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Denna bilaga innehåller granskningsutlåtandet för detaljplan 
Horngäddan 8 med flera där samtliga inkomna yttranden 
presenteras i sin helhet.

Här presenteras en sammanfattning av de inkomna yttran-
dena samt de revideringar som har gjorts i detaljplanen. 
Slutligen presenteras samtliga inkomna yttranden med 
tillhörande svar.
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Granskningsutlåtande
Bilaga till detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 3 februari 2022.

1. Sammanfattning
Granskning enligt PBL 5:18 avseende planförslag upprättat 
den dag månad år har ägt rum under tiden 30 juni – 30 
augusti 2021 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda 
markägare har underrättats med brev till granskningen. 
Under granskningstiden har detaljplanen varit anslagen 
i Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på 
kommunens hemsida.

16 remissinstanser har skickat in yttranden under gransk-
ningstiden.

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

Risker 
- Kommunen behöver säkerställa att vägräcket på riksväg 
40 mot planområdet har tillräcklig prestanda för att stoppa 
transport av farligt gods. 

- Om inte parkeringshus krävs som barriär mot riksväg 40, 
måste det finnas ytterligare åtgärder för risknivån ska bli 
acceptabel för övrig bebyggelse. Till exempel obrännbar och 
brandklassad fasad. 

- Fasaderna på parkeringshuset mot riksväg 40 borde skyddas 
med ytterligare regleringar.

- Avstånd från olika riskkällor och tänkt markanvändning 
behöver framgå tydligare i underlaget.

- Planbestämmelsen om utrymning bör förtydligas med att 
det gäller samtliga lokaler där personer vistas stadigvarande.

- Planbestämmelsen m6 som reglerar utomhusrastgårdar 
behöver formuleras annorlunda, och det bör regleras så att 
rastgårdarna får ett större avstånd samt att de vänds bort från 
farligt godsled. 

- Utformningskrav på diket behöver regleras i planen.

- Det är inte rimligt att placera bebyggelse utan något som 
helst skyddsavstånd mot transportled.

- Höghuset bör begränsas till 16 våningar. Om fler våningar 
tillåts bör ytterligare skyddsåtgärder övervägas. 

Skyfall och dagvatten 
- Det bör förtydligas huruvida strategiska lågpunkter är ett 
krav för att hantera översvämning vid skyfall, samt behov av 
att reglera dessa i plankartan.

- En längre återkomsttid än 100-årsregn bör användas för 
samhällsviktig verksamhet.

- Åtgärderna som beskrivs i dokumentet för hantering av 
dagvatten och skyfall behöver arbetas in i plankartan. 

Luftkvalitet 
- Kommunen behöver på ett tydligt sätt bedöma i vilken 
utsträckning den genomförda luftutredningen är tillräcklig 
för syftet

- Kommunen behöver förtydliga vilket scenarioår som gäller 
för spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar. 
Det behöver också förtydligas om utomhusrastgårdarna kan 
komma att placeras på lägre nivåer, närmare nivån för riksväg 
40, eller om 20 meter över marken är lägsta fastställda höjd.

- En lägsta nivå för friskluftsintag fastställs alternativt att de 
är vända åt annat håll än riksväg 40.

- Det bör övervägas om planbestämmelse som reglerar täta 
fasader och icke öppningsbara fönster bör läggas till för 
kontor och kriminalvård. 

- Förtydliganden behövs på ett flertal ställen i luftkvalitetsut-
redningen innan detaljplanen antas.

Buller och vibration 
- Planbestämmelsen m7 som syftar till att reglera buller bör 
justeras.

- Vibrationsutredningen behöver kompletteras. 

Geoteknik 
- Det måste säkerställas att diket mot riksväg 40 inte hamnar 
närmare släntfot mot riksväg 40 än 0,5 meter. 

- Släntlutningen på slänten som går centralt genom området 
behöver säkerställas. 
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Vägar och trafik 
- Positivt att kommunen har inlett dialog gällande ny vägport 
under riksväg 40. Avtal kommer krävas för åtgärden gällande 
principer för finansiering och genomförande m.m. Åtgärden 
finansieras 100 % av kommun eller annan extern part. 
Kommunen bör arbeta aktivt med sin trafikplan, och får 
gärna besluta den politiskt innan detaljplanen antas. 

- Föreslagen trafiklösning runt Brodal bedöms ha en positiv 
inverkan på trafikflödet och därmed också på Polisens 
möjligheter till utryckning/inryckning.

Parkering 
- Parkeringssituationen i ett större område måste undersökas 
och bearbetas innan detaljplanen kan antas. Allmänna 
parkeringsplatser behöver tillgodoses inom detaljplanen 
eller dess direkta närhet. Det är viktigt att man ser en helhet 
i parkeringssituationen tillsammans med cykel, gång samt 
kollektivtrafik.

El och VA 
- Finns tillgång till fjärrkyla

- Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatören. 

- En tidig dialog med exploatören efter planen vunnit laga 
kraft är nödvändig då planen medför större ombyggnad av 
Elnäts anläggningar. Eventuellt sedumtak på transformator-
stationerna är inte önskvärd. 

Det bär framgå i planbeskrivningen att Borås energi och 
miljö ansvarar för brandposter i samråd med räddningstjäns-
ten.

Växtlighet 
Borttagning av träd bör göras aktsamt och spara så mycket 
som går, i bruksskedet bör träd och växtlighet återställas i 
bästa mån.

Gestaltning 
Den arkitektoniska gestaltningen av dessa centralt belägna 
byggnader samt den konstnärliga utformningen av fasaderna 
mot riksväg 40 är viktig.

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.

Antagandehandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med granskningshandlingen:

I plankartan:

 » Delar av detaljplanen har undantagits från antagande. 
Dessa delar kommer att gå ut på ny granskning för att 
möjliggöra nya nockhöjder samt ny användning. 

 » Den del av användningen D1 - kriminalvård som ligger 
närmast riksväg 40 har fått användningen D2 - krimi-
nalvård utan utrymmen för stadigvarande vistelse. 

 » Bestämmelsen f1 har justerats för att endast gälla 
byggnader större än 30 kvadratmeter.

 » För bestämmelsen f6 har avståndet mellan entréplanets 
fasad och gata vid huvudentréer justerats från 3 till 1,5 
meter. 

 » Bestämmelsen n2 har lagts till för att säkerställa att ytor 
för plantering och dagvattenhantering ska finnas. 

 » Markens höjd över nollplanet har reglerats till att som 
högst få vara + 134,5 på en plats i den sydvästra delen 
av planområdet för att hantera dagvaten och vatten från 
skyfall. 

 » Bestämmelsen m1 har kompletterats med reglering för 
utformning av dike/tråg och vall enligt Borås Stads 
översiktliga riskanalys. Området för bestämmelsen har 
minskat något mot Tårpilsgatan, då det är olämpligt att 
leda ner diket in under viadukten.   

 » Bestämmelsen m2 har kompletterats för att brandfarlig 
vätska ska hindras från att kunna rinna in i parkerings-
garaget. Meningen om obrännbar fasad har tagits bort. 

