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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 

2018-01-22 

Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde  

Måndagen den 29 januari 2018, klockan 17.30 

Plats: Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, 
sammanträdesrummet Säven 

Sammanträdet inleds med genomgång och beslut av sekretessärenden kl. 17.30 – ca 17.35.  
Sociala omsorgsnämndens öppna sammanträde börjar ca kl. 17.35. Det öppna sammanträdet 
inleds med allmänhetens frågestund ca kl. 17.35 – 18.05. 

YVONNE PERSSON 
Ordförande MONICA SVENSSON 

Förvaltningschef 

Sociala omsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten. Nämndens sammanträde hålls  
dock alltid inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (Kommunallagen 6 kap 19 a §). 

Partigruppmöten för politisk beredning sammanträdesdagen 

Den rödgröna gruppen träffas i sammanträdesrummet Granen (plan 5), kl. 16.30 
Allianspartierna träffas i sammanträdesrummet Tallen (plan 5), kl. 16.30 
Sverigedemokraterna träffas i sammanträdesrummet Sälgen (plan5), kl. 16.30 

Förhinder anmäls alltid till Malin Stomberg, tfn 033-35 38 54, eller 
via e-post: malin.stomberg@boras.se 



Sida 2 (2) 

FÖREDRAGNINGSLISTA – SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN 2018-01-29 

1. Upprop och val av protokolljusterare
(Förslag: Kyan Tabrizi  med Anna Christensen som ersättare,
Justeringsdatum: Onsdagen den 31 januari 2018)

2. Sekretessärenden

2.1 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO Till nämnden via post  
2.2 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO Till nämnden via post  

3. Allmänhetens frågestund

4. Administrativa ärenden:

4.1 Förvaltningschefen informerar 

4.2 Information om Ciceron Assistent  

4.3 Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
Dnr 2018-00003  

4.4 Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås 
Dnr 2017-00016  

4.5 Lokalresursplan 2019-2021
Dnr 2017-00135 

4.6 Remiss: Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås stad 
Dnr 2017-00150  

4.7 Remiss: Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad 
Dnr 2017-00166  

4.8 Remiss: Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad 
Dnr 2018-00004  

4.9 Anslagsframställan för nybyggnad av LSS-boende Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5 
Dnr 2016-00087  

4.10 Anslagsframställan för nybyggnation av LSS-boende Gyllingstorpsgatan, Del av Torpa-Sjöbo 2:1 
Dnr 2016-00088 

5. Anmälningsärenden:

5.1 Redovisning av delegationsbeslut 

5.2 Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

6. Övrigt
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Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00003 2.8.2.0 

Sociala omsorgsnämnden 

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner ny plan för hantering av samhälls-

störningar och extraordinära händelser för Sociala omsorgsförvaltningen. 

Sammanfattning 

Enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser (Kommunfullmäktige 2012-06-20) ska varje förvaltning och bolag ha 

en egen, väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. Planen ska antas för varje ny mandatperiod och beakta 

respektive förvaltnings och bolags risk- och sårbarhetsanalys.  

De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med 

personalen i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock en anpassning av 

ordinarie organisation göras så att den motsvarar de speciella krav som ställs vid 

en allvarlig händelse. Det gäller framför allt funktioner som ledning, 

samordning, information och rapportering. Planen visar hur organiseringen av 

arbetet sker vid en samhällsstörning eller vid en extraordinär händelse.    

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser (Kommunfullmäktige 2012-06-20) ska varje förvaltning och bolag ha 

en egen, väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. Planen ska antas för varje ny mandatperiod och beakta 

respektive förvaltnings och bolags risk- och sårbarhetsanalys.  

De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med 

personalen i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock en anpassning av 

ordinarie organisation göras så att den motsvarar de speciella krav som ställs vid 

en allvarlig händelse. Det gäller framför allt funktioner som ledning, 

samordning, information och rapportering samt resurser och hjälpmedel som 

behöver finnas tillgängliga vid krishantering.  
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Planen visar hur organiseringen av arbetet sker vid en samhällsstörning eller vid 

en extraordinär händelse.  Utöver detta dokument följs också Borås Stads 

centrala plan.  

För förvaltningens arbete finns det en rutin med framtagna larmlistor, 

beskrivningar av de olika rollerna, kontaktuppgifter och checklistor som 

tydliggör hur och vad som ska göras, för att krisledningsorganisationen snabbt 

ska komma igång med krisarbetet.     

Sociala omsorgsnämnden fastställde nuvarande plan för Sociala omsorgs-

förvaltningen 2014-12-08. I samband med Borås Stads organisationsförändring 

2017 som innebar en övergång till facknämnder har ett gemensamt arbete i det 

sociala klustret genomförts kring hantering av samhällsstörningar och 

extraordinära händelser. Framtagandet av den nya planen har skett i samarbete 

mellan Centrum för kunskap och beredskap (CKS), Sociala omsorgs-

förvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

1. Plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Samverkan  

Ärendet är samverkat vid FSG den 22 januari 2018. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen – för kännedom

2. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – för kännedom

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Fastställt av Sociala omsorgsnämnden, datum 2018-xx-xx 
För revidering ansvarar: HR-funktion 
Dokumentet gäller för: Sociala omsorgsnämnden 

Obs! – Ännu ej formgiven! 

Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser

för Sociala omsorgsnämnden
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Inledning

Enligt Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 
(Kommunfullmäktige 2012-06-20) ska varje nämnd ha en  

• väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser
och

• ett väl fungerande krishanteringsarbete/krisstöd.

De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med personalen i sina 
vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den 
motsvarar de speciella krav som ställs vid en allvarlig händelse. Det gäller framför allt 
funktioner som ledning, samordning, information och rapportering. 

Planen visar hur arbetet ska organiseras vid en samhällsstörning eller vid en extraordinär 
händelse1 och arbetet utgår från den svenska modellen2. Som bilagor finns det framtagna 
larmlistor, beskrivningar av de olika rollerna, kontaktuppgifter och checklistor som tydliggör 
hur och vad som ska göras för att krisledningsorganisationen snabbt ska komma igång med 
krisarbetet.  

Utöver detta dokument följs också Borås Stads centrala plan. 

1 Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
2006:544, LEH. 
2 MSB777,780, Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 
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Förhållningssätt 
Förhållningssätt är sätt att tänka som ska bidra till att åstadkomma aktörsgemensam 
inriktning och samordning vid samhällsstörningar, där utgångspunkterna är att: 3   

• Tillämpa en helhetssyn på det som ska skyddas, på vilka hjälpbehov som finns, på resurser
och på effekter av olika sätt att agera.

• Se olika perspektiv för att förstå hela skeenden och identifiera flera behov.
• Se människan som en del av systemet och förstå hur grupper och individer påverkar och

påverkas av varandra. Ta hänsyn till alla tidsskalor, se behov och effekter både på kort och
på lång sikt.

• Agera proaktivt, förutse skeenden och ta tidiga initiativ.
• Se att störningar kan få konsekvenser samtidigt, på flera nivåer och sektorer i samhället.
• Använda kriskommunikation snabbt, öppet och korrekt.
• Fatta beslut i en medveten process och tillsammans med andra.

Helhetssyn 
Helhetssyn är ett förhållningssätt som utgår från samhällets skyddsvärden. Det innebär att se 
sin egen hantering som en del av en helhet. Det bidrar till att samhällets resurser används så 
effektivt som möjligt. 

En aktör med helhetssyn 

• förstår hur skeendet vid samhällsstörningar
påverkar hela samhället

• förstår vilka behov som finns, även utanför
det egna ansvarsområdet

• ser vilka effekter som har uppnåtts, eller
håller på att uppnås och kan identifiera
de effekter som saknas

• kan prioritera, om de samlade resurserna
inte räcker för att möta alla behov

Att ha en helhetssyn innebär att känna ansvar för mer än den egna uppgiften och att se sin egen och andra 
aktörers hanteringar som en helhet, för att tydligt bidra till att helheten använder samhällets samlade resurser 
effektivt. 

