västra delen 
av detaljplanen (den del som nu brutits ur planen) har därför 
plockats bort mellan samråd och granskning. 

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

Brandposter
Enligt räddningstjänsten krävs det att minst en ny brandpost 
anläggs i området. Borås Energi & Miljö ansvarar för place-
ringen av brandposter i samråd med räddningstjänsten.

Dagvatten
Planområdet har tidigare varit hårdgjord och ansluten till 
kommunalt dagvatten. Dagvatten från planområdet avleds till 
recipienten Viskan. 

För att möta de ökade regnmängderna i framtiden är det 
lämpligt att fördröja dagvattnet från planområdet.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
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Ett dagvatten-PM har tagits fram av Borås Energi och Miljö. 
Planområdet avvattnas via dagvattenledningar till Viskan. 
Ledningarna är belägna under broarna vid Brodalsmotet 
samt under riksväg 40s vägbank österut till Viskan. När 
området var bebyggt var det anslutet via dagvattenservis 
vilken fortsatt kommer att vara i bruk vid ny plan. Exakt läge 
för servis eller serviser bestäms i senare skede i samband med 
byggnationer, men förutsättningar finns för att skapa avrin-
ning för hela planen. Allt dagvatten inom planen skall ledas 
söderut till befintliga dagvattenledningar.

Värme och kyla
Det finns möjlighet att ansluta planerad bebyggelse till 
fjärrvärme- samt fjärkylenätet.

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

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 
Elförsörjningen till området ska vara robust och klara av 
eventuella störningar.  

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord, utan någon vegetation. 
I området för polishus med mera är vegetationen till större 
delen begränsad till slänten ner från riksväg 40. Precis norr 
om planområdet finns även viss vegetation i slänten ner mot 
järnvägen. På platsen för mottagningsstationen finns en 
gräsmatta med ett antal träd som kommer att behöva tas ned. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet.  

Fornlämningar
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Geoteknik och Radon
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden under det 
översta ytskiktet består av en fyllning ovan en friktionsjord 
ovan berg. Djup till fast botten varierar mellan cirka 19 och 
27 meter enligt utförda hejarsonderingar.

Fyllningens mäktighet bedöms variera mellan ca 0 och 1,5 
meter. Fyllningen består huvudsakligen av sand som ställvis 
är mullhaltig och grusig. I grässlänterna utgörs fyllningen 

överst av mulljord. Friktionsjorden består av sand med 
varierande inslag av silt och grus. Friktionsjordens mäktighet 
bedöms variera mellan ca 15 och 25 meter.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för sektion 
1 bedöms som tillfredställande enligt gällande krav och 
normer. Vidare visar stabilitetsanalysen att ett dike, med 
bredd 3 meter och djup 0,8 m (vilket motsvarar en nivå 
på +138,2 för dikesbotten i sektion 1), kan anläggas med 
ett avstånd på minst 0,5 meter intill släntfot vid riksväg 
40. Avståndet mellan plangränsen och släntfoten är en 
halvmeter. Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för 
sektion 2 bedöms som tillfredställande enligt gällande krav 
och normer.

En inspektion av stödmuren som löper längs med slänten 
som går ner mot Kusttill kust-banan rekommenderas för att 
säkerställa dess kondition.

Beräknad säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott för sektion 
3 för befintliga förhållanden är inte tillfredställande enligt 
gällande krav och normer. Sektion 3 är däremot vald 
utifrån den brantaste delen av slänten i den östra delen av 
planområdet och utgör därmed den mest kritiska slänten 
inom planområdet. Släntlutningen för slänten i den östra 
delen av området varierar mellan ca 1:1,5 och 1:2,5. Hela 

Slänten mellan planområdet och riksväg 40. 

Undersökta sektioner (Cowi 2021).
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slänten kommer att schaktas ur inför byggnation, då de nya 
byggnaderna kommer att ha underjordiska garage. Eventuellt 
kvarvarande delar av slänten kommer att flackas ut, då 
lutningen ska fungera för bil-, samt gång och cykeltrafik. 

I samband med projektering ska ytlaster, släntlutningar och 
schakter kontrolleras med avseende på stabilitet/bärighet. Vid 
lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.

Beroende på byggnadens sättningskrav och grundplattans 
konstruktion bedöms grundläggning kunna ske antingen 
med platta på mark alternativt grundläggning med pålar.

Jordlagerföljden inom området utgörs i huvudsak av fyll-
ning ovan friktionsjord. I fyllningen har ställvis mulljord 
påträffats. Den organiska jorden i form av mulljord är 
sättningsbenägen och förutsätts schaktas bort i samband 
med grundläggning av byggnaderna. Sättningarnas storlek, 
vid måttliga laster, förutsätts bli små och ske relativt snabbt. 
Sättningar från planerad exploatering bedöms ej påverka 
befintligheter inom och i nära anslutning till planområdet. 

Då det är långt ner till berggrund så bör påverkan av radon 
vara begränsad. Byggnader för stadigvarande vistelse ska 
utformas radonsäkert. 

Förorenad mark
Provtagning har gjorts vid tre tillfällen. Vid första tillfället 
gjordes 6 borrprover och 7 provgropar. I två av provpunk-
terna. En kompletterande undersökning gjordes senare för 
att få en bättre bild av föroreningarna i grundvattnet. Den 
tredje provtagningen gjordes för att undersöka förekomsten 
av eventuella markförororeningar av bekämpningsmedel. 
Samtliga uppmätta halter av bekämpningsmedel i jord 
underskrider Naturvårdsverkets generella riktvärden för 
känslig markanvändning.