 » Bestämmelsen m3 om obrännbar fasad har lagts på alla 
byggrätter för kontorsbebyggelse, kriminalvård, och 
parkering.

 » Bestämmelsen m5 har skrivits om för att även kräva 
automatisk avstängningsbar ventilation.

 » Bestämmelsen m6 för utomhusrastgårdar har ändrats 
och reglerar nu placering av rastgårdarna mer precist.

 » Bestämmelsen m7 för buller har omformulerats. 

 » En bestämmelse om att fönster åt söder ska vara icke-
öppningsbara har lagts till för hela planområdet.

I planbeskrivningen:

 » Texter som berör de delar av planen som har dragits ur 
har tagits bort. 
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 i beslut 
§209 att detaljplanen godkändes för granskning. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.

2. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

S2 Länsstyrelsen
Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att planen inte 
kan accepteras och kan därför komma att prövas av Läns-
styrelsen om den antas.

Motiv för bedömningen 
Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser

Länsstyrelsen befara däremot att:

 » Miljökvalitetsnormer (MKN) riskerar att inte följas

 » Bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämp-
ligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller 
till risken för olyckor, översvämning eller erosion

Hälsa och säkerhet 
Farligt gods 
Verksamheterna som föreslås inom planområdet är sårbara 
och klassas till viss del som samhällsviktig verksamhet 
respektive Br0-byggnad (avser byggnader med mycket stort 
skyddsbehov avseende brandskyddet) utifrån BBR. Samtidigt 
är riskerna höga inom delar av planområdet. De aktuella 
transportlederna utgör primär rekommenderad transportväg 
respektive järnväg vilket innebär att det inte finns några 
begränsningar för antalet transporter av farligt gods eller 
typ av gods som får transporteras (mer än de begränsningar 
som finns i ADR och RID). De utgör också riksintresse 
för kommunikationer. Utifrån den bakgrunden bedömer 
Länsstyrelsen att det är motiverat att ställa höga krav på en 
konservativ och robust riskhantering. Kommunen har till viss 
del kompletterat resonemangen sedan samrådet och vägt in 
ytterliga aspekter i sin bedömning vilket är positivt. Läns-
styrelsen bedömer dock fortfarande att det finns brister i det 
underlag som riskbedömningen baseras på och i det sätt som 
robusthet hanteras. Länsstyrelsen förstår att vinsterna med 

 » Illustrationerna på sidan 5 har uppdaterats. 

 » Skuggstudien på sidan 9 har uppdaterats med det 
senaste förslaget på bebyggelse.

 » Texten om parkering på sidan 12 har uppdaterats 
angående möjligheterna till ett parkeringshus. 

 » Texten om riksintressen på sidan 12 har uppdaterats 
angående den nya järnvägen. 

 » En text har lagts till om brandposter på sidan 12.

 » Möjligheten till fjärrkyla har lagts till under rubriken 
Värme och kyla på sidan 13. 

 » Texten om geoteknik på sidan 13-14 har uppdaterats 
med ett förtydligande om slänterna i planområdet. 

 » Avsnittet om skyfall på sidan 14-15 har uppdaterats.  

 » Texten om risk på sidan 16-18 har uppdaterats med 
samhällsrisk, nya åtgärder samt en tydligare motivering 
av valet av plats för verksamheterna. 

 » Texten om luftkvalitet på sidan 18-19 har uppdaterats 
med en text om föroreningsgraden vid häktets rastgår-
dar samt mindre justeringar i övrig text.

 » Texten om vibrationer på sidan 20 har kompletterats 
med en kortare text om kompletterad utredning.

 » Texterna i kapitlet 9. Planbestämmelser på sidan 20-21 
har uppdaterats utifrån ändringarna i plankartan. 

 » Avsnittet avtal i kapitlet 12. Planens genomförande på 
sidan 23-24 har uppdaterats.

 » Listan över planunderlag på sidan 25 har uppdaterats 
med kompletterande utredningar.  

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att 
ändra detaljplanen för Horngäddan 9 (fastigheten har 
slagits samman med Horngäddan 8) 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. Inkomna synpunkter 
har sammanställts i en samrådsredogörelse.
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aktuell markanvändning är stora. Det hindrar dock inte att 
kommunen disponerar och utformar planområdet på ett sätt 
så att risknivån blir så låg att bebyggelsen inte blir olämplig 
med hänsyn till risken för olyckor.

Riskbedömningen i planunderlaget drar utifrån den övergri-
pande riskanalysen slutsatsen att samhällsrisken är acceptabel 
20 meter från riksväg 40 och 10 meter från Viskadalsbanan 
och Kust till kustbanan. Baserat på Länsstyrelsens erfaren-
heter från andra riskanalyser är detta mycket korta avstånd. 
Länsstyrelsen har sedan den översiktliga riskanalysen togs 
fram haft synpunkter på just hanteringen av samhällsrisk 
och att det finns fall där den översiktliga riskanalysen inte 
är lämplig att använda. Utifrån den översiktliga riskana-
lysen dras slutsatsen att samhällsrisken är underordnad 
individrisken. Detta håller Länsstyrelsen inte med om. 
Länsstyrelsen anser inte att den översiktliga riskanalysen och 
dess beräkning av samhällsrisk är applicerbar i det aktuella 
planförslaget. Med hänsyn till den verksamhet som planeras, 
att persontätheten i området blir hög (har inte berörts), att 
det finns flera transportleder för farligt gods som påverkar 
samhällsrisken och att det handlar om korta avstånd, 
efterfrågar Länsstyrelsen en platsspecifik riskanalys där även 
samhällsrisken hanteras. I risk-PM står det att med föreslagna 
åtgärder minskar konsekvenserna av de skadetyper som utgör 
den största delen av individriskbidraget inom planområdet. 
Riskbedömningen måste också, utifrån platsens specifika 
förutsättningar, visa att åtgärderna är tillräckliga ur ett 
samhällsriskperspektiv. Länsstyrelsen skulle också vilja 
hänvisa till de fyra principerna som utgör utgångspunkt vid 
värdering av risk och som finns beskrivna på Tolerabel risk - 
PBL kunskapsbanken - Boverket.