Perspektivförståelse 
Förståelse för andras perspektiv ökar förmågan att förstå hela skeendet, identifiera och 
effektivare kunna hantera samhällsstörningar. 

3 MSB777,780 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 



5 (7) 

Stabsarbete 
Ett gemensamt ansvar är lägesbilden som utgör basen för hela ledningsarbetet och har 
avgörande betydelse för resultatet. Faktorer för ett lyckat stabsarbete; 

• Håll högt tempo, våga fatta beslut och ge hela tiden inriktningen för arbetet
• Fokus på en händelse, övriga arbetsuppgifter läggs åt sidan i en sådan omfattning att

kontroll över händelsen fås
• Ett parallellt arbete startar med de roller och ansvar som finns enligt plan
• Disciplin gällande tider, roller och ansvar
• Använd visuella hjälpmedel så som bildkanoner och Whiteboard för att redovisa

lägesbilden löpande

Stabsarbetet utgår från Helhetsmetoden4 som är ett sätt att se behov, resurser och effekter 
med en helhetssyn. 

Helhetsmetoden 
Genom Helhetsmetoden bedöms behoven och resurserna prioriteras. Syftet är att 
åstadkomma samordning och gemensam inriktning genom samverkan och att använda 
samhällets samlade resurser så effektivt som möjligt.  

Helhetsmetoden har fyra steg; de tre första stegen syftar till att besvara/analysera 
övergripande frågor om hanteringen. Det fjärde steget handlar om att påverka aktörerna att 
åstadkomma de effekter som behövs. 

 

 

 

4 MSB777,780 Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar 

1. Tolka skeendet
- Vilka är de totala konsekvenserna?
- Hur påverkar de samhället och hur
kan de utvecklas?

2. Identifiera hjälpbehov och
åtgärdsbehov på lång och kort sikt
- Vad behöver göras?
- Vem har ansvaret för åtgärderna?

3. Analysera den
gemensamma hanteringen
- Hur går det?
- Får aktörerna ut den samlade effekt
som behövs genom sina åtgärder?
- Behövs det aktörsgemensamt stöd,
samordning eller en gemensam
inriktning?
- Hur ska man lösa det?

4. Utöva inflytande
Påverka aktörer att åstadkomma de
resultat som behövs enligt analysen.
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Ekonomi/bistånd

Kostnader i samband med en händelse 
Starta redan i inledningsskedet av krisen ett separat ”kriskonto” där alla kostnader bokförs. 
Då blir det lättare att i efterhand fördela kostnader. 

Personal

De som arbetar med krisarbetet under en särskild händelse ersätts enligt förvaltningens 
kollektivavtal. 

Att ta emot samverkansperson

Ett ovärderligt sätt att samverka är att mötas i verkligheten. Samverkanspersoner är de som 
lämnar förvaltningen och åker till annan aktör i syfte att samverka. En annan aktör kan också 
skicka en samverkansperson till förvaltningens stab. En samverkansperson kan vara en specialist 
i vissa frågor.  

Samverkansperson  
Vid uppgift till någon att samverka med andra, respektive vid mottagande av 
samverkansperson är det viktigt att tänka på mandat och praktiska förutsättningar för att lösa 
uppgiften. Samverkanspersonen måste ha ett sådant mandat att den kan representera och tala 
för organisationen samt fatta beslut.  

Sekretess5 
Ha kunskap om vilka sekretessbestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), som 
är tillämpliga inom din egen organisation, svara för att ingen obehörig tar del av den. 

Informera i förväg eller under mötet om det som avhandlas är öppen eller sekretessbelagd 
information. 

5 Ur MSB. 2013. Samverkanskonferenser – Råd och rekommendationer till dig som leder eller deltar i 
samverkanskonferenser 

https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkptLm-srQAhWDE5oKHQL0BJsQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Flagen.nu%2F2009%3A400&usg=AFQjCNFSrmSXNzc0PP0_dDmvi6mYvKtkWw
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Krisstöd (tidigare POSOM)

Krisstöd kan aktiveras vid en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna för 
psykiskt och socialt omhändertagande måste organiseras, ledas och användas på ett 
samordnat sätt. Exempel på sådana allvarliga händelser är när flera människor är indirekt 
drabbade och där händelsen innebär att det finns många indirekt drabbade som inte tas om 
hand av sjukvården. Då ska Krisstödet kunna ge ett stöd. 

Aktivering av Krisstödet
Räddningschef, polisinsatschef, förvaltningens krisledningsstab eller sammankallande i 
krisstöd kan ta beslut om att kalla in Krisstöd. Sociala jouren i Borås kan kontakta 
sammankallande för att aktivera Krisstöd. Krisledningsstaben bör bli informerad om 
aktivering. 

Utvärdering

Vid varje tillfälle där krisledningen varit aktiverad ska insatsen utvärderas. Förvaltningschef 
ansvarar för utvärderingen.  

Resultatet av utvärderingen ska ge underlag för fortsatt arbete med planering, utbildning och 
övningar för förvaltningens krisberedskap. Så snart som möjligt efter händelsen samla 
krisledningsstaben och eventuellt andra berörda. Utvärderingen delges alla som var delaktiga 
i krisarbetet.  

Kriskommunikationen utvärderas separat. 

Avslut av krisledningen

Stabschefen tar beslutet om att krisledningen ska avsluta sitt arbete. 

När ett beslut om avslut och återgång till normal organisation har fattats är det viktigt att 
tänka på att: 

• avvecklingen sker succesivt (särskilt viktigt är det för kriskommunikationen som kan
behöva finnas kvar under en längre tid)

• se över behov av ledighet och debriefing för den personal som deltagit i krisarbetet

• händelsens dagbok avslutas och diarieförs

• informera internt och externt om att krisledningsarbetet avslutats

• krishanteringsinsatsen utvärderas
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Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00016 212 

Sociala omsorgsnämnden 

Svar på remiss: Ny översiktsplan för Borås Stad 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att godkänna upprättat yttrande över 

utställningsförslag till Översiktsplan för Borås Stad och översänder det till 

Kommunstyrelsen.        

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utställningsförslag 

till Översiktsplan för Borås Stad. Nämnden anser att utställningsförslag till 

Översiktsplan för Borås har en genomarbetad och bra genomgång av 

förutsättningarna för den övergripande planeringen för Borås Stad.  

Nämnden har dock några förslag på tillägg och ändringar. I det inledande 

avsnittet tas bland annat upp övergripande mål och styrdokument som 

översiktsplanen förhåller sig till och som ligger till grund för strategiska vägval. 

Där borde även följande dokument tas med -Borås Stads Program för 

tillgängligt samhälle -Västra Götalandsregionens riktlinjer; Tillgängliga och 

användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Det skulle 

visa att Borås Stad har en hög ambitionsnivå inom området. I avsnittet om 

”Tillgång till samhällsservice” i del 1, bör även ingå tillgång till och 

planeringsprinciper för lokalisering av bostad med särskild service inom LSS 

och särskilt boende inom SoL. 

I utställningsförslaget används konsekvent ordet funktionsvariation, vilket inte 

är ett vedertaget definierat begrepp. Nämnden anser att Borås Stad i sina 

dokument ska följa Socialstyrelsens rekommendation och använda begreppet 

”personer med funktionsnedsättning”.  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.    
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Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över samråd över 

utställningsförslag till Översiktsplan för Borås Stad.  

Översiktsplanen visar hur Borås Stad bör utvecklas för att skapa en attraktiv 

och hållbar kommun. Planen pekar ut grunddragen i den avsedda mark- och 

vatten användningen, en övergripande riktning för hur den byggda miljön ska 

användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna 

intressen och hur kommunen tänker tillgodose riksintressen och 

miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ger de strategiska förutsättningarna och 

verktygen för det fortsatta arbetet med detaljplanering och byggplan.  

Planen beskriver den övergripande planeringen för Borås Stad. Borås Stad ska 

utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar kommun och prioriterade 

inriktningar är – En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse – Infrastruktur 

som hanterar tillväxten – God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv – Närhet till 

stadspuls, natur och landsbygdens lugn – Regioncentrum med nationell och 

internationell koppling.  