Grundvattenströmningen och följaktligen spridningsriktning 
för föroreningar inom provtagningsområdet har undersökts. 
Grundvattenströmningen bedöms vara i östlig riktning. 
Påvisade halter av kalcium har i två provpunkter detekterats 
i halter med hög till mycket hög påverkan. Likaså har detek-
terade halter av kalium och natrium i en provpunkt en hög 
påverkan på grundvatten. Påvisade halter av mangan har i en 
provpunkt detekterats i halter med en mycket hög påverkan 
på grundvatten. Bens(a)pyren har i tre av fyra provpunkter 
detekterats i halter med mycket hög påverkan. Likaså har 
PAH4 i två provpunkter detekterats i halter med en mycket 
hög påverkan på grundvattnet.

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade 
föroreningars farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta 
halter av metaller och BTEX (samlingsnamn för bensen, 
toluen, etylbensen och xylener) i jord underskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-

ning och mindre känslig markanvändning. Påvisade halter 
av alifatiska kolväten och PAH överskrider i en provpunkt 
gällande riktvärden för känslig markanvändning. Uppmätta 
halter på borrdjupet 1,5-2,0 m har dock enbart detekterats 
i lågt överskridande halter och analysresultaten tyder på att 
föroreningsnivån sjunker med djupet.

Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms 
vara påverkad av bl.a. tidigare bebyggelse, järnväg och vägar 
kan påträffade föroreningar härledas till tillförda massor, 
industri, bilism, osv. Detekterade halter av alifater och PAH 
inom provtagningsområdet bedöms ställvis utgöra en risk 
för människors hälsa och/eller markmiljö. Bedömningen har 
gjorts att ett saneringsbehov föreligger inom området, dock 
endast inom de delar som schaktas, där förorenade massor 
som schaktas bort ska saneras vid behov. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker från 
Viskan enligt detaljerad översvämningskartering från MSB, 
upprättad 2018.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor samt hårt packat fyllnadsmaterial täckt av grus. I och 
med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor vara 
ungefär desamma som tidigare. På platsen för mottagnings-
stationen ökar de hårdgjorda ytorna. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

Ett PM för dagvatten och skyfall har tagits fram av Borås 
Energi och Miljö (2022-02-01). Enligt denna har dagvat-
tenledningarna god kapacitet i området, och det räcker att 
öka kapaciteten på en sträcka av 60 meter för att få en bra 
bortledning av vattnet. För att klara ett klimatanpassat 
hundraårsregn behöver dessutom fördröjning om minst 
210 kubikmeter göras inom planområdet, vilket motsvarar 
kravet från Borås energi och miljö på att 3 kubikmeter per 
100 kvadratmeter hårdgjord yta ska fördröjas. Med dessa 
åtgärder blir den beräknade dämningsnivån vid ett framtida 
hundraårsregn ca +135,4 meter över nollplanet under cirka 
7 minuters varaktighet. För att sänka vattennivån ytterligare 
föreslås ett område med lägsta punkt på cirka +134 meter, 
då detta kan sänka den beräknade nivån till ca +134,5 vid 
framtida 100-årsregn. För framtida 200-årsregn blir den 
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beräknade nivån som högst +134,9 med föreslagna åtgärder. 
Då det kommer att anläggas vattenledningar under dammen 
går det inte att komma ner till +134 meter. Dammens botten 
är reglerad till att som högst ligga på + 134,5 meter. Ett 
flertal brunnar kommer att anläggas i anslutning till dammen 
och dess omgivning för att säkerställa att vattnet kan avledas 
till dagvattenledningen. 

Ett PM för dagvatten och skyfall är också framtaget av 
Inviatech (2022-02-03). De har undersökt en lösning med 
rain garden i ränna mellan polisen och häktesbyggnaden, 
där rännan slutar i en damm i den lägsta delen av området. 
Med föreslagen åtgärd kommer vattnet upp till en nivå om 
+135.05 vid kortvariga 200-årsregn. Vattnet rinner dock 
undan snabbt efteråt och vatten blir inte stående på den 
nivån mer än några minuter. De vattennivåer som uppstår 
vid dessa sällan förekommande regn bedöms inte vara ett 
hot för de tekniska anläggningar som finns i området och är 

därmed hanterbart. I och med att det varar i korta perioder 
och att vattnet snabbt rinner undan anses att de bilar som 
redan är ute i tjänst bör kunna täcka det behov på utryckning 
som finns, detta gäller dock främst regnmängder som är 
större än 200-årsregn. För att öka säkerheten så att vatten inte 
tränger in i garaget vid högre nivåer än 200-årsregn föreslås 
att en garageport installers som kan stå emot vattnet och som 
kan användas för en snabb åtgärd.

Sammantaget kommer tänkt lösning att kunna hantera de 
flesta 200-årsregn. Vid korta och intensiva regn 200-årsregn 
kan vatten bli stående under några minuter, vilket dock inte 
anses innebära störningar för verksamheterna i området. 

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.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska status 
positivt.