Länsstyrelsen anser inte heller att markanvändningen 
följer Länsstyrelsens riskpolicy. Utifrån riskpolicyn ska 
markanvändning D (där bl.a. häkte ingår) placeras längst bort 
från transportled för farligt gods. I aktuell plan är avståndet 
20 meter mellan dike för uppsamling av vätska och kvar-
tersmark med användning D och de enda åtgärderna som 
krävs handlar om ventilation och utrymning. Länsstyrelsens 
bedömning är, baserat på det underlag som presenterats, 
att dessa åtgärder inte är tillräckliga för att föreslagen 
markanvändning ska bli lämplig utifrån risken för olyckor. 
Länsstyrelsen uppmanar därför kommunen att se över 
disponeringen av planområdet i linje med Länsstyrelsens 
riskpolicy. Kommunen behöver beakta behovet av robusta 
åtgärder som skydd, särskilt för den känsligaste bebyggelsen. 
Skyddsavstånd och/eller en skyddande barriär bestående 
av mindre känslig bebyggelse är exempel på åtgärder som 
Länsstyrelsen bedömer är robusta. Detta överensstämmer 
också med ställningstaganden som presenteras i kapitel 
8.1.2 i den översiktliga riskanalysen. Utöver ovanstående 
har Länsstyrelsen följande synpunkter på underlaget och de 
föreslagna åtgärderna:

- Kommunen skriver att det finns ett befintligt vägräcke. Då 
vägräcket är helt avgörande för att undvika mekanisk påver-
kan på byggnader och få till de avstånd som bedömningen 
baseras på behöver kommunen säkerställa att vägräcket 
har tillräcklig prestanda för att stoppa en transport med 
farligt gods. Vad Länsstyrelsen erfar innebär det vägräcke av 
kapacitetsklass H4b vilket också den översiktliga riskanalysen 
anger.

- Kommunen anger att parkeringshuset inte är en förutsätt-
ning för att risknivån ska bli acceptabel för övrig bebyggelse. 
Länsstyrelsens bedömning är att det då bör finnas ytterligare 
åtgärder som är rimliga att ange för bebyggelsen bakom 
parkeringshuset då det ligger inom ALARP-området och för 
att skapa robusthet. Detta kan t.ex. vara obrännbar fasad och 
brandklassad fasad och takfot. I den övergripande riskana-
lysen för Borås beskrivs att en brandklassad fasad sänker 
risknivån upp till 50 meter från transportleden.

- För parkeringshuset finns en bestämmelse om att fasad 
mot Rv 40 ska utföras i brandklass EI30 med brandklassade 
fönster samt att den västra och östra fasaden ska utföras 
obrännbar. Länsstyrelsen bedömer det rimligt att fasaden 
mot Rv 40 i tillägg utförs obrännbar. Även den västra och 
den östra fasaden bör utföras i brandklass EI30 då de ligger 
inom mycket nära avstånd från diket eller vetter mot en 
sträcka där det diket inte finns reglerat.

- Avstånd från olika riskkällor, framräknat ALARP-område 
och tänkt markanvändning behöver framgå tydligt av under-
laget. I samrådsskedet fanns en skiss med som Länsstyrelsen 
önskade skulle förtydligas. Den är nu istället bortplockad 
vilket försvårar förståelsen.

- Planbestämmelsen om utrymning bör förtydligas med att 
det gäller samtliga lokaler där personer vistas stadigvarande.

- På plankartan reglerar planbestämmelse m6 att utomhus-
rastgårdar ska vara utformade så att frihetsberövade personer 
snabbt kan sättas i säkerhet inomhus i händelse av olycka 
med farligt gods. Länsstyrelsen anser att planbestämmelsen 
är otydlig och inte följer Boverkets rekommenderade formu-
leringar. Det är lämpligt att personer kan inrymmas snabbt 
men Länsstyrelsen anser att kommunen bör reglera detta på 
andra sätt så att föreslagen markanvändning blir lämplig. 
Länsstyrelsen bedömer att utomhusrastgårdar på de korta 
avstånd som tillåts i plankartan inte är lämpligt. Länsstyrel-
sen bedömer även att utomhusytor för stadigvarande vistelse 
bör placeras vända bort från transportled för farligt gods och 
i skydd av byggnad. Detta bör regleras i plankartan.

- Utformningskrav på diket behöver regleras i planen. Exem-
pel på lämplig dimensionering framgår av Borås översiktliga 
riskanalys.
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- Länsstyrelsen förespråkar normalt ett bebyggelsefritt 
område på 30 meter och utifrån den översiktliga riskanalysen 
kap 7.1 bör ett bebyggelsefritt utrymme finnas på minst 20 
meter för att t.ex. möjliggöra räddningsinsatser. Samtidigt 
accepteras bebyggelse med brandklassad fasad direkt intill 
transportled (i detta fall parkeringshus intill dike) utifrån 
den översiktliga riskanalysen. Länsstyrelsen bedömer att det 
inte är rimligt att placera bebyggelse utan något som helst 
skyddsavstånd.

Skyfall 
I samrådsskedet påpekade Länsstyrelsen att kommunen 
behöver ta ställning till skyddsnivån när det gäller skyfall. 
Kommunen har bedömt konsekvenserna av ett skyfall utifrån 
ett 100-årsregn. Länsstyrelsen rekommenderar en längre 
återkomsttid för samhällsviktig verksamhet. Ett alternativ är 
att på annat sätt skapa större marginaler för samhällsviktig 
verksamhet, t.ex. genom att lägga på en säkerhetsmarginal på 
åtgärderna.

Åtgärderna som beskrivs i dokumentet för hantering av 
dagvatten och skyfall behöver arbetas in i planen. De åtgär-
der som krävs för att konsekvenserna av ett skyfall ska bli 
acceptabla behöver även säkerställas på plankartan.

Geoteknik 
Av den geotekniska utredningen som kommunen tagit fram 
framgår det att det krävs särskilt angiven utformning eller 
placering för att uppnå god stabilitet. Länsstyrelsen anser att 
detta inte är säkerställt i plankartan. Länsstyrelsen anser att 
det främst är det avskiljande diket mot Rv 40 samt släntlut-
ningen på det område som benämns som sektion 3 i planun-
derlaget som behöver säkerställas. För sektion 2 förutsätter 
Länsstyrelsen att kvartersmarken hamnat på betryggande 
avstånd från släntkrönet mot Kust till kustbanan. Se även 
SGI:s yttrande (dnr 5.2-2005-0411, daterat 2021-09-02).

Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Luftkvalitet 
Aktuellt planområde är utsatt för luftföroreningar från starkt 
trafikerade vägar (Rv 40, Varbergsvägen och Brodalsmotet). 
Länsstyrelsen påpekade i samrådsskedet att det finns risk för 
överskridande av miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid 
(NO2) och partiklar (PM10) i planområdet. Länsstyrelsen 
efterfrågade bl.a. en spridningsberäkning som tar hänsyn 
till planområdets utförande och till påverkan från planerade 
byggnader.

Vid en förändring av bebyggelsestrukturen inom ett 
område förändras generellt även vindmönstret, vilket kan ge 
förbättringar eller försämringar av föroreningshalterna i plan-
områdets olika delar. Länsstyrelsen kan inte se att luftberäk-
ningarna tar hänsyn till hur spridning av luftföroreningarna 

påverkas av de planerade byggnaderna inom planområdet. 
Modellen Aermod är en s.k. Gaussisk modell som generellt 
inte tar hänsyn till bebyggelsen, men som lämpar sig väl för 
beräkningar av halter i urbana områden ovanför taknivå1 
eller för spridningen ifrån en väg över en öppen yta. I ett 
forskningsprojekt från 2019 jämfördes mätresultat med 
modellresultat för fyra olika modeller för ett område längs 
Kungsbackaleden i Göteborg1. Beräkningar med två olika 
Gaussiska modeller visade att de beräknade NO2 -halterna för 
årsmedel och percentilerna låg ca 50% lägre än de uppmätta, 
bl.a. eftersom modellen inte tog hänsyn till bebyggelsen.