Miljöaspekterna finns med i planen och i miljökonsekvensbeskrivningen finns 

en hållbarhetskonsekvensbedömning med helhetsperspektiv på ekologiska, 

sociala och ekonomiska konsekvenser av planförslaget. I miljökonsekvens-

beskrivningen görs bedömningen att planförslagets strategier, planerings-

principer och markanvändning stödjer en hållbar utveckling för Borås Stad. 

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och 

nationella miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och 

åtgärdsprogram.  

Sociala omsorgsnämnden har den 26 april 2017 under samråd om förslag till 

Översiktsplan för Borås Stad yttrats sig över förslaget. I nämndens yttrande 

framfördes förslag på tillägg och ändringar som inte har beaktats i 

utställningsförslaget.    

Nämnden anser att utställningsförslag till Översiktsplan för Borås har en 

genomarbetad och bra genomgång av förutsättningarna för den övergripande 

planeringen för Borås Stad. Nämnden vill lämna följande synpunkter, om 

behov av tillägg och ändringar i dokumentet.  

I avsnittet ”Byggstenar” under inledningen (sid 16) listas några av de 

övergripande mål och visioner som översiktsplanen förhåller sig till och som 

ligger till grund för strategiska vägval i planen. Borås Stads Program för 

tillgängligt samhälle, borde läggas till där. Det programmet antogs den 21 

december 2016 och gäller 2017-2020. Beslutet innebär bland annat att alla 

förvaltningar och bolag ska följa Västra Götalandsregionens riktlinjer; 

Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk 

tillgänglighet. Det vore bra om även VGR:s riktlinjer togs med i planen, då det 

är ett viktigt redskap i all om, ny och tillbyggnation.  
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I avsnittet Planeringsprinciper är en underrubrik ”Tillgång till samhällsservice” 

(sid 50), står inledningsvis att en god livsmiljö bland annat innebär att det finns 

god tillgång till ett varierat utbud av samhällsservice. I uppräkningen om vad 

som ingår i samhällsservice och om att följa tillgången av olika behov saknas 

behovet av bostad med särskild service enligt Lagen om Stöd och Service (LSS) 

och särskilt boende enligt SoL. Den beskrivande texten i avsnittet avslutas med 

sammanfattande planeringsprinciper i punktform. I punkt två skulle man efter 

skolor och förskolor kunna lägga till bostad med särskild service enligt LSS 

samt även särskilt boende enligt SoL. Inom Sociala omsorgsnämndens område 

avser det psykiatriboenden.  

Ovanstående nämnda aspekter behöver tas med som del av byggstenarna i 

översiktsplanen för att visa på att Borås Stad har en hög ambitionsnivå inom 

området. Det är viktigt ur ett framtidsperspektiv att lyfta fram behovet av 

bostad med särskild service enligt LSS för vuxna, mot bakgrund av att det är 

den insats som är svårast att verkställa inom kommunerna.  

I samrådshandlingen används konsekvent ordet ”funktionsvariation” när det 

avser personer med funktionsnedsättningar. Det är ett ord som på senare tid 

har börjat användas. Det är inte ett vedertaget begrepp och är inte klart 

definierat. Socialstyrelsen rekommendation är att kommunala och statliga 

myndigheter använder sig av facktermen och definitionen personer med 

funktionsnedsättning, vilket Borås Stad bör använda i sina dokument. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i övrigt.     

Beslutsunderlag 

1. Översiktsplan för Borås, utställningsförslag, November 2017 

2. Miljökonsekvensbeskrivning, 2017-11-03                            

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen  

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Översiktsplan 
för Borås   

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kom-
munen ska utvecklas för att skapa en attraktiv 
och hållbar kommun. 

Planen pekar ut en övergripande riktning för 
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, 
handel, arbetsplatser med mera. Planen blick-
ar ca 20 år framåt och beskriver hur vi kan 
planera för både nuvarande och kommande 
generationer boråsare. 

Välkommen in i framtiden!  
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Välkommen till utställning 

Tyck till om Borås nya översiktsplan
Mellan den 30 januari och 30 april 2017 hölls samråd om förslaget till ny översiktsplan.
Nu finns ett utställningsförslag till översiktsplan för Borås framtaget.
Det betyder att du kan tycka till och påverka innehållet genom att lämna skriftliga synpunkter 
23 november 2017 till 26 januari 2018.
Hur ska vi bo och leva i Borås 2035? Var ska vi bygga fler bostäder?
Hur ska vi ta oss från hemmet till arbetsplatsen och skolan?
Genom att skapa en gemensam bild av hur vi vill ha det framtida Borås får vi bättre  
förutsättningar för att skapa den stad vi vill ha.

Välkommen att lämna dina synpunkter

E-POST: boras.stad@boras.se
POSTADRESS: Borås Stad 501 80 Borås

Följ utställningen på:
WEBBEN: Samtliga utställningshandlingar inklusive kartor finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
INSTAGRAM: mittboras2035 

KARTLÄGGNING INRIKTNINGSARBETE SAMRÅD UTSTÄLLNING

Dialog Mål och strategier Ställningstaganden Fördjupning/förbättring Justeringar

Här är vi nu!

ANTAGANDE
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Läsanvisning

Inledningen beskriver vad översiktsplanen 
handlar om, planeringsförutsättningar och vil-
ka målområden som planen utgår ifrån. 

Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga 
intentioner för hur Borås ska utvecklas. De 
övergripande strategierna ramar in översikts-
planens huvudsakliga strategier och illustreras i 
en strukturbildskarta. Avsnittet innehåller även 
Planeirngsprinciper som vägleder planeringen.      

Avsnittet presenterar översiktsplanens mark- 
och vattenanvändning. Markanvändningskar-
torna är vägledande och fungerar som stöd 
vid planering av bebyggelse, infrastruktur och 
bevarande av olika värden. 

Avsnittet redogör för områden av särskilt värde 
eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid 
planering av den fysiska miljön. Det gäller 
exempelvis höga natur- och kulturvärden eller 
områden med risker och störningar. Här redo-
visas även de riksintressen som finns i Borås 
Stad. 

Inledning

Utvecklingsstrategi

Mark- & vattenanvändning

Hänsyn & riksintressen
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Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas i kommunen.
Planen är ett paraply för kommunens planarbete – 
fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska 
planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplanering-
en styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken (MB). Alla kommuner ska enligt PBL ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är 
tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i 
en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. 
Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motive-
ras. Enligt  PBL ska översiktsplanen aktualitetsprövas 
en gång per mandatperiod.

Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog 
mellan kommun och stat om allmänna intressen och 
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa 
hur riksintressena (geografiska områden med natio-
nellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses, och be-
döma vilken påverkan på riksintressena som planens 
förslag kan medföra.

Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar 
avsedd användning. Med allmänna intressen menas 
intressen som är gemensamma för hela, eller delar av 
kommunen och dess invånare. 

Översiktsplan för Borås – en framtidsbild
Översiktsplanen redovisar kommunens strategier och 
geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte i 
detalj stadens fortsatta planering utan ger de strate-
giska förutsättningarna och verktygen för det fortsatta 
planarbetet. Kartmaterialet visar en önskvärd utbygg-
nadsstruktur för tillkommande bebyggelse ca 20 år 
framåt. De avgränsningar som redovisas är inte exakta, 
utan visar hur kommunen ser att olika områden bör 
utvecklas långsiktigt. Den mer detaljerade planering-
en sker i senare skeden.

Vad är en översiktsplan?

Inledning
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Hållbar utveckling är utgångspunkten 
Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt 
hållbar kommun. Med hållbar utveckling menar vi 
en utveckling som tillgodoser dagens behov utan 
att äventyra kommande generationers möjligheter 
till ett bra liv. Det kräver ett helhetstänkande. I ett 
hållbart samhälle går social välfärd hand i hand med 
ekonomisk utveckling och en god miljö. En hållbar 
utveckling skapar också bättre förutsättningar för 
återhämtning, till exempel vid större ekonomiska eller 
miljömässiga samhällsförändringar. Hållbarhet är med 
andra ord ett övergripande perspektiv för utveckling 
och förändringar i vår kommun.  