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 omfat-
tar även påverkan på vattendragets form, om bottnen har 
förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på strandzo-
nen. 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. Planen bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

200-årsregn under en 30 minuters period simulerat i programmet Scalgo med 
polishuset inritat. Vattnet når inte fram till byggnaden om den byggs på +135.1 
meter. Grönt är vatten med ett djup på upp till 10 cm, gult upp till 20 cm och 
rött mer än 20 cm djup.      
Marken mellan byggnaderna kommer att höjdsättas så att vattnet rinner söderut 
och inte blir stående, detsamma gäller ytan mellan det eventuella parkeringshuset 
och riksväg 40. Därför har fokus i utredningen g jorts på lågpunkten söder om 
polishuset där vatten riskerar att bli stående om inget görs.

Föreslagen åtgärd med rain garden för att minska riskerna vid skyfall, samt öka 
grönskan i området. 
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7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter, vilket ger mer liv och rörelse på platsen.

I och med detaljplanen minskar känslan av en barriär mellan 
Resecentrum och Göta och Boråshallen. Det kan leda till att 
fler människor rör sig i området och därmed också en ökad 
trygghet. 

Polisens närvaro kan öka tryggheten runt resecentrum. 

Identitet
Borås har på senare år blivit känt som en skulpturstad. 
Gestaltningen ska knyta ann till denna identitet och förstärka 
bilden av Borås som skulpturstad.

8. Störningar på platsen
Risk
En riskutredning (Briab, 2022-01-18) har tagits fram då 
planområdet gränsar mot riksväg 40 och järnvägen som är 
farligt godsleder.  

Genom planprocessen har förutom anlitad riskkonsult även 
räddningstjänst och exploatörs brandingenjör varit aktiva 

parter. Dialog har även förts med Länsstyrelsen för att 
komma fram till lösningar som har kunnat ge detaljplanen en 
ökad robusthet. 

Planerad verksamhet, med undantag för parkering, bedöms 
tillhöra känslig markanvändning enligt den indelning i 
kategorier som redovisas i den översiktliga riskanalysen med 
ett extra tillägg att det finns verksamhet i byggnadsklass Br0 
vilket förstärker skyddsbehovet. Kontor kan vanligen klas-
sificeras som normalkänslig bebyggelse, men eftersom kontor 
i polishus och häkte kan inrymma förhörsrum, salar med 
mera, där frihetsberövade personer vistas, har byggnaderna 
klassificerats som känsliga. Om det uppförs byggnader som 
enbart inrymmer kontor där frihetsberövade personer inte 
vistas kan dessa beaktas som normalkänslig bebyggelse.

Utredningen visar att risknivån intill riksväg 40 dominerar 
över risknivån intill järnvägen. Det innebär att den totala 
risknivån påverkas lite av att riksväg 40 sammanfaller med 
Viskadalsbanan och Kust till kustbanan. Med hänsyn till  
riksväg 40 blir risknivån tillfredsställande låg på 80 meter 
avstånd från transportleden utan skyddsåtgärder. Risknivån 
längs med järnvägen, utan hänsyn till riksväg 40, kräver ett 
skyddsavstånd på 40 meter för att vara tillfredsställande låg. 
utan skyddsåtgärder.

Åtgärder som separerar olyckan från området är fördelaktiga 
eftersom de ger mindre påverkan på utformningen av 

Plankarta med undantagna delar av planen 
inkluderade, med avstånd från riksväg 40 
och närmaste järnvägsspår. Plankartan 
skiljer sig något från nuvarande plankarta 
vad gäller vissa planbestämmelser. Alla 
användnings- och egenskapsgränser är dock 
oförändrade. 
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byggnader och område. Exempel på åtgärder som tillhör 
denna grupp är avåkningsskydd, invallning, tråg, mur, vall, 
med mera. 

Därutöver krävs åtgärder som skyddar byggnaderna vid en 
olycka. Exempel på sådana åtgärder är ytterväggar i obränn-
bart material och fönster i brandteknisk klass, fasadsprinkler, 
tung stomme, med mera. Slutligen krävs åtgärder som skyd-
dar personerna som vistas i byggnaderna. Det kan handla 
om ventilationssystem som utformas för att begränsa läckage 
in i byggnaderna och att ordna möjlighet att utrymma på ett 
säkert sätt.

Samtliga byggnader förutom parkeringshus och transfor-
matorstation ska förses med ett ventilationssystem som är 
manuellt och automatiskt avstängningsbart. Gasindikatorer 
bör placeras i minst två tilluftsaggregat, vilka vid indikation 
av giftiga gaser ger stoppsignal till alla luftbehandlingsinstal-
lationer i byggnaden. Det ska även vara möjligt att stänga av 
ventilationen via reception eller motsvarande. Att stänga av 
ventilationen i ett häkte under en begränsad tid vid en olycka 
bedöms inte vara någon principiell skillnad jämfört med 
samma åtgärd i en bostad eller ett kontor.

Genom att placera tilluften högt, minst 8 meter ovan höjden 
på riksväg 40, fås ett minskat läckage in i byggnaden som ger 
ett förstärkt och redundant skydd i händelse av att avstäng-
ningsautomatiken inte fungerar eller fördröjs.