Riksväg 40 är inte lika trafikerad som Kungsbackaleden, 
men Länsstyrelsen kan inte utesluta att MKN för NO2 som 
dygnsvärde och timvärde överskrids år 2025 i den södra delen 
av området i anslutning till Rv 40 efter planens genomför-
ande. Enligt planbeskrivningens situationsplan möjliggörs 
det endast för parkering i de södra delarna. Entréer för 
besökare och personal ska förläggas mot Brodalgatan i norra 
delen av planområdet vilket även säkerställs i plankartan.

Spridningsberäkningar har även gjorts för de utomhusrast-
gårdar som enligt luftutredningen planeras 20 meter ovan 
marknivån. Länsstyrelsen saknar beskrivning för vilket 
scenario (år) som resultaten i luftrapporten representerar. 
Länsstyrelsen kan inte heller utläsa att höjden som gårdarna 
ska vara på regleras i plankartan.

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen 
behöver förtydliga och utveckla följande:

- Kommunen behöver på ett tydligt sätt bedöma i vilken 
utsträckning den genomförda luftutredningen är tillräcklig 
för syftet. I sammanhanget är det även viktigt att belysa på 
vilket sätt detaljplanen utformas för att människor inte ska 
vistas i de delar som ligger närmast Rv 40.

- Kommunen behöver förtydliga vilket scenarioår som gäller 
för spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar. 
Det behöver också förtydligas om utomhusrastgårdarna kan 
komma att placeras på lägre nivåer, närmare nivån för Rv 40, 
eller om 20 meter över marken är lägsta fastställda höjd.

- Friskluftsintag ska placeras minst 8 meter ovan höjden på 
Rv 40 eller på tak om byggnader blir lägre. Länsstyrelsen 
anser att det är rimligt att en lägsta nivå för friskluftsintag 
fastställs alternativt att de är vända åt annat håll än Rv 40.

- För parkeringshuset finns planbestämmelser ur riskaspekt 
avseende täta fasader och icke öppningsbara fönster. En 
sådan planbestämmelse förhindrar även luftföroreningar att 
tränga in i hus. Eftersom det inte är nödvändigt att bygga 
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parkeringshuset behöver det övervägas om liknande planbe-
stämmelser ska införas för de byggnader som ska innehålla 
kontor och kriminalvård.

Synpunkter på granskningshandlingen 
Trafik 
Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande i sin helhet 
(dnr TRV 2021/81263, daterat 2021-09-01). Sammanfatt-
ningsvis behöver kommunen komplettera vibrationsutred-
ningen och luftkvalitetsutredningen innan ett antagande.

Buller 
Planbestämmelsen m7 som syftar till att reglera buller bör 
justeras. Bestämmelsen bör ändras från ”bör” till ”ska” samt 
bör första meningen om att området är bullerutsatt tas bort.

Länsstyrelsen vill också göra kommunen uppmärksam på att 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller (FoHMFS 
2014:13) inomhus är tillämpbar och gäller för vistelse i arrest 
då det är en form av tillfälligt boende.

Förorenad mark 
Kommunen har sedan samrådsskedet gjort en komplet-
terande provtagning i mark av bekämpningsmedel. Detta i 
enlighet med Länsstyrelsens synpunkter. Inom planområdet 
har det inte påvisats några förhöjda halter av bekämpnings-
medel. Därmed har Länsstyrelsens synpunkter gällande 
förorenad mark tillgodosetts.

Kommentar
Farligt gods 
Kommunen har fört dialog med Länsstyrelsen mellan 
granskning och antagande och riskutredningen har komplet-
terats utifrån de synpunkter som Länsstyrelsen har haft. 
Detaljplanen har också ändrats utifrån inkomna synpunkter. 
Plankartan har reviderats för att få till en ökad robusthet 
och planbeskrivningen har kompletterats med tydligare 
resonemang om fördelarna med placeringen av planerade 
verksamheter. 

Utredningen är kompletterad med att även undersöka 
platsens specifika förutsättningar utifrån ett samhällsriksper-
spektiv. Även de fyra principerna som utgör utgångspunkt 
vid värdering av risk har använts i utredningen. Utredningen 
visar att 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.

En ny användning, D2 - Kriminalvård utan utrymmen för 
stadigvarande vistelse, har lagts till i plankartan för att se 
till att den känsligaste bebyggelsen hamnar längre ifrån den 

största riskkällan som är riksväg 40. Utöver detta har plan-
bestämmelser lagts till och ändrats för att öka robustheten. 
Bland annat krävs det nu obrännbar fasad på alla byggnader, 
fönster mot farligt godsled ska vara icke-öppningsbara, 
utomhusrastgårdar ska utformas och placeras säkert. Utöver 
detta kommer också vägräcket på riksväg 40 att bytas ut till 
räcke med högre kapacitetsklass i samband med att vägporten 
under vägen byggs enligt överenskommelse med Trafikverket. 
På så sätt upprätthålls avståndet mellan en eventuell olycka 
och byggnader. Utformningskrav efter Borås översiktliga 
riskanalys har lagts till för diket.

Enligt riskutredningen är brandklassad eller obrännbar fasad 
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. Krav på obrännbar fasad har 
ändå införts inom hela planområdet för att ge en ökad 
robusthet. För parkeringshus mot riksväg 40 har det efter 
Länsstyrelsens yttrande lagts till att brandfarlig vätska ska 
hindras från att rinna in i byggnaden, exempelvis via garage-
infarter. Krav på EI30 på västra och östra fasaderna blir svårt 
då infart är tänkt att ske från de hållen. Obrännbar fasad och 
skydd från att vätska rinner in i byggnaden bedöms dock ge 
tillräcklig robusthet. 

Illustration med avstånd från olika riskkällor har lagts till i 
utredningen samt planbeskrivningen. 

Planbestämmelsen om utrymning gäller samtliga byggnader, 
oavsett användning. 

Bebyggelse tillåts inte direkt intill transportled. Avståndet 
mellan riksväg 40 och planerat parkeringshus är närmare 15 
meter. Parkeringshus kan däremot uppföras utan avstånd till 
skyddande dike om det uppförs med brandskyddad fasad. 
Räddningstjänsten har varit en aktiv part under hela arbetet 
med detaljplanen och har inte haft några synpunkter på att 
den planlagda bebyggelsen skulle försvåra räddningsinsatser. 

 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-
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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.