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja 
en positiv social utveckling, med hälsosamma mil-
jöer, närhet till möten med andra, och till kulturella 
upplevelser. För att staden ska kunna växa med goda 
miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta 
tillvara stadens grönytor kan vi nå en ekologisk hållbar 
utveckling, där stadens invånare har fortsatt god till-
gång till rekreationsområden.

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler 
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruk-
tur. I ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt 
att bostäder finns i varierade upplåtelseformer och 
storlekar. Kommunens stadsdelar och orter behöver 
kopplas samman genom stråk, så att man lätt kan 
ta sig mellan olika delar. För Borås är det självklart 
att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med                                

likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla. Därför 
ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, hälsa, 
jämlikhet, integration och kultur vara självklara.

För  att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver 
vi väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska 
använda marken. Vilket är det klokaste sättet att använ-
da ett område? Genom att så långt som det är möjligt 
utnyttja befintliga resurser effektivt, kan staden växa 
ekonomiskt hållbart. För att företag ska vilja etablera sig i 
Borås behöver mark erbjudas i attraktiva lägen, både för 
de som vill vara i staden och de som behöver stora ytor 
och möjlighet till transporter.

Inledning
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Inledning

Planens genomförande
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås 
och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. Det är 
därför omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem 
planen ska förverkligas. Snarare är ÖP en ledstång att 
följa under lång tid. Att förändra fysiska strukturer är 
en långsam process i ett samhälle med en befintlig 
bebyggelsestruktur. En förändring kräver att det nya 
kan förstärka befintliga värden och uppfylla uppsatta 
mål. Att nå det samhälle som ÖP beskriver kräver att 
all planering strävar efter att följa planens intentioner. 

Översiktsplanen en grund för samverkan och 
möjligheter
Kommunen har planmonopol men utvecklar samhäl-
let tillsammans med en rad andra aktörer. Det kom-
munala markinnehavet är begränsat och omvandling/
byggande på privat mark innebär att Borås Stad inte 
alltid råder över om och när förändringar kan ske. Med 
översiktsplanen kan kommunen stimulera aktörer 
att verka i gemensam riktning. Kommunen avser inte 
heller att genomföra och driva alla de förändring-
ar som föreslås i planen. För många åtgärder utgör 
marknaden den främsta drivkraften, vid etableringar 
av t.ex. handel, verksamheter och bostäder. Många 
åtgärder kan kommunen också driva tillsammans med 
andra aktörer, exempelvis infrastrukturprojekt med 
Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket m.fl. 
eller åtgärder tillsammans med lokala aktörer som vill 
investera i närmiljön.

Översiktsplanen visar vilken utveckling kommunen 
vill bejaka. Det speglas bl.a. i en positiv inställning 
till projekt som exempelvis förtätar befintlig bebyg-
gelse, stärker lokal handel och skapar fler bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen. Denna inriktning ger goda 
möjligheter för Borås Stad att ha en öppen och positiv 
attityd till goda initiativ från näringsliv, fastighetsä-
gare, civilsamhälle och andra som vill utveckla vår 
kommun.  

Utbyggnadsordning och tidshorisonter
Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och 
stråk genom att öka tätheten i den redan byggda 
miljön.         

Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje 
med denna inriktning behöver prioriteras under över-
skådlig tid. ÖP ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska 
hindra den utveckling som sker på exempelvis lands-
bygden i form av enskilda bostads- eller andra projekt. 
Planen styr genom att stödja lokalisering av ny bebyg-
gelse enligt en viss struktur, men lämnar fortfarande 
utrymme för den enskildes möjlighet att bygga sin 
bostad även utanför den strukturen, förutsatt att det 
sker med hänsyn till allmänna intressen. En helhetssyn 
på hållbarhet inbegriper också hänsyn till individuell 
frihet och enskilda invånares olika önskemål.
 
För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripan-
de tidshorisonter för den föreslagna markanvändning-
en. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild av när 
i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas. Det 
underlättar prioritering och samordning av resur-
ser och ger planeringen en viss förutsägbarhet. Vid 
aktualitetsprövning bör tidshorisonterna ses över så 
att prioriteringen av olika projekt ligger i linje med rå-
dande förutsättningar och politisk vilja. Tidshorisonter 
anges bara för förslag till förändrad markanvändning, 
t.ex. större stadsutvecklingsprojekt, och verksamhets-
områden. 

Kort sikt
Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som 
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från 
att översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort 
sikt bedöms ha hög prioritet för kommunens utveck-
ling. 
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Lång sikt
Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som 
troligen  kommer påbörjas först efter att en mandat-
period har passerat efter översiktsplanens antagande. 
Projekt på lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms 
vara svåra att påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tek-

niska förhållanden, skyddsavstånd eller liknande. 

Aktualisering
Enligt Plan- och bygglagen ska ÖP aktualitetsprövas 
varje mandatperiod. För att kunna bedöma aktuali-
teten behövs underlag som visar hur den nuvarande 
översiktsplanen tillämpas och om det tillkommit nya 
förutsättningar och anspråk. ÖP ska bedömas i sin hel-
het, även fördjupningar och tillägg. Är hela eller större 
delen av planen föråldrad måste den revideras i sin 
helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden 
eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit 
kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för 
dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Helhetssyn i planeringen
En hållbar utveckling kräver en helhetssyn i planering-
en. En framgångsfaktor är att bedriva gränsöverskri-
dande arbete för att värna värden som är centrala för 
att nå målen i översiktsplanen. I Borås Stad finns redan 
idag ett tvärgående planeringsarbete där många kom-
petenser involveras. Det är nödvändigt för översikts-
planens genomförande att dessa arbetsformer värnas 
och utvecklas. Lika viktig är dialogen med aktörer 
utanför den kommunala organisationen, såsom myn-

digheter, näringsliv samt, inte minst, boråsarna själva.

Inledning

Samverkan, dialog och delaktighet 
med boråsarna är grundläggande 
för att förstå de lokala behoven och 
önskemål i stadsutvecklingen.   
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Förslag till fortsatt arbete 

•  Trafikplan med fördjupning av den övergripande 
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfra-
strukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete har 
redan inletts inom Borås Stad och görs med utgångs-
punkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås. 
 
•  Utredningar för större stadsutvecklingsområden 
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktspla-
ner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett 
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor, 
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är cen-
trala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk) samt 
utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva integre-
ra Götalandsbanans station. 

•  Utredning av den övergripande gröna infrastruktu-
ren. Mer kunskap behövs om de gröna och blå struk-
turerna samt strategier för att värna och utveckla dem 
i harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta 
utgångspunkt i den gröna infrastrukturens betydelse 
för natur, rekreation, biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster. 
 
•  Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekven-
ser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämpning 
av Social konsekvensanalys (SKA) vara en ingång i 
arbetet.

•  Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med ut-
gångspunkt i översiktsplanens strategier. 

Fortsatt arbete
En  viktig del i planens genomförande är att arbeta vidare med vissa frågor som identifierats i översiktsplanen. 
Planförslaget beskriver strategier för hur ett hållbart samhälle kan nås. Många utmaningar kan dock inte han-
teras i ÖP, utan kräver fortsatt arbete. Det handlar om att fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareutveckla 
strategier samt att peka ut konkreta åtgärder för t.ex. infrastruktur och trafik. I vissa delar har arbetet redan 
påbörjats, medan andra kräver enskilda beslut för att påbörjas. Listan nedan utgår från bedömningen av vilka 
frågor som behöver prioriteras efter att ÖP har antagits.