Ett ”inrymningsmeddelade” bör aktiveras samtidigt som 
ventilationssystemet stängs av. Meddelandet ska uppmana 
personer att kvarstanna inomhus. Högtalarsystem för 
utrymningslarm kan nyttjas för denna funktion. Annat 
PA-system är också acceptabelt, förutsatt att det används 
eller provas kontinuerligt så att eventuella fel i systemet kan 
upptäckas. Alla utrymmen för frihetsberövade behöver inte 
omfattas av larm för inrymning, under förutsättning att larm 
till personalen säkerställs. Detta bedöms inte utgöra någon 
principiell skillnad jämfört med hur exempelvis utrymning 
vid brand hanteras i denna verksamhet, eftersom detta 

normalt sker genom assisterad utrymning till en säker plats 
i annan brandcell, innergård eller liknande. Möjligheten att 
snabbt inrymma frihetsberövade personer som befinner sig 
på utomhusrastgårdar behöver också säkerställas.

Avåkningsskydd i kombination med invallning är en åtgärd 
som har positiv påverkan på säkerhetsnivån. En riskanalys 
utförd av Wuz risk consultancy AB, som utreder skyddsav-
stånd till transportleder för farligt gods i Borås stad, visar att 
avståndet till där risknivån blir tillfredsställande låg minskar 
från 80 till 60 meter. Med åtgärden sjunker individrisken 
kraftigt inom området 0-30 m från vägen, för att sedan plana 
ut.

Avåkningsskydd finns på riksväg 40 längs med planområdet, 
men kommer att bytas ut till en högre säkerhetsklass. Invall-
ning eller liknande saknas dock, och eftersom vägen ligger 
på en högre nivå och har slänt ner mot planområdet kan 
utsläpp av exempelvis brandfarlig vätska rinna mot planerad 
bebyggelse. Dike, tråg eller liknande som hindrar utsläp-
pen att spridas okontrollerat ska därför anläggas nedanför 
slänten, så nära vägen som är praktiskt möjligt. 

Utrymningsvägar ska vara fördelade så att det är möjligt att 
utrymma både i riktning bort från riksväg 40 och bort från 
järnvägen. Samtliga lokaler i byggnaden där personer vistas 
stadigvarande bör ha möjlighet att utrymma via en sådan 
utgång.

Brandskyddad fasad är en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt 
är stor på avstånd upp till 30 meter från transportleden, eller 
upp till 20 meter från en invallningskant. På längre avstånd 
än så utgör det faktiska avståndet ett tillfredsställande 
skydd mot den värmestrålning som kommer från en brand. 
Förutsatt att en invallning kan placeras minst 20 meter från 
närmsta byggnad får denna åtgärd begränsad påverkan. 
Åtgärden har dock ändå införts inom hela planområdet för 
att ge en ökad robusthet.

Mindre känslig verksamhet, exempelvis parkeringshus, 
som utformas med brandskyddad fasad kan uppföras utan 
skyddsavstånd till riksväg 40. I kombination med åtgärden 
invallning innebär detta att parkeringshus med brandskyddad 
fasad i sydlig riktning kan uppföras utan skyddsavstånd till 
invallningen. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras 
i obrännbart material, och brandfarlig vätska ska hindras från 
att rinna in i byggnaden, exempelvis via garageinfarter.

Risker som kan tänkas påverka transformatorstation som 
orsakas av transporter av farligt gods kan vara olyckor 
som leder till brand eller explosion. Risken för påverkan av 
tryckvågor vid explosion är väldigt låg jämfört med brand-
påverkan, enligt resonemang i föregående stycke. Åtgärder 
för att minska denna risk bedöms inte vara kostnadseffektiv. 

Individrisk per år om vall eller dike uppförs där 1E-0 står för hur många nollor 
som ska stå före decimalen. Till exempel motsvarar 1E-05, 0.00001, eller ett på 
hundratusen. (Briab 2022). 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN18

Ett riskavstånd på 30 meter från riksväg 40 i kombination 
med fasad i obrännbart material bedöms ge ett rimligt skydd 
mot de vanligast förekommande olyckorna som kan påverka 
anläggningen. Alternativt kan transformatorstation skyddas 
med brandklassad fasad, utan skyddsavstånd.

Åtgärderna skyddsavstånd i kombination med avåknings-
skydd och dike/tråg samt obrännbar fasad skyddar mot 
skadetypen brännskada, som står för det största individrisk-
bidraget inom 40 meter från riksväg 40. Förgiftningsskador 
står för majoriteten av det kvarvarande riskbidraget, vilket 
reduceras genom de föreslagna ventilationsåtgärderna.

En förtätning av Horngäddan enligt planförslaget innebär ett 
tillskott i samhällsrisk som införda åtgärder kompenserar för 
i stor utsträckning. Efter åtgärder bedöms Horngäddan inte 
påverka framtida bebyggelseutveckling i planområdets närhet 
på ett negativt sätt. 

Åtgärder som inte har setts som nödvändiga i riskutredning-
en, men som ändå har införts i plankartan är obrännbar fasad 
på alla byggnader, begränsning av placering av utrymmen 
för stadigvarande vistelse för häktet samt icke-öppningsbara 
fönster mot farligt gods-leder. Avåkningsskydd på riksväg 
40 kommer också att bytas ut till en högre säkerhetsklass av 
typen H4b i samband med att vägporten under vägen byggs. 
Åtgärden är planlagd i detaljplan P1121 och är tänkt att 
genomföras i samband med byggnation av ny vägport. Dessa 
åtgärder ger en ökad robusthet som anses rimlig i förhållande 
till kostnaden för dem.  