Skyfall 
Skyfall har inför antagandet av detaljplanen undersökts 
utifrån ett 200-årsregn. Utredningarna visar att föreslagna 
åtgärder klarar de flesta 200-årsregn. Vid korta intensiva 
200-årsregn som pågår under 30 minuter eller kortare hinner 
inte tänkt rain garden och utökad dagvattenledning ta hand 
om allt vatten. Vatten kan då bli stående till ett djup på upp 
till 20 centimeter på en yta framför tänkt polishus. Vattnet 
når dock inte fram till byggnaden och bilar ska kunna ta 
sig till och från byggnaden under den korta period innan 
vattnet har hunnit rinna undan. Garagedörren till byggnaden 
är tänkt att utföras vattentät vid eventuella regnmängder 
som överstiger ett 200-årsregn. Under den korta period som 
dörren är stängd har polisen alltid bilar ute i tjänst som kan 
hantera utryckningar.  

Plats där dagvattenhantering ska finnas har reglerats i 
plankartan. Dessa ytor tar även hand om skyfallsvatten. 
Även högsta markhöjd har reglerats en bit sydväst om tänkt 
polishus för att säkerställa att vatten samlas där och inte vid 
garageinfarten till polishuset.  

Geoteknik 
Se svar till S4. Statens geotekniska institut på sidan 12.

Luftkvalitet 
Luftkvalitetsutredningen har kompletterats sedan gransk-
ningen av planen. Ytan närmast riksväg 40 är endast avsedd 
för parkering samt transformatorstation. Större delen av 
marken kommer dessutom troligtvis att hägnas in för att 
undvika att allmänheten vistas där, då kriminalvård och polis 
kan komma att ha uppställning av bilar på ytan. Huvudentré-
erna till verksamheterna är vända åt norr. 

Modellen som användes i föreliggande utredningen har 
validerats mot mätstationen i Borås i enlighet med Natur-
vårdsverkets framtagna kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodel-
ler ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på 
modellberäkningar som finns definierade i EU:s Luftdirektiv. 
Resultatet uppvisade en liten avvikelse och Naturvårdverkets 
kvalitetsmål innehölls med god marginal. Valideringen 
genomfördes mot mätstationen vid Kungsgatan i Borås, 
som är placerad i ett bitvis dubbelsidigt gaturum. Eftersom 
modellen uppvisade låg modellosäkerhet i ett gaturum 
bedöms modellen således kunna återge representativa halt-

nivåer för det berörda planområdet. Val av spridningsmodell 
anses uppfylla de kriterier som områdets karaktär medger, i 
synnerhet då modellen validerats mot en närliggande mätsta-
tion och därigenom tar hänsyn till lokala parametrar. Vi anser 
därav att beräkningarna återger representativa halter vid 
planområdet. Med avseende på den relativt öppna karaktären 
vid beräkningsområdet förefaller det tämligen orimligt att 
spridningen av luftföroreningar från riksväg 40 skulle vara så 
pass föroreningsackumulerande att det skulle föreligga risk 
för överskidande av miljökvalitetsnormen av kvävedioxid 
efter genomförande av planen. Då riksväg 40 med tillhörande 
på- och avfarter passerar planområdet cirka 5-10 meter över 
marknivån kommer den vertikala spridningen ge en minskad 
påverkan i marknivå där miljökvalitetsnormen ska tillämpas. 
Miljökvalitetsnormerna bedöms således klaras i marknivå 
inom och runt planområdet i de områden där miljökvalitets-
normerna ska tillämpas. Utifrån dessa haltnivåer bedöms 
det inte föreligga någon betydande risk för överskridande av 
miljökvalitetsnormerna. 

Spridningsberäkningarna för häktets utomhusrastgårdar 
genomfördes för nuläget. Då beräkningar visade på att 
halterna i taknivå var i nivå med de urbana bakgrundhalterna 
drogs slutsatsen att det förefaller osannolikt att miljökva-
litetsnormerna skulle överskridas i ett framtida scenario. 
Eftersom det inte finns någon prognos som visar på ökade 
bakgrundhalter av kvävedioxid i framtiden genomfördes 
enbart ett worst-case scenario för nuläget. Planbestämmelsen 
som reglerar utomhusrastgårdarna har omformulerats och en 
lägsta höjd för placering har lagts till. 

Planbestämmelsen om friskluftsintag har ändrats så att inta-
gen ska vara bortvända från riksväg 40. De enda byggnaderna 
som kommer att vara lägre än höjden 8 meter ovan riksväg 40 
är ett eventuellt parkeringshus inom den södra byggrätten. 

 En bestämmelse om att fönster ska vara icke-öppningsbara 
mot farligt godsled har lagts till. 

Trafik 
Vibrationsutredningen och luftkvalitetsutredningen har 
uppdaterats. 

Buller 
Planbestämmelsen har ändrats utifrån yttrandet. 

S3 Trafikverket 
Infrastruktur 
Väg 40 
Väg 40 är av riksintresse för kommunikation i enlighet med 
kap 3 § 8 miljöbalken. Vägarna i det nationella stamvägnätet 
är av särskild nationell betydelse. Väg 40 är en viktig tvär-
förbindelse i Götaland som förbinder norra Kalmar län med 
Jönköpingsregionen och västra Sverige.
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Väg 40 har en skyltad hastighet på 70 km/tim på den aktuella 
sträckan. Trafikmätning (inkl. påfartsrampen i Brodalsmotet) 
från 2019 visar 33400 fordon per dygn, varav 3600 lastbilar. 
På påfartsrampen uppmättes år 2015 antalet fordon till 2500, 
varav 350 lastbilar.

Järnväg 
Som närmast hamnar planområdet ca 45 meter öster om 
Kust- till kustbanan och Viskadalsbanan. Banorna är 
utpekade som riksintresse för kommunikation i enlighet 
med kap 3 § 8 miljöbalken. Båda banorna är av interregional 
betydelse och används för person och godstrafik. Banorna är 
av särskild regional betydelse och används även för omled-
ningstrafik. Planområdet ligger inom utredningsområdet för 
ny stambana mellan Göteborg och Borås.

Synpunkter 
Trafikutredning och åtgärder 
Dialog gällande Trafikutredning Brodal (Sweco Sverige AB, 
2020-05-11; Rev 2021-02-02) har först mellan samråd och 
granskning. Trafikverket uppmuntrar till fortsatt dialog när 
åtgärder i Brodalsmotet blir aktuella i så tidigt skede som 
möjligt. Trafikverket ser positivt på att kommunen har inlett 
en dialog gällande en ny port under väg 40. Avtal kommer 
krävas för åtgärden gällande principer för finansiering och 
genomförande m.m. Åtgärden finansieras 100 % av kommun 
eller annan extern part.

Trafikverket kommer behöva utföra de delar som berör väg 
40 och portens konstruktion. Trafikverket ser fram emot 
fortsatt samverkan i frågan. Trafikverket uppmuntrar även 
till att kommunen aktivt arbetar med sin trafikplan och 
ser gärna att den är politiskt beslutad innan antagande av 
detaljplanen.

Ny stambana Göteborg-Borås 
Trafikverket noterar att järnvägsreservatet har plockats bort 
ur plankartan. Trafikverket har inga synpunkter på detta då 
kommunen har grundat sitt beslut utifrån dialog med projek-
tet för del av ny stambana – Göteborg-Borås.