Inledning

Genom goda kopplingar 
kan tydliga stråk skapas 
som gör det tillgängligt 
att röra sig mellan olika 
målpunkter i staden.
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Urbanisering
Urbaniseringe sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70  
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

Förändrat klimat
Klimatförändringarna är en realitet med globala och 
lokala orsaker och konsekvenser. Hela  samhället be-
höver bidra till en minskad klimatpåverkan för att mi-
nimera de framtida effekterna.  Samhällsplaneringen 
behöver verka för god markhushållning, energieffekti-
visering och hållbara transporter. Men redan nu krävs 
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att 
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra 
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att 
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosys-
temtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

En osäker omvärld
Krig och konflikter i många delar av världen berör in-
direkt Sverige genom migrationsströmmar. För Borås 
innebär det att fler boråsare ska bo och leva i kommu-
nen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och den 
offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att förut-
sättningar tidigt skapas för integration i samhället, och 
att man motverkar det som har en isolerande och seg-
regerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra till 
integrationsprocessen genom god planberedskap och 
smarta lösningar för till exempel lokalisering av nya 
bostäder, service och offentliga mötesplatser.

Åldrande befolkning
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en 
växande andel äldre människor. Det ökar behovet av 
bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort 
när de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunk-
tioner i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alterna-
tiv, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar 
bostadsbristen.

Den generella livslängden ökar, vilket förmodligen 
kommer att innebära efterfrågan på nya typer av bo-
städer, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler bostäder 
som möter efterfrågan från äldre är med andra ord en 
viktig utmaning för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och 
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. 
Den  gör att vi till exempel använder offentliga miljöer 
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre 
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt 
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå. Där-
för är det viktigt att den fysiska planeringen inte låser 
sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de möjlig-

heter som ny teknik kan erbjuda.

Omvärldsspaningar – vad händer i Borås, 
regionen, Sverige och i världen?

Inledning
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Befolkningsutveckling 
Idag bor det 110 000 boråsare i kommunen och 
antalet invånare ökar varje år. Positivt födelseöver-
skott och inflyttning bidrar till kommunens tillväxt. 
Inflyttningen kommer från andra delar av Sverige, där 
grannkommunerna står för den största inflyttningen 
och från andra delar av världen, som en följd av krig 
och konflikter. Inflyttning från utlandet står i nuläget 
för den största andelen av befolkningsökningen. 
De senaste åren har den årliga befolkningsökningen 
överstigit 1 000 personer. Om befolkningsutvecklingen 
fortsätter i samma takt över en  20-årsperiod, kommer 
folkmängden vara cirka 140 000 invånare år 2035. 

Bostadsbehov
Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas. 
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Bor-
ås, samt en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, 
Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning på den 
nuvarande  utvecklingen, där huvuddelen av bostads-
byggandet sker i dessa fem orter. 

Borås i regionen
Borås är Västra Götalands näst största stad och utgör 
navet i Sjuhäradsbygden som har ca 220 000 invånare. 
Närheten till Göteborg och Landvetter flygplats är en 
strategisk styrka och en viktig förutsättning för Borås 
fortsatta utveckling.

Borås är en egen arbetsmarknadsregion med in-
pendling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca 
13 000 personer pendlar till arbete i Borås och ca 9 
000 pendlar från Borås till andra kommuner. Därutö-
ver tillkommer en omfattande studiependling. Den 
största arbets - och studiependlingsrelationen finns 
mellan Borås och Göteborg, med ungefär lika många 
pendlare i båda riktningarna – Sveriges tredje största 
pendlingsstråk. 

Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Göte-
borg, Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen 
för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad 
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommu-
nens som regionens konkurrenskraft gynnas av att 
Borås och Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts 
ihop. På sikt kommer också banden med Jönköping 
att stärkas när Götalandsbanan byggs vidare österut. 
Då kan ytterligare en arbetsmarknad bli tillgänglig för 
invånare i både Borås och Jönköping. 

Inledning

I staden finns det möjlighet att förtäta 
med bostäder och arbetsplatser som ger 
underlag för mer service och ökad 
trygghet. 
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Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är 
särskilt profilerad inom biblioteks- och informations-
vetenskap samt textil, design och mode. Högskolans 
ambition är att utvecklas med fler studenter och fors-
kare samt att få universitetsstatus.

Textil är en viktig bas som binder samman utbild-
ning, forskning och näringsliv i kommunen. Design, 
management och marknadsföring med koppling till 
textil utgör en betydelsefull del av näringslivet i Borås. 
Utvecklingen av högskolan och de kunskapsintensiva 
textilbranscherna utgör stor potential för en spännan-
de och livskraftig stadsutveckling, med kluster av ut-
bildning, forskning och företag i centrala Borås. Andra 
stora regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad 
profil finns i SP/RISE och Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Utvecklingen av dessa stora utbildningsinstitutioner 
och företag förutsätter effektivare regional arbets- och 
studiependling.

Inledning

Göteborg

Jönköping

Borås är ett regionalt nav med 
betydande studie- och arbetspendling.

Kommuner och kommunala förbund har tagit 
fram en målbild för stråket Göteborg - Borås. 
Målbilden visar potentialen för en gemensam 
bostads- och arbetsmarknadsregion med en ny 
järnväg som ryggrad.
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Inledning

Trafik och mobilitet
Borås  växer med fler invånare och måste därmed 
förbereda sig för att fler personer och mer transporter 
ska kunna nå till sina målpunkter utan att trafikens 
ytanspråk ökar och så att miljöpåverkan minskar. I 
en framtid kommer troligtvis bilens miljöpåverkan 
att minska betydligt, men bilens krav på utrymme i 
staden kvarstår. Ett samspel mellan bebyggelse och 
trafik är viktigt för att kunna utveckla goda livsmiljöer 
och god tillgänglighet. 

I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom 
centrala Borås, vilket skapar god regional och natio-
nell tillgänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när 
trafikmängden ökar och belastar vägarna genom 
staden. Vägnätet för motortrafiken i Borås håller en 
generellt god standard (2015). Under rusningstid då 
de flesta åker till och från arbete kan framkomligheten 
dock vara begränsad på delar av vägnätet. Genom att 
arbeta med beteendepåverkan, fysiska åtgärder och 
teknikutveckling finns förutsättningar för att det ska 
vara enkelt för människor att ta sig till sina målpunkter 
även i framtiden när Borås har fler invånare. 

Eftersom trafiken ska samspela med all annan ut-
veckling som sker i Borås på en begränsad yta är det 
viktigt att kunna prioritera och hitta smarta lösningar 
som samverkar med stadens övriga utveckling. För att 
trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen av 
våra förflyttningar som görs med bil minska och kapa-
citetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektiv-

trafik behöver därför prioriteras i staden.

Götalandsbanan – regional tillväxt, tillgänglighet 
och hållbar stadsutveckling
Trafikverket  utreder nya stambanor med höghastig-
hetsstandard i Sverige. Götalandsbanan är en del av 
denna nya stambana, med planerad station i Borås. 
En ny järnväg Göteborg-Borås och vidare österut mot 
Jönköping och Stockholm är en förutsättning för lokal 
och regional tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsve-
rige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås 
med Göteborg och Jönköping. Höghastighetsjärnvä-
gen innebär att pendling för arbete och studier blir 
möjlig i ett betydligt större geografiskt område än i 
dag. Möjligheten att ta del av nöjes- och 

Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015

kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten 
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att 
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det 
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås 
en förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig 
arbetspendling och god stadsutveckling. 

Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalands-
banan genom Borås har pekat ut åtta korridorer som 
visar olika principiella lösningar. Borås Stad förordar 
den korridor som går i tunnel under staden, med en 
underjordisk station under centrala Borås och med 
uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och 
vid Stora torget. Detta alternativ gynnar stadens 
utveckling på bästa sätt, samtidigt som det är en 
bra lösning för det regionala resandet. Nästa steg i 
planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en 
korridor. När Götalandsbanans dragning och stations-
läge fastställs kommer nya studier göras för trafikflö-
dena till och från den nya stationen för att utläsa om 
infrastrukturen behöver ändras. 
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Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen  har regeringens uppdrag att 
möjliggöra ett snabbt genomförande höghastighets-
järnväg. I uppdraget ingår finansieringsförslag samt 
förhandling med kommunerna om ökat bostadsbyg-
gande. Borås stad har i ett handslag med Sverigeför-
handlingen i juni 2016 kommit överens om att statio-
nen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. Ett 
centralt läge är avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande 
resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge 
innebär en placering direkt söder om motorvägen, på 
Lusharpan eller något österut. Borås förbinder sig att 
planera för 12 500 nya bostäder i Borås tätort fram till 
år 2035.
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Inledning

Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål 
på lokal, regional och nationell nivå. Nedan  listas någ-
ra av de övergripande mål och visioner som denna 
översiktsplan förhåller sig till och som ligger till grund 
för de strategiska vägvalen i planen. 