Ytterligare åtgärder som skulle vara möjliga att införa är 
förstärkning av stomme/fasad samt ytterligare krav på 
skyddsavstånd och disponering av planområdet. Förstärkning 
av stomme bedöms vara tekniskt möjligt, men skulle bara 
medföra en marginell minskning av risknivåerna med hänsyn 
till att riskbidraget från denna olyckstyp ligger på nivåer som 
normalt anses vara försumbara. Åtgärden bedöms därför inte 
vara ekonomiskt rimlig.

Eftersom gasmoln med giftig gas kan spridas långt från 
olycksplatsen ger ett längre skyddsavstånd från riksväg 40 
endast en marginell minskning av individriskbidraget från 
förgiftningsskador. De föreslagna ventilationsåtgärderna 
som skyddar mot denna typ av olyckor har också redundans 
genom en passiv del (högt placerade friskluftsintag, som 
inte kräver att någon agerar vid en olycka) och en aktiv del 
(avstängningsbart ventilationssystem, med både automatisk 
och manuell avstängning). Föreslagna åtgärder mot 
brännskador har redundans genom begränsning av olyckans 
utbredning (avåkningsskydd och dike/tråg), skyddsavstånd 
till dike/tråg samt obrännbara fasadbeklädnader. Längre 
skyddsavstånd och ytterligare krav på hur de olika byggna-
derna ska placeras i förhållande till varandra bedöms därför 
endast medföra en onödig begränsning av de planerade 
verksamheterna, med en marginell påverkan på skyddsnivån.

Risknivåerna är förhöjda inom planområdet, men med de 
föreslagna åtgärderna är varken individrisk eller samhällsrisk 
oacceptabelt hög. Att kunna placera häkte och polishus på 
samma plats, vilket gynnar verksamheternas samverkan, 
centralt i Borås med närhet till både tågstation och motorväg, 
bedöms medföra en mycket stor nytta som överväger de 
kvarvarande risker som närliggande transportvägar för farligt 
gods utgör. Polisen ser en stor fördel med att kunna vara 
placerade så pass centralt, och samtidigt ha nära till riksväg 
40, vilket gör att de kommer att kunna vara på plats snab-
bare vid många utryckningar. Detta, tillsammans med att 
samtidigt kunna ha häktet i direkt anslutning är inte möjligt 
att få till på någon annan plats i staden. Sammantaget är 
fördelarna med placeringen av verksamheterna på denna plats 
mycket stora, och i jämförelse med kvarvarande risker efter 
genomförda åtgärder bedöms fördelarna överväga riskerna 
med placeringen. 

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

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

Riksväg 40 ligger bredvid planområdet vilket försämrar 
luftkvaliteten i området. Bostäder tillåts inte enligt planen, 
men i häktet kommer människor att vara stadigvarande. 
Därför är det viktigt att ventilationen placeras högt och så 
långt bort från vägen som möjligt.

Samhällsrisk i Horngäddan före (heldragen linje) och efter säkerhetshöjande 
åtgärder (streckad linje). Röd linje anger vad som ansees vara en acceptabel risk. 
(Briab 2022). 
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En luftutredning (Sweco 2022-01-25) har tagits fram för 
detaljplanen. Resultatet från spridningsberäkningarna i 
utredningen visade att detaljplanen inte försvårar möjligheten 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Plan-
områdets södra delar mot riksväg 40 uppvisar höga halter 
i nuläget. Riksvägens upphöjda läge i förhållande till plan-
området bedöms fördelaktigt eftersom det förbättrar sprid-
ningen och utspädningen av luftföroreningar och därmed 
minskar halterna i marknivå inom planområdet. Miljökvali-
tetsnormerna för kvävedioxid klaras inom planområdet och 
för samtliga scenarion i utredningen. Miljökvalitetsmålet 
för års- och timmedelvärde klaras inte för nuläges- eller 
2025 scenariot, men klaras för 2040 scenariot. Halterna av 
kvävedioxid beräknades minska fram till 2040 i jämförelse 
med nuvarande situation. Anledningen till minskningen är 
en kombination av att bakgrundhalterna beräknas minska till 
år 2040 och att teknikutvecklingen kommer leda till renare 
fordon med minskade direktutsläpp av kväveoxider.

Partikelhalternas års- och dygnsmedelvärde förändras inte 
nämnvärt mellan de olika scenariona. Anledningen till att 
partikelhalterna mer eller mindre hålls konstanta är att den 
antagna minskningen i andelen fordon med dubbdäck till 
viss del motverkas av den framtida trafikökningen. Miljö-
kvalitetsnormerna klaras dock för samtliga scenarion inom 
planområdet.

Ur luftsynpunkt vore det fördelaktigt att bevara trädlinjen 
så nära riksväg 40 som möjligt. Detta då studier har kunnat 
påvisa att störst reducerande effekt uppnås vid kombination 
av ett fysiskt hinder, så som byggnader/bullerskärmar, 
och vegetation. Vegetationen inom planområdet kan antas 
ha en luftföroreningsreducerande effekt. Detta då en del 
av luftföroreningarna skulle kunna deponeras på träden 
och därigenom minska den totala föroreningshalten inom 
planområdet.

Tack vare det upphöjda läget på riksväg 40 i förhållande till 
planområdet sprids halterna effektiv innan de når marknivån 
där människor vistas I taknivå är halterna låga och både 
kvävedioxid och partiklar (PM10) uppvisade liknande nivå 
som bakgrundhalter. Det föreligger därav ingen risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna på taket till häktet.