Trafikbuller 
Trafikverket har inga synpunkter under förutsättning att de 
långtgående åtgärderna för uteplatser genomförs.

Vibrationer 
Trafikverket anser att vibrationsutredningen behöver 
kompletteras med följande:

- Det saknas en närmare beskrivning av de olika mätplat-
serna. Är mätutrustningen monterade på betongfundament? 
Om så fallet är, hur korrelerar detta fundament med de 

planerade byggnadernas grundläggning? Är mätplatserna 
valda utifrån detaljplanens förslag på placering av de olika 
huskropparna?

- Det saknas resonemang om hur uppmätta vibrationsnivåer 
kan förstärkas eller dämpas i planerad bebyggelse med 
hänseende till byggnadens grundläggning, stomme, bjälklag 
och antal våningsplan. Enligt illustrationen medges olika 
byggnadshöjder inom planområdet.

Normalt sett görs mätning under en hel vecka för att samla 
in alla trafikvariationer som förekommer under en vecka. 
Tågtrafiken kan ha stora variationer vad gäller hastighet, 
tonnage och längd, det vore bra med ett resonemang kring 
detta. Det vore även önskvärt med en närmare beskrivning 
av mätutrustningen avseende insamlingstid och triggnivåer.

Dagvattenhantering och geoteknik 
Trafikverket anser att kommunen besvarat frågorna från 
samrådsskedet och har inga ytterligare synpunkter.

Luftmiljö 
Trafikverket har granskat luftkvalitetsutredningen som 
ingått i planhandlingarna men anser att det krävs vissa 
tydliggöranden som behöver göras för att kunna bedöma om 
luftkvaliteten är tillräckligt god.

- Vilken version av HBEFA användes i utredningen och 
vilken gradient användes när man beräknade emissionsfakto-
rer vid exempelvis påfarten?

- Varifrån har slitageemissionsfaktorerna tagits?

- Tar spridningsberäkningarna hänsyn till byggnader? 
Trafikverket kan inte utläsa påverkan från byggnaderna i 
spridningsberäkningarna.

- Trafikverket noterar att halterna är nästan lika stora på 
riksväg 40 som på Varbergsvägen, trots stora skillnader i 
ÅDT på de två vägarna. Har kommunen gjort en bedömning 
vad skillnaderna beror på?

- Vindriktningen, sydväst, påverkar inte dygnsvärdena. Har 
kommunen en bedömning om vad detta beror på.

- Riksväg 40 genom planområdet är cirka 10 meter över 
havsnivån, men spridningsberäkningen är beräknad på nivå 
+1,5. Har utredningen justeras för skillnaden? I annat fall 
anser Trafikverket att så måste göras.

Trafikverket anser inte att utredningen har beskrivit tillstån-
det av luftkvaliteten kring och inom planområdet fullt ut och 
anser att ovanstående frågor ska besvaras innan planen kan 
gå till antagande.
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S4 Statens geotekniska institut
PM; Geoteknik [3] identifierar två restriktioner av stabilitets-
skäl. Den första gäller slänten från väg 40 mot planområdet 
(sektion l). Här finns en begränsning vid anläggande av dike.

Villkoren för diket är antingen att det placeras med ett 
avstånd på minst 0,5 m från släntfot vid riksväg 40 alternativt 
justeras släntlutning för riksväg 40 till 1:2. Andra restriktio-
nen omfattar slänten i planområdets östra del (sektion 3). För 
att erhålla tillfredsställande stabilitet krävs att slänten flackas 
ut till lutning 1:2 eller flackare. Som nämndes i yttrandet 
i samrådsskedet rekommenderar SGI att marknivåer och 
slänters geometrier redovisas för planlagda förhållanden så 
att det går att bedöma om dessa överensstämmer med de 
antagna förutsättningarna i stabilitetsberäkningarna. SGI 
kan fortfarande inte utläsa att de villkor som har angivits av 
stabilitetsskäl enligt ovan har säkerställts i plankartan och 
lämnar frågan till länsstyrelsen att bedöma om/hur de givna 
villkoren ska omhändertas i planhandlingarna. Samman-
fattningsvis har SGI inget att erinra mot planförslaget ur 
geoteknisk säkerhetssynvinkel förutsatt att ovanstående 
förtydliganden görs.

Kommentar
Slänten mot riksväg 40 ligger en halvmeter ifrån plangränsen 
vilket gör att villkoret för släntstabiliteten är säkerställd. 
Diket blir dessutom grundare än vad som räknats på i den 
geotekniska utredningen. Hela slänten i sektion 3 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. 

S5 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan.

S6 Miljö och konsumentnämnden
Miljö- och konsumentnämnden föreslås tillstyrka fortsatt 
planarbete.

Miljö- och konsumentnämnden yttrade sig i samråd. Sedan 
dess har ytterligare utredningar tagits fram och flera revide-
rats, även planförslaget har ändrats en del även om syftet med 
planen fortfarande är densamma. De synpunkter som inte 
tillgodosetts är att ta fram en grön resplan till området men 
synpunkten om att detta kan tas fram har vidarebefordrats 
till exploatören. Vi har tagit del av luftutredningen och har 
inga synpunkter på denna. De åtgärder som vidtas för att 
säkerställa en god markmiljö, minskad påverkan av buller och 
hantering av dagvatten och skyfall anser miljöförvaltningen 
tillgodoser det behov som finns. Borttagning av träd för 

Kommentar
Kommunen ser positivt på den pågående dialogen med 
Trafikverket angående en ny vägport. 

Arbetet med trafikplanen fortgår, men det politiska beslutet 
av den ligger för långt fram i tiden för att antagandet av 
detaljplanen ska kunna vänta. Åtgärderna runt Brodalsmotet 
finansieras delvis av denna plan och andra detaljplaner i den 
västra delen av centrum.

Vibrationer 
Vibrationsutredningen har kompletterats med en ny mätning 
gjord under en längre period. Kompletteringen ger svar på 
de synpunkter som inkom från Trafikverket under gransk-
ningen. 

Luftmiljö 
Utredningen har förtydligats angående HBEFA och slitage-
emissionsfaktorerna.

Modellen som användes i föreliggande utredningen har 
validerats mot mätstationen i Borås i enlighet med Natur-
vårdsverkets framtagna kvalitetsmål, som luftkvalitetsmodel-
ler ska uppfylla. Kvalitetsmålen är i enlighet med kraven på 
modellberäkningar som finns definierade i EU:s Luftdirektiv. 
Beräkningsmodellen tar inte hänsyn till enstaka byggnader, 
med den innehåller information gällande platsspecifik 
topografi och råhetsfaktor; beskriver ytans skrovlighet och 
därmed motståndet av spridningen i luften, vilket motsvarar 
”stadsmiljö”. Detta i kombination med att området runt 
riksväg 40 fortsatt kommer ha relativt god spridning och 
omblandning efter genomförandet av planen och att model-
len uppvisade låg modellosäkerhet i ett gaturum bedöms 
modellen således kunna återge representativa haltnivåer för 
det berörda planområdet.