Lokala mål

Visionen – Borås 2025
Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen  omfattar hela kommunen 
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översikts-
planen. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden

1.  Människor möts i Borås                              
Människor vill möta människor såväl i små som i 
stora sammanhang. I möten med andra utvecklas 
vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och 
evenemang bidrar  till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.  Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Om  fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självstän diga och an-
svarsfulla vuxna.

3.  Företagandet växer genom samverkan        
     Borås  Stads tillväxt förutsätter ökat företagande.    
     Kreativ samverkan mel lan näringsliv, akademi, kom-  
     mun och andra delar av samhället bidrar till utveck- 
     ling som skapar arbetstillfällen.

4.  Livskraftig stadskärna                                     
    En attraktiv stad har en stadskärna som är levande    
    under dygnets flesta timmar med en blandning av  
    boende, handel och upplevelser. 

5.  Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande                                                                     

     Människors engagemang och initiativkraft skapar   
     starka, attraktiva tätor ter och en levande landsbygd.

6.  Goda resvanor och attraktiva                         
kommunikationer

      Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-
munikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

7.  Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt     
      En  resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker  
      ställer att nuvarande och kommande generationer  
      får en hälsosam och god miljö.

Viktiga  delar bland visionens målområden är att tre-
dubbla antalet boende i stadskärnan, sträva efter en 
blandning av butiker, kontor, restauranger och bostä-
der i stadskärnan samt att verka för mer hållbara trans-
porter i Borås. Ambitionen är att målområdena ska 
avspeglas i översiktsplanens strategier och på så sätt 
är översiktsplanen ett hjälpmedel för att nå visionen.

Byggstenar
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Inledning

Borås Stads miljömål (förväntas fastställas 2018)
Översiktsplanen  ska samordnas med och bidra till 
att uppnå kommunens miljömål. Ett förslag till nya 
miljömål har varit på remiss och de förväntas vara fär-
diga under 2018. Fysisk planering berörs främst under 
följande områden:   

• Hållbar samhällsplanering
”Borås  Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi 
bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och 
parker. Hållbar förtätning innebär att människor kan 
transportera  sig på ett hållbart sätt. Avfallshantering-
en är väl utbyggd för att underlätta för invånarna.” 

• Hållbar natur
”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik bio-
logisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar  vatten och luft 
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats 
för rekreation och källa till välbefinnande.”

Längs med Viskan som rinner genom Borås finns 
det goda möjligheter att utveckla stadsmiljön med 
fler bostäder och mötesplatser med utrymme för en 
kreativ gestaltning som lyfter fram Viskan. 
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Borås Stads Grönområdesplan
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av 
bebyggelse och de gröna värdena samverkar i stadens 
fortsatta utveckling. Syftet med grönområdesplanen 
är att trygga tillgången till värdefulla grönområden i 
kommunen samt att ge ett underlag vid planering och 
byggande. 

Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning 
och integration. Borås Stad ska motverka diskrimine-
ring och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 
verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer skapar ett blandat boende. Plane-
ring av bostadsområden ska skapa naturliga mötes-
platser för de boende. 

Energi- och klimatstrategin
Arbetet med den nya översiktsplanen har delvis 
genomförts i samordning med stadens Energi- och 
klimatstrategi, då energianvändning är en viktig fråga 
i båda dokumenten. Energianvändningen är bero-
ende av hur vi bygger vår kommun, eftersom trans-
portsektorn dominerar energianvändningen. Genom 
att samordna energistrategi och översiktsplanering 
kopplas bebyggelseutveckling och energianvändning 
samman. Klimatsmart fysisk planering innebär att det 
ska vara lätt för invånarna att resa hållbart i vardagen. 

Nationella och regionala mål
Enligt PBL  ska kommunen i Översiktsplanen redovisa 
vilken hänsyn som tas i ÖP till relevanta regionala och 
nationella mål, planer  och program som har betydelse 
för en hållbar utveckling i kommunen. 

Regionala mål

Regionala miljömål för Västra Götaland 
Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala 
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta 
fram regionala särdrag och områden som kräver ytter-
ligare insatser. Ansvarig för att ta fram och samordna 
de regionala miljömålen är Länsstyrelsen.

Vision Västra Götaland – Det goda livet
Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens 
och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visio-
nen uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi 
vill nå – Det goda livet. Följande punkter har särskild 
tyngd i visionen:

• En god hälsa
• Arbete och utbildning
• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet
• En god miljö där de förnybara systemen värnas – 
   naturen, boendet och arbetslivet
• Möta behoven hos barn och ungdomar
• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett 
   rikt kulturliv

Energi- och klimatstrategin  identifierar fyra scenarier som visar hur olika 
bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och glesa 
respektive småskaliga och storskaliga strukturer.
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Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014–2020 
(Regionalt utvecklingsprogram)
Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan. 
Planen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och 
tillväxtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka re-
gionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationell 
konkurrenskraftig kunskapsregion.

Regionalt handlingsprogram för hållbara 
transporter 
Programmet avser hela transportområdet och ska 
bidra till  att nå regionala mål om en fossiloberoende 
region och nationella mål om en fossiloberoende 
fordonsflotta.

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 
2017–2020
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalands-
regionens övergripande styrdokument för kollek-
tivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de 
viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förut-
sättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med 
en mer hållbar samhällsutveckling. Prioriterade ut-
vecklingsområden till 2020 är bl.a. samhällsplanering  
och kollektivtrafik som ömsesidig process. Borås är ett 
av de viktigaste pendlingsnaven i Västra Götaland.

Målbild Tåg 2035 
Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjnings-
programmets intentioner och viljeriktning. Målet är 
att tågtrafiken år 2035 ska  klara tre gånger så många 
resenärer. 

 Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län
Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med 
anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingspla-
nen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer 
kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika 
aktörer för att anpassa Västra Götalands län till
ett förändrat klimat.

Nationella mål

Riksdagens miljökvalitetsmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål 
ska ligga till grund för den svenska miljöpolitiken och 
genomsyra bl.a. den fysiska planeringen, som ofta pe-
kas ut som en nyckelfråga för att nå målen. Miljökvali-
tetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till.

Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen be-
slutat om ett funktionsmål som handlar om tillgäng-
lighet samt ett hänsynsmål med fokus på säkerhet, 
miljö och hälsa. 

Jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och 
män  som ska ha samma möjlighet att forma samhället 
och sina egna liv. Området omfattar bland annat frå-
gor som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, 
arbete och fysisk integritet.

Inledning
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Målområden 

Tät och blandad bebyggelse har många 
fördelar
En  tät och sammanhållen bebyggelse är resursef-
fektiv markanvändning. Den minimerar energiför-
brukning, utsläpp och infrastrukturinvesteringar. 
Tätortsnära grönområden värnas, och obebyggd mark 
kan sparas för framtida behov. Fler människor i sam-
ma område skapar tryggare miljöer, och närheten till 
service ökar. Fler boråsare kan välja hållbara trafikslag 
som gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det finns med 
andra ord stora ekonomiska, sociala och miljömässiga 
nyttor med att bygga tätare. Förutom täthet krävs en 
blandning av bostäder, arbetsplatser, service och mö-
tesplatser för att skapa hållbara och attraktiva miljöer. 
Våra städer har under senare decennier till stor del 
byggts med en uppdelning mellan bostadsområden, 
handelsområden och områden där arbetsplatserna 
finns. Det har bidragit till utglesning, långa avstånd 
och skapat ensidiga områden, som saknar liv under 
stora delar av dygnet. I dag strävar vi efter att blan-
da bebyggelsen i våra stadsdelar så att exempelvis 
handel eller arbetsplatser ligger nära bostäderna. Att 
bygga en tätare stad och blanda bostäder, service och 
arbetsplatser går hand i hand med vår strävan efter 
hållbarhet. 