Planområdet antas klara miljökvalitetsnormerna både i 
nuläget och för beräknade framtidsscenariona. Dock finns 
det inte någon nivå under vilken inga negativa hälsoeffekter 
uppkommer, i synnerhet för partiklar. Därför är fördelaktigt 
med så låga luftföroreningshalter som möjligt där folk 
vistas. De högsta halterna beräknas ske i de södra delarna av 
planområdet och därför är planen utformad så att människor 
inte uppmuntras till vistelse där. Förslagsvis kan samlings-
platser placeras bort från den utsatta delen av planområdet 

som vetter mot riksväg 40. Det är även att föredra om 
tilluften för ventilation tas från taknivå eller från andra sidan 
av byggnaderna. I detaljplanen regleras att tilluft ska tas från 
en viss höjd och placeras bortvänt från riksväg 40 . 

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

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder. Däremot 
kommer personer att vara stadigvarande under perioder, i till 

Dygnsekvivalent buller från väg och järnvägstrafik 1,5 meter ovan mark samt per 
våningsplan. Situationsplanen har förändrats efter att utredningen g jordes, men 
utredningen visar att det finns sätt att klara riktvärdena. (Gärdhagen, 2021)

Dygnsekvivalent buller från väg och järnvägstrafik på rastgårdar till häktet med 
tät skärm åt öster på 4 meter samt väggar mellan rastgårdar beklädda till 80% 
med absorbenter. Situationsplanen har förändrats efter att utredningen g jordes, men 
utredningen visar att det finns sätt att klara riktvärdena. (Gärdhagen, 2021)
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exempel häktet. En bullerutredning (Gärdhagen, 2021) har 
tagits fram mellan samråd och granskning av detaljplanen. 
Den visar att trafikbullerförordningens riktvärde för ekviva-
lent buller från tåg- och vägtrafik vid fasad på högst 65 dB 
för små bostäder högst 35 kvadratmeter klaras vid häktes-
byggnadens cellfönster med nuvarande bebyggelseförslag.

För att klara trafikbullerförordningens krav på häktets 
rastgårdar krävs att rastgårdens föreslagna gavel (riktning 
utåt mot det fria) på 4 m består av en tät bullerskärm, samt 
att rastgårdarnas mellanliggande väggar förses med absorbe-
rande material med en täckningsgrad på minst 80 %.

Om uppställningsverksamheten på bangården planeras vara 
av sådan art att bullriga händelser såsom bromsgnissel eller 
vagnskjuts förekommer mer än som enstaka händelser kl. 
22–06, bör bullerdämpande åtgärder på fasad (cellfönster)
dimensioneras för att säkerställa god ljudmiljö inomhus i 
förhållande till sådant buller.

Vibrationer
En vibrationsutredning (FTK AB 2020-10-23) har tagits 
fram efter samrådet som visar att det ej behöver göras 
några åtgärder inför nybyggnation i området för att dämpa 
vibrationer från befintlig järnvägs- och vägtrafik. Varken 
för människorna som vistas i byggnad eller för att förhindra 
att skador ska uppkomma på byggnadskonstruktioner. En 
kopmpletterande utredning (FTK AB 2022-01-31) med 
längre mätperiod genomfördes efter granskningen av detalj-
planen. Kompletteringen kom fram till samma slutsats som i 
utredningen som gjordes 2020. 

Beroende på planerad utformning av spårbunden trafik i 
tunnel enligt lokaliseringsutredning Göteborg–Borås kan 
vibrationer fortplantas upp i berggrunden. Hänsyn till stom-
ljud måste tas för de byggnader som kommer att stödpålas.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven K tillåter kontor, D1 tillåter kriminalvård och 
D2 tillåter kriminalvård utan utrymmen för stadigvarande 
vistelse. ”Utan utrymmen för stadigvarande vistelse” innebär 
att celler eller boendeytor inte får placeras inom detta områ-
de. E1 tillåter transformatorstation och P tillåter parkering. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att 20 % av egenskapsområdet inte 
får byggas högre än 142 meter över nollplanet. Höjden är satt 
för att säkerställa att garage kan byggas under gården mellan 
byggnaderna. Övrig yta inom egenskapsområdet får byggas 
till den i planen satta nockhöjden. Prickmark innebär att 
marken inte får förses med byggnad.

Bebyggelsen begränsas med nockhöjd, där större delen 
begränsas till en nockhöjd på 165,7 meter över nollplanet. 
Parkeringshuset närmast motorvägen begränsas till 148,5 
meter över nollplanet.

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar att taktäckning ska vara av sedum 
eller motsvarande växtlighet på parkeringshus och tekniska 
anläggningar större än 30 kvadratmeter mot riksväg 40. 

Bestämmelsen f2  sätter krav på att fasader ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material 
och utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse. 
Gestaltningsprinciperna på sidan 7 kan ge vägledning i hur 
bebyggelsen bör utformas. 

Bestämmelsen f3 reglerar att mindre tekniska anläggningar 
tillåts sticka upp ovanför högsta tillåtna nockhöjd. 

Bestämmelsen f4  reglerar att entrévåning mot norr ska 
vara minst 4,5 meter hög mellan överkant golvbjälklag till 
överkant golvbjälklag. Bestämmelsen f5 reglerar att minst 50 
% av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och att 
byggnadens publika funktion ska vara tydlig. 