Halterna bedömdes utanför vägområdet, i marknivå, där 
människor exponeras för luftföroreningar och där miljökva-
litetsnormerna ska tillämpas. Riksväg 40 passerar området 
drygt sex meter ovan marknivå vilket innebär att halterna 
således sannolikt något högre på vägen än vad resultatbil-
derna visar.

Dygnsmedelvärdet visar 98-percentilen alltså det sjunde 
högsta dygnet under ett kalenderår. Den förhärskande 
vindriktningen vid planområdet är sydväst, men de högsta 
halterna av kvävedioxid förekommer under kalla vinterdagar. 
Under dessa dagar är nordliga/nordöstliga vindar vanligt 
förekommande. Under kalla vindstilla vinterdagar kan även 
inversioner uppstå. Detta är förklaringen till att vindrikt-
ningen inte uppvisar samma effekt på dygnsvärdena.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 13

transformatorstationen är rimlig i anläggningsskedet men bör 
göras aktsamt och spara så mycket som går, i bruksskedet bör 
träd och växtlighet återställas i bästa mån.

Kommentar
Synpunkterna om aktsamhet vid borttagning av träd vidare-
befordras till Borås elnät. 

S7 Borås Energi och Miljö
VA & FJV 
Kollision mellan befintliga ledningar (VA & FJV) och 
planerad bebyggelse.

Vi vill även påpeka att det finns tillgång till fjärrkyla i 
området.

Genomförande 
Eventuell flytt av befintliga ledningar bekostas av exploatö-
ren

Övrigt 
Plankartan saknar höjdsättning vilket borde finnas med. 
Bra skrivning avseende avfallshantering.

Kommentar 
Föreslagen flytt av ledningar är samrådd med Borås Energi 
och Miljö.

Plankartan har höjdsatts på ett ställe för att säkerställa 
att skyfallsvatten samlas på rätt plats. Ledningsflytten 
koordineras mellan Borås energi och miljö och exploatören 
för att ledningar och marknivå ska hamna på rätt höjd. 

S8 Borås Elnät
Elnät 
En tidig dialog med exploatören efter planen vunnit laga 
kraft är nödvändig då planen medför större ombyggnad av 
Elnäts anläggningar. Eventuellt sedumtak på transformator-
stationerna är inte aktuellt då vi undviker växtlighet på den 
typen av byggnad.

I övrigt ingen erinran

Stadsnät 
Befintliga ledningar och kanalisation finns inom området 
och kan behöva flyttas. En tidig dialog med exploatören är 
önskvärd.

Kommentar
Dialog mellan exploatör och Borås elnät är påbörjad. 

Bestämmelsen f1 har ändrats så att den endast gäller byggna-
der större än 30 kvadratmeter. 

S9 Borås Kommuns Parkering AB
Bolaget stödjer stadens utveckling och förtätning i centrum. 
Vi tillstyrker detaljplan med nedan invändningar.

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. Då 
kvarteret idag är en väl belagd markparkering med 294 
platser som nyttjas av elever på närliggande skola, pendlare 
med tåg och buss samt besökare och arbetare i staden. 
Parkeringen har arrenderats av bolaget och planer på förtät-
ning är känd. 

Vi stödjer syftet med detaljplanen att möjliggöra byggnatio-
ner på ytan men reserverar oss mot att allmänna parkerings-
platser ej tillgodoses inom detaljplanen eller dess direkta 
närhet.

Om parkering ej tillgodoses inom detaljplanen förutsätter vi 
att man ser vikten av att i direkt närhet möjliggöra allmänna 
parkeringsplatser, för att tillgodose behovet om parkering. 
Med stöd av parkeringsutredning som tagits fram av bolaget 
för detaljplanen Horngäddan 8, och med utgångspunkt i de 
resonemang som finns i stadens ännu inte antagna parke-
ringsstrategi om zoner och avstånd till arbetsplatsparkering, 
besöksparkering, boendeparkering och så vidare. De nya 
parkeringsdokumenten som är ute på remiss stödjer detta 
arbete genom en nybildad lokaliseringsgrupp, men det bör 
även finnas med i detaljplaner från början. 

Vi anser att det är viktigt att möte behovet av parkering 
som finns idag samt uppstår vid byggnationen med nya 
arbetsplatser med mera, men även för att leva upp till de 
parkeringsköp Borås Stad har förbundit sig till och kommer 
att göra. En viktig aspekt är att man när man planerar för 
nytt resecentrum väga in möjlighet till att hämta/lämna, 
pendelparkering, samt redan befintliga behov. 

Inom detaljplanen finns idag 294 allmänna parkeringsplatser. 
I kringområdet som är möjlig parkering finns Makrillen där 
parkeringshus utreds och ger ett netto på 31 parkeringsplat-
ser, samt parkeringar runt Magasinsgatan med 573 parke-
ringsplatser som kommer bebyggas. Här tillkommer hela 
Västerbro där man planerar bygga bort 174 parkeringsplatser. 
Gatuparkering i området är mycket liten. 

Då vi tillsammans med staden vill fortsätta avveckla mark-
parkeringar i stadens centralaste delar är det nödvändigt att 
se parkeringsfrågan ur ett större mobilitetsperspektiv och 
planera tillsammans.
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Det är nödvändigt att planera in centrala lokaliseringsalter-
nativ för parkeringsanläggningar samtidigt som man bygger 
bort markparkeringar. Detta för att tillgodose framtida 
behov, göra staden tillgänglig för besökare och erbjuda 
parkering för arbetspendlare. 

Vi anser att man förutom att följa stadens regler för parkering 
behöver se över hur vi tillgodoser de parkeringsplatser som 
tas bort i närområdet.

Vi ser gärna att det finns en plan för ett eller två mobili-
tetshus utmed Magasinsgatan där vi parkerar bilar, cyklar, 
bilpoolsbilar med mera. Därifrån når vi staden genom att gå 
över bron i det framtida gröna stråket, samt över Centralbron 
till stationsområdet. 

Genom att möjliggöra det stöttar vi tillsammans den bete-
endeförändring som behöver till för att nå stadens mål och 
visioner. 

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

Kommentar
Kommunen arbetar för att möjliggöra ett kombinerat parke-
rings- och kontorshus på den västra delen av planområdet. 
Denna del kommer att brytas ur planen och skickas ut på ny 
granskning för att kunna lägga till 2-3 våningar byggrätt för 
parkering på byggrätten mot riksväg 40. 

I arbetet med Strukturskiss Väster som just nu tas fram, så 
bör möjligheten till mobilitetshus längs med Magasinsgatan 
studeras. 

Vid ett eventuellt parkeringsköp bör åtgärdspaket enligt 
kommunens parkeringsregler användas, för att premiera 
resande med cykel och kollektivtrafik. 

S10 Kulturnämnden
Kulturnämnden tillstyrker detaljplan för Centrum, Horngäd-
dan 8 med flera.

Planens innehåll avseende markanvändning och principer är i 
allt väsentligt bibehållet sedan samrådet. 