Starka kärnor och stråk
Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostads-
utveckling, lokal service och kollektivtrafik. I förläng-
ningen gynnar det också trafikutvecklingen i staden 
samt livskraften i mindre orter och landsbygden. 
Genom att fokusera på vissa kärnor och stråk blir det 
tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer 
att ske, och det underlättar en långsiktig planering. 

En tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse

Översiktsplanens fem målområden beskriver vilka frågor som står i fokus i planeringen. 
Målområdena ligger till grund för de strategier och planeringsprinciper som föreslås i ÖP. Genom 
att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i 
förlängningen hur planeringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Borås.

Verksamheter på rätt plats
I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa  samti-
digt som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokal- 
och markbehov behöver tillgodoses för företag, stora 
som små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskap-
sintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta, 
blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan 
uppstå. Kontor och lokaler ska erbjudas i centrala 
lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. Kontor 
och andra ickestörande verksamheter mixas med 
bostäder för att tillföra liv under stora delar av dygnet. 
Textil, mode och design växer och samlas i kreativa 
miljöer i stadskärnan. 

Högskolan ges utrymme att expandera för fler studen-
ter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och 
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås, 
där logistikföretagen växer. 
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Handeln och service är en del av stadslivet
Borås ska stärkas och utvecklas som stad för besök 
och handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning 
för handel, möten, evenemang och nöjen.  Handels- 
och besöksnäringarna behöver utvecklas i samklang 
för att skapa många målpunkter och anledningar 
till besök i staden. Befintliga handelsplatser behö-
ver utvecklas med förstärkta stråk och kopplingar, i 
synnerhet med gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Ny 
handel ska stärka den blandade stadsmiljön genom 
att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära 
stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller mindre 
centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer lokalt 
tillgänglig, och minskar behoven av långa resor. 

En blandad stadsbebyggelse 
erbjuder många urbana kvaliteter 
som är attraktivt för både invåna-
re och företag. 
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Infrastruktur som hanterar tillväxten
Infrastruktur och bebyggelse hand i hand
För  att infrastrukturen ska fungera behöver den 
samordnas med det nya som tillkommer i form av 
bostäder, arbetsplatser och andra funktioner. För-
tätning i redan byggda områden samt kraftsamling 
av bebyggelse där infrastrukturen redan är stark är 
viktigt för att dra nytta av gjorda investeringar. En god 
tillgänglighet förutsätter därför att infrastruktur och 
bebyggelse planeras hand i hand. 

Fler hållbara transporter
Andelen resor och transporter med miljöanpassade 
och kapacitetsstarka transportslag behöver öka i takt 
med att kommunen växer. Ett yteffektivt transport-
system är inte bara bra för miljö och hälsa, det lämnar 
också utrymme för mer bostäder, mer handel och mer 
stadsliv. Gång- och cykelnät  behöver utvecklas så att 
tydliga och trygga stråk skapas som gör det enkelt att 
ta sig mellan målpunkter. Kollektivtrafiken behöver 
vara snabb och tillgänglig för att bli ett attraktivt val 
för fler boråsare. Med fler fotgängare, cyklister och 
kollektivtrafikresenärer ökar möjligheterna för en god 
stads- och ortsutveckling. 

Utveckla stationer och knutpunkter 
För  att fler ska kunna göra hållbara resor i vardagen 
behövs möjlighet till snabba byten mellan färdsätt. 
Stationer och knutpunkter behöver utvecklas där olika 
transportslag knyts ihop och parkeringsmöjligheter 
erbjuds. Med offentlig och/eller kommersiell service 
vid knutpunkterna kan de bli mer attraktiva i vardags-
resan till eller från jobb, skola och bostad. 

Det finns potential att utveckla befintliga stationer 
och större hållplatser genom att förtäta och komplet-
tera bebyggelsen runtom. Även vid de större infarter-
na till staden kan nya platser utvecklas för pendelpar-
keringar, samåkning och byten.  

Samspel mellan transportslag
Alla transportslag behövs för att åstadkomma en god 
tillgänglighet. Bilen är och kommer vara ett fortsatt 
viktigt färdmedel för många boråsare, pendlare och 
besökare, liksom för näringslivet. Med ny teknik kom-
mer miljöpåverkan från biltrafiken minska, och flö-
dena kommer sannolikt kunna optimeras. Samtidigt 
behöver bilens infrastruktur i form av gator, vägar och 
parkeringar vägas mot möjligheten att utveckla plat-
ser för bostäder, handel och mötesplatser.  Det krävs 
prioriteringar och samspel mellan olika transportslag 
för att upprätthålla god framkomlighet och samtidigt 
utveckla mer plats för människor. 

Hur våra gator utformas har en 
stor betydelse för tillgängligheten 
och attraktiviteten i Borås.
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Inledning

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor
En  variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former skapar valfrihet och underlättar för människor 
med olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar 
till integration, mångfald och social sammanhållning. 
Ensidiga bostadsområden behöver kompletteras med 
nya bostadstyper, och en blandning av hyresrätter och 
bostadsrätter bör eftersträvas vid bostadsplanering. 
Med flera olika sorters bostäder inom ett område så 
kan man också bo kvar i samma stadsdel under livets 
olika skeden. 

Mötesplatser och målpunkter i alla delar av 
kommunen
I Borås ska människor kunna mötas oavsett social 
bakgrund och ålder. Möten främjas genom rörelser 
mellan stadsdelar, orter och med attraktiva mötes-
platser. Att människor exponeras för olikheter, olika 
kulturella uttryck och livsstilar, ger inspiration till nya 
idéer, tankesätt och tolerans. Borås stad strävar efter 
en byggd miljö som inbjuder till spontana och gräns-
överskridande möten. Staden behöver bindas ihop 
socialt genom att fysiska och tankemässiga barriärer 
bryts, och genom att målpunkter finns i alla stadsdelar 

och orter.

Tryggt, tillgängligt och säkert för alla
Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett 
bakgrund, ålder, kön eller funktionsvariation. Det ska 
vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots 
och med cykel.  Möjligheten att utforska staden, och 
att på ett säkert sätt röra sig mellan skola, vänner och 
aktiviteter ska vägleda stadsplaneringen. Människor 
har olika rörelsemönster i vardagen och upplever sin 
omgivning på olika sätt. Trygghet är ett exempel på 
en upplevelse som kan skilja sig mellan människor 
berende på ålder och kön. I planering och utformning 
av den fysiska miljön behöver olika människors behov 

och erfarenheter belysas. 

Tillgång till offentlig service
Offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Sko-
lor, bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas 
i nära anslutning till människors boendemiljö. Det ska 

vara möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta 
ärenden på rimliga avstånd. Det är särskilt viktigt för 
barn, äldre och andra som saknar bil. Bostäder, gång- 
och cykelbanor samt kollektivtrafik behöver samord-
nas med offentlig service för att skapa god tillgänglig-
het. När staden förtätas behövs också nya synsätt på 
hur vi planerar offentlig service. En tätare stad kräver 
nytänkande och smarta lösningar för människors 
vardagsliv.

Hälsosamma miljöer
God folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om 
att skapa förutsättningar för en god livsstil. Närhet 
till parker och grönområden främjar fysisk aktivitet 
och minskar risken för livsstilsrelaterade sjukdomar, 
och kan öka det psykiska välbefinnandet. För barn är 
utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. Buller är en 
annan hälsoaspekt som behöver hanteras i en tätare 
stadsmiljö. Bostäder behöver planeras så att människ-
ors hälsa inte påverkas negativt av buller. Byggnads-
tekniska lösningar och utnyttjande av ekosystemtjäns-
ter, till exempel växtlighet, kan minska bullernivåerna i 
staden och samtidigt skapa andra mervärden.