Bestämmelsen f6 reglerar att huvudentréer ska vara vända 
mot Brodalsgatan. Avståndet mellan entréplanets fasad och 
gatan ska vara minst 1,5 meter på en bredd av minst 4 meter 
vid huvudentrén. Detta då eventuella mindre folksamlingar 
utanför entréerna inte får blockera trottoaren längs med 
Brodalsgatan. 

Utförande
Bestämmelsen b1 reglerar att förbindelsegång får byggas ovan 
en fri höjd av minst 5 meter över marknivå. 

En planbestämmelse reglerar att parkeringshus ska förses 
med ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i 
VA-nätet.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att marken ska utformas för allmän 
gång- och cykeltrafik. 

Bestämmelsen n2 reglerar att plantering och dagvattenhante-
ring ska finnas. 

Bestämmelsen att markens höjd över nollplanet som mest får 
vara +134.5 meter över nollplanet är satt för att säkerställa att 
vatten vid skyfall samlas på angiven plats. 
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Skydd mot störningar
Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning 
från både riksväg 40 och järnvägen. Samtliga lokaler i 
byggnaden där personer vistas stadigvarande bör ha möjlig-
het att utrymma via en sådan utgång.  

Fönster vända mot farligt godsled ska vara icke-öppningsba-
ra. Fönster tillåts vara öppningsbara vid behov med särskild 
nyckel. 

Bestämmelsen m1 reglerar att dike eller vall som hindrar 
spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas. 
Utformningen av diket/vallen följer Borås översiktliga 
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utformas så att gällande riktvärden enligt förordning om 
trafikbuller vid byggnader med stadigvarande vistelse klaras. 
Rastgårdar ska klara föreskrivna riktvärden för uteplats.
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Planavgift debiteras vid bygglov.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås.

Enligt visionen ska vi skapa tydliga välkomnande entréer till 
Borås, vilket detaljplanen bidrar till. Vi ska också stimulera 
miljövänliga resvanor, vilket läget precis vid resecentrum 
möjliggör. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen innehåller fem målområden. Inom målom-
rådet ”En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse ” efter-
strävas just detta, för att använda marken resurseffektivt och 
minimera energiförbrukning och infrastrukturinvesteringar. 
Här nämns det också att ”kontor och lokaler ska erbjudas i 
centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. 

Ett annat målområde är Borås som regioncentrum. Polishus, 
häkte och liknande funktioner är regionala angelägenheter 
som därmed bör placeras för att underlätta tillgänglighet med 
kollektivtrafik. 
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Enligt Översiktsplanens planeringsprinciper ska mark reser-
veras i strategiska lägen för att tillgodose behovet av offentlig 
service, vilket har gjorts i detta läget. Fysiska och mentala 
barriärer ska byggas bort för att stärka tillgängligheten mellan 
olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska 
vidgas och trygghet och säkerhet beaktas vid utformning 
av det offentliga rummet och i trafikmiljöer. Ny bebyggelse 
i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i 
harmoni med den historiska stadsmiljön. Utgångspunkten 
bör vara att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och 
välgestaltad. Alla dessa principer är viktiga i utformandet av 
detaljplanen. 

Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Läs mer om de urbana stråken på sida 
8 i planbeskrivningen.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 12 juni 2008 planpro-
gram för Centrum, Brodal som riktlinjer för detaljplanen 
P1121 som antogs i två etapper år 2009 och 2010. Om 
planområdet säger planprogrammet att lämplig markanvänd-
ning är större kontor, publika byggnader och parkering, och 
att bostäder är olämpligt. 

Planprogrammet redovisar också ett antal spelregler, varav 
följande är relevanta för denna detaljplan:

 » Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

 » Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl byggnader 
som utemiljöer.

 » Huvudentré till området ska vara från resecentrum.

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på flera 
punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

4

Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.

Sven Eriksons-
gymnasiet

Resecentrum
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Petersbergsgatan

Riksväg 40
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Illustration från planprogrammet som togs fram 2008.
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 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

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

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för kontor, kriminalvård samt parkering och 
i planbestämmelser begränsas byggnaders höjd, placering 
med hänsyn till farligt gods samt byggnadernas utformning. 
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då detaljplanens påverkan 
på miljön inte är så pass omfattande. Trafiken i området 
kommer att öka i och med planförslaget, samtidigt finns det 
knappt något läge i staden som underlättar hållbara resval 
bättre än planområdet gör med närheten till resecentrum. 
Markmiljön och grundvattnet blir renare tack vare planen, 
och en central yta som idag bara används till parkering och 
bussuppställning får en bättre lämpad användning. Området 
är utsatt för risker med farligt gods, vilket också har beaktats 
i planen, för att minska riskerna till en godkänd nivå. Några 
träd vid Brodalsmotet kommer att tas ner på grund av 
planen. Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga 
delar av planområdet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Risker från farligt gods

• Markföroreningar

• Skyfall

• Trafik

• Utformning

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom 
sin egen fastighet såsom marksanering, anläggande av 
fördröjningsmagasin för dagvatten, anläggande av gång- och 
cykelstråk som ska leda genom kvarteret mm.