Ur kulturmiljöhänseende finns därför inget nytt att framföra, 
dock vill Kulturnämnden åter betona vikten av den arkitekto-
niska gestaltningen av dessa centralt belägna byggnader som 
tusentals boråsare dagligen kommer att se eller vistas i, samt 
den konstnärliga gestaltningen av fasaderna mot Rv 40.

Det kulturhistoriskt värdefulla bågformade lokstallet som 
idag är den enda bevarade byggnaden i området (precis 

utanför planområdet) kommer sannolikt att gynnas av att få 
stadsbebyggelse som ny granne längs Brodalsgatan, i det att 
fler boråsare kommer kunna uppleva denna byggnads miljö-
skapande värden och dess vittnesmål om Borås som historisk 
järnvägsstad.

Kommentar
Den arkitektoniska och konstnärliga gestaltningen är av 
högsta vikt och kommer att övervakas även i bygglovskedet. 

S11 Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har följande synpunkter:

1. Höghusets maximala nockhöjd har ökats sedan samrådet, 
vilket skulle kunna möjliggöra fler än 16 våningsplan. 
Tidigare har riskanalysen inte behandlat att kontorshuset 
kan bli fler än 16 våningsplan, vilket är en begränsning i 
den översiktliga riskanalysen. Den reella skillnaden med fler 
våningsplan kan innebära en högre persontäthet i aktuell 
byggnad. Om intentionen är att tillåta fler än 16 våningsplan 
bör en avstämning göras med riskkonsulten för bedömning 
av eventuella ytterligare skyddsåtgärder.

Skyddsåtgärder som skulle kunna vara aktuella är att 
även kontorshuset förses med bestämmelsen m4 om talat 
inrymningsmeddelande samt automatiskt avstängningsbar 
ventilation. Räddningstjänsten anser att det skulle kunna vara 
lämpligt med hänsyn till att ett stort antal människor kan 
vistas i byggnaden, i närheten av flera farligt gods-leder. Flera 
farligt gods-leder samt byggnader över 16 våningar utgör 
båda faktorer som bör leda till en högre skyddsnivå, vilket 
kan motiveras enligt ALARP-principen.

• Frågan om kontorshusets våningsantal bör ses över och 
stämmas av med riskkonsult.

• Om fler än 16 våningsplan tillåts bör ytterligare skyddsåt-
gärder övervägas.

2. Skyfalls- och dagvattenhanteringen som beskrivs i 
planbeskrivningen innefattar bland annat att höjdsättning 
(lågpunkter) kan vara behövligt för att undvika översväm-
ning vid skyfall. Detta har inte reglerats i plankartan.

• Det bör förtydligas huruvida strategiska lågpunkter är ett 
krav för att hantera översvämning vid skyfall, samt behov av 
att reglera dessa i plankartan.

3. Brandposter omnämns endast i samrådsredogörelsen, där 
det framgår att Borås Energi & Miljö ansvarar för dessa i 
samråd med räddningstjänsten. Detta bör även nämnas i 
planbeskrivningen.
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Kommentar
Delen av detaljplanen som omfattade höghuset har dragits ur 
detaljplanen och avses gå ut på ny granskning för att därefter 
antas. I den planen kommer våningsantalet begränsas till 16 
våningar och bestämmelsen m4 läggas till.

Plankartan har höjdsatts på ett ställe för att säkerställa att 
skyfallsvatten samlas på rätt plats. Även placering av av 
dagvattenlösningar har reglerats i plankartan. Lösningen 
med rain gardens kommer även att ta hand om vatten från 
skyfall. 

En rubrik om brandposter har lagts till på sidan 12 i planbe-
skrivningen. 

S12 Fritids och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin 
helhet.

S13 Polismyndigheten
Lokalpolisområde Borås har tagit del av remissen och har 
följande synpunkter:

Trafikflöde med mera 
Lokalpolisområdet har i stort inte några invändningar. Vi 
noterar att man har förändrat trafikplanen för området som 
på ett fullgott sätt omhändertar den problematik som finns 
idag. Skissen som finns på sidan 11 med två nya rondeller 
bedömer vi ha en positiv inverkan på trafikflödet och därmed 
också på Polisens möjligheter till utryckning/inryckning. 
Som det ser ut så kommer det finnas tre tillfartsvägar till 
området, dels Brodalsgatans två riktningar liksom Tårpilsga-
tan. 

Framtida bussleder i kvarteret är inte med i planen men för 
polisens del så är det önskvärt att dessa inte går ner mellan 
polisens och kriminalvårdens byggnad, utan att de trafikerar 
Brodalsgatan. Tårpilsgatan mellan Riksväg 40 och Brodals-
gatan borde begränsas till myndighetsfordon och fordon 
med särskilt tillstånd för att minska risken för fordon med 
sprängmedel intill våra två byggnader. Frågan är också om 
vi kan få till att Tårpilsgatan går att förse med pollare i båda 
ändar som kan resas vid förhöjt säkerhetsläge i kvarteret.

På sidan 17, vänster spalt, stycke 6 nämns transformatorsta-
tionen och risken för påverkan genom olyckor. Polisen vill 
lyfta risk för sabotage med anledning av den verksamhet som 
ligger inom planområdet. Polisens verksamhet har förvisso 
reservkraft så påverkan på oss skulle inte bli förödande, men 
det skulle ändå ge en säkerhetspåverkan i området med belys-
ning etc. Det är inte helt otroligt att individ väljer att angripa 
just detta i hopp om att det slår ut polisens eller kriminalvår-
dens elförsörjning och därmed även våra säkerhetssystem.

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 delarna av Borås är det också vanligt förekommande 
med vålds brott 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 potenti ella 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 om rådet. På samma sätt är det viktigt 
med god belysning som inte skapar för starka kontraster och 
därmed upplevda mörka platser som skapar otrygg het.  
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
Ingen allmän bil- eller busstrafik kommer att ske mellan 
polisens och kriminalvårdens byggnader. Stråket kommer 
endast trafikeras av myndighetsfordon, samt vara öppen 
för gång- och cykeltrafikanter. Ingenting i detaljplanen 
förhindrar pollare, så länge de går att kombinera med de 
underjordiska ledningarna. 

Kommunen och Borås elnät är medvetna om säkerhetsläget 
och diskuterar hur man på bästa sätt kan få en robusthet i 
elförsörjningen.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende remissen 
gällande detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera.

S15 Luftfartsverket 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att 
erinra mot detaljplanen.
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Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  
Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin 
Planarkitekt

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller 
sig rätten att revidera yttrandet vid ny prövning om regelverk 
gällande störningar på CNS-utrustning förändras, eller om ny 
CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.

S16 Swedavia
Med Stadsbyggnadskontorets notering av Swedavias samråds-
synpunkter så har Swedavia, Göteborg Landvetter Airport, 
inga ytterligare synpunkter eller något att erinra mot rubrice-
rat planförslag.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
telefon

033-35 85 00
e-post

detaljplanering@boras.se
 webbsida

boras.se/detaljplan