Detaljplanen omfattar inte någon allmän platsmark. 
Planområdet angränsar dock till allmän plats, lokalgata, 
enligt detaljplan för Horngäddan 8 m.fl. från 2010 (P1121), 
som ännu endast delvis blivit genomförd. Under rubrik ”3. 
Gator och trafik”, beskrivs flera åtgärder i trafiknätet utanför 
planområdet som behöver genomföras i samband med att 
kvarteret bebyggs. Kommunen ansvarar för att nödvändiga 
åtgärder vidtas i det kommunala gatunätet utanför planom-
rådet.

Respektive ledningsägare ansvarar för eventuell utbyggnad av 
allmänna ledningsnät.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik ”4. Teknisk försörjning”

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme och -kyla. Se rubrik ”4. Teknisk försörjning”.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar avseende el och fiber. Se rubrik ”4. Teknisk 
försörjning”.

Avtal
Ett markanvisningsavtal har ingåtts mellan kommunen och 
Specialfastigheter Sverige AB, med innebörden att kommu-
nen har anvisat all mark inom planområdet till Specialfastig-
heter. Avsikten är att anvisningen ska följas upp genom att 
kommunen överlåter området till Specialfastigheter innan 
detaljplanen antas. Markanvisningsavtalet anger, utöver 
anvisningen av markområdet, bland annat att kostnader för 
utbyggnad av allmänna anläggningar ska fördelas mellan 
parterna och regleras i samband med marköverlåtelsen.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten kan parkeringsbehovet tillgo-
doses genom att fastighetsägare tecknar ett parkeringsköps-
avtal med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser 
som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Inom och i anslutning till planområdet finns ledningar 
och transformatorstationer med mera som påverkas av den 
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planerade byggnationen. Respektive fastighetsägare, som 
avser att genomföra byggnationen ansvarar för att träffa 
överenskommelser med respektive ledningsägare.

Enligt gällande detaljplan för området (P1121) ska bland 
annat en gata anläggas under motorvägen som binder 
samman Brodalsgatan med Petersbergsgatan samt ett 
skyddsräcke anläggas utmed motorvägen. Avtal ska tecknas 
mellan kommunen och Trafikverket för genomförande av 
dessa åtgärder.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning 

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall 
utföraren i god tid kontakta berörda ledningsägare för 
utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Vissa ledningar kan komma att behöva flyttas för att möjlig-
göra byggnationen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar del av Borås Horngäddan 8 och 
Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad.

Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Nya fastigheter inom området bildas genom avstyckning.

Del av Horngäddan 8 belastas av servitut för utfartsväg 
samt dagvatten- och spillvattenledningar till förmån för 

intilliggande fastighet Horngäddan 11. Horngäddan 8 har 
även utfartsrättighet som belastar del av Horngäddan 11. 
Servituten avses fortsatt gälla efter exploateringen.

I området som planläggs som kvartersmark finns allmänna 
underjordiska ledningar. Vissa ledningar är säkerställda 
med ledningsrätt. De ledningar som inte är säkerställda 
och som avses vara kvar inom området bör tryggas genom 
bildande av ledningsrätt eller upprättande av avtalsservitut 
mellan ledningshavare och fastighetsägare i samband med att 
kommunen överlåter marken. De ledningsrätter vars ledning 
ska flyttas till följd av byggnationen, behöver omprövas.

Detaljplanen omfattas av markreservat för allmän gång- och 
cykeltrafik (a1). Markreservatet garanterar inte allmänhetens 
tillträde av planbestämmelsen i sig. Allmänhetens tillträde 
kan tryggas via överenskommelse vid markförsäljningen 
alternativt att gemensamhetsanläggning bildas innan eventu-
ell överlåtelse.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att en exploatör 
ska betala för de åtgärder som uppkommer till följd av 
dennes exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en 
exploatering men som bedöms nödvändig för det allmänna 
ska finansieras av Kommunen. Det omfattar även kostnader 
för åtgärder som behöver vidtas utanför planområdet, vilket 
innebär att exploatörerna kan komma att bekosta vissa av de 
åtgärder som behöver vidtas på omkringliggande gator.

Detaljplanen i sig medför inga kostnader för utbyggnad 
av allmänna gator, då planen inte omfattar någon allmän 
platsmark. Kommunen har dock stora investeringar kvar att 
göra enligt den intilliggande befintliga detaljplanen (P1121 ), 
vars gatunät behöver byggas ut för att möjliggöra föreslagen 
byggnation inom denna detaljplan. Dessa kostnader kan 
komma att fördelas mellan kommunen och Specialfastigheter 
Sverige AB, i enlighet med det markanvisningsavtal som 
parterna har ingått enligt ovan.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdestegring av 
fastigheter som utökade byggrätter inom detaljplaneområdet 
innebär.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar.
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Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

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

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (COWI 2020-12-07)

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-02-06)

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(COWI, 2020-01-17)

 » Miljöteknisk markundersökning avseende bekämp-
ningsmedel (COWI, 2020-11-17)

 » Trafikutredning Brodal (Sweco, 2021-02-02)

 » Riskutredning (Briab, 2022-01-18)

 » Luftutredning (Sweco, 2022-01-25)

 » Bullerutredning (Gärdhagen akustik, 2021-05-06) 

 » Vibrationsutredning (FTK AB, 2022-01-31)

 » Dagvatten-PM (Borås Energi och Miljö, 2022-02-01)

 » PM dagvatten (Inviatech, 2022-02-03)

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  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

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

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

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

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

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

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

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

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

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



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