Alidebergsbadet är en av flera viktiga 
målpunkter för fritidsaktiviteter i Borås.  
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Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens 
lugn

Inledning

Alla behöver närhet 
Borås är uppskattat för sin närhet till natur och grön-
områden, vilket är viktigt att ta tillvara på när staden 
utvecklas. Närheten främjar en aktiv livsstil där många 
rör sig till fots och med cykel, vilket är positivt för kli-
mat och framkomlighet. Det är också en viktig grund 
för hälsa och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser, 
god tillgång till kollektivtrafik, handel, samhällsser-
vice, parker, kultur och offentliga mötesplatser är 
exempel på kvaliteter som människor värderar. 

Närhet till det urbana
Urbana kvaliteter är en del av Borås attraktivitet. Med 
urbana kvaliteter menas sådant som i princip bara er-
bjuds i staden, som kunskapsbaserade arbetsplatser, 
kultur, handel, restauranger och nöjen. Människor och 
företag attraheras av att det finns mycket att välja på. 
Det skapar inspiration och grund för fler idéer, inno-
vationer och företag som i sin tur bidrar till tillväxt och 
större utbud. Att staden kan erbjuda urbana kvaliteter 
är en viktig del i en positiv utvecklingsspiral. I staden 
kan de urbana kvaliteterna utvecklas genom att vi 
strävar efter en tät och varierad miljö i stadskärnan 
samt i stadens stråk. Närhet till arbetsplatser, god till-
gång till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, kultur,   
välgestaltade offentliga rum och parker är exempel 
på stadskvaliteter som människor värderar att ha i sin 

närhet.

Närhet till den textila identiteten 
Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som 
textilstad, men arvet lever också i den fysiska miljön. 
Byggnader och platser från textilindustrins tid har stor 
potential att bli en del av morgondagens stad, och 
vi vill lyfta  fram den textila identiteten när vi bygger 
framtidens bostads- och arbetsplatsmiljöer. Det kräver 
respekt för det gamla och nya idéer. Närvaron av, 
historiska miljöer, högskolan och dagens moderna 
forskning samt företag i staden behåller närheten till 
det textila arvet.

Gröna kilar i stadens närhet
Runt staden Borås finns stora områden med höga 
naturvärden och rekreationsmöjligheter. Områdena är 
en viktig resurs för både människor och djur och deras 
funktioner för staden är viktiga att värna. Borås stad 
vill värna dessa områden genom att vara försiktiga 
med ny bebyggelse i dessa områden. Tillgängligheten 
till dessa områden bör också stärkas då människor 
värderar att ha närhet till grönområden. Det ska också 
vara enkelt att nå omgivningarna med olika färdsätt. 

Närhet till småskalig lokal service
I många tätorter och stadsdelar finns torg och små 
centrum där servicen på vissa håll har minskat. Ett 
större lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare 
avstånd till vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk 
aktivitet och sociala möten samtidigt som resebe-
hoven minskar. Genom att samla bebyggelse runt 
stadsdelstorg och ortscentrum kan det småskaliga 
lokala serviceutbudet stärkas. Det finns stor potential 
att utveckla det lokala utbudet genom förtätning med 

fler bostäder i goda lägen. 
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Inledning

Livskraftig landsbygd 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara 
möjligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är 
beroende av nya bostäder för att lokala funktioner 
ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs 
kloka avvägningar för att bostadsutvecklingen på 
landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv 
markanvändning och hänsyn till andra allmänna in-
tressen. Borås stad strävar i första hand efter att värna 
det som utgör landsbygdens värden, exempelvis 
jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden 
och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas 
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt 
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.

Då  bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare 
och avstånden längre till olika servicefunktioner är 
digitaliseringens utveckling positiv för att verka för en 
levande landsbygd. Digitaliseringen påverkar gene-
rellt hur vi bor och lever i kommunen. Den möjlighet 
som idag finns till att ständigt vara uppkopplad påver-
kar utformningen av den byggda miljön och trans-
portsystemet. E-handeln innebär exempelvis att man 
inte är lika bunden till att fysisk besöka den service 
man behöver men det ställer också krav på infrastruk-
tur och leveransmöjligheter till fastigheter. 

Närheten till naturen i 
Borås är en kvalitet som 
uppskattas av många 
boråsare. 
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Regioncentrum med nationell och 
internationell koppling

Inledning

Stark utveckling som regionens andra största 
stad
Borås  ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum 
och den näst största staden i Västra Götaland. Regio-
nala målpunkter som högskolan, djurparken, handels-
platserna och kulturinstitutionerna ska få möjlighet 
att utvecklas och locka fler besökare. Kommunen 
växer med fler arbetsplatser, särskilt inom områdena 
textil, logistik och e-handel. Ett mångsidigt näringsliv 
gör att kommunen står stark även under konjunk-
tursvängningar. Kommunen behöver därför skapa 
förutsättningar för olika företag, av olika storlek och 
med olika kunskapskrav, att växa i Borås.

Regional tillgänglighet 
Den regionala tillgängligheten är en förutsättning 
för att Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende, 
studier och arbete. Snabba, effektiva och klimatanpas-
sade regionala kommunikationer behöver utvecklas 
som bidrar till en gemensam arbetsmarknadsregion 
för Borås och Göteborg och på sikt även Jönköping. 
Att bygga Götalandsbanan är därför en avgörande 
samhällsbyggnadsfråga för såväl Borås som för hela 
regionen. 

En ny järnväg i kombination med starka komplette-
rande kommunikationer är nyckeln till en stark region 
med stort bostadsutbud, växande näringsliv och inter-
nationella kopplingar via Landvetter flygplats.  

Regional samverkan
Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att 
samverka med andra aktörer. När  människor reser 
allt längre mellan bostad, arbete, skola och nöje blir 
kommungränserna mindre viktiga och kraven ökar 
på att vardagslivet fungerar oavsett vilken kommun 
man befinner sig i. Borås har gemensamma intressen 
med andra aktörer vad gäller exempelvis infrastruktur, 
kollektivtrafik och näringsliv. Samverkan med såväl 
grannkommuner som med Västra Götalandsregionen, 
länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter är 
avgörande för att vardagslivet ska fungera gränslöst 

och smidigt för människor och företag.
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DEL 1 Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin handlar om att främja en bebyggelseutveckling som stär-
ker förutsättningarna för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. Det 
handlar om att värna om en välfungerande bostads- och arbetsmarknad i Bor-
ås och i regionen, genom utvecklade kommunikationer som ger människor 
tillgång till snabba och attraktiva resor till arbete, studier och fritidsaktiviteter. 
Det handlar också om människors närhet till natur, friluftsliv och tillgång till var-
dagsservice. Utvecklingsstrategin illustrerar hur ett hållbart Borås kan utvecklas. 

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Femkärnighet
borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dal-
sjöfors,  Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhä-
rads kärna med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur 
och nöjen. Staden är navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som 
lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardags-
service och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån
bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom orter-
na – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruk-
tur optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda 
miljön. 

Koncentrerat och sammanbundet
bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. 
Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen  binds samman med 
tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och att-
raktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Övergripande strategier

Tätt och mixat
den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och 
funktioner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservi-
ce, parker och mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder 
av olika typer, storlekar och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta 
bebyggelsen integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportbero-
ende och störande verksamheter placeras utanför den blandade miljön.  

Utvecklingsstrategi
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Utvecklingsstrategi

Mer mötesplatser och målpunkter  
fler attraktiva offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter skapas 
som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kom-
munen att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön 
och funktionsvariation.

Grönt och blått runtom
närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop 
bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, 
sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande 
grön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs 
vid planering av bebyggelse och infrastruktur. 

Bygg för mer buss, cykel och gång 
ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och 
robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för 
enkla byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- 
och cykelnätet utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och 
kan användas i det dagliga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosam-
ma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden
borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attrak-
tiva bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. 
Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respekt-
fullt i den tätare stadsmiljön.

Regional utblick
borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med 
regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollek-
tivtrafik, som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integre-
ras. Borås verkar för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de 
befintliga järnvägarna. Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i 
frågor som rör fysisk planering i den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
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Utvecklingsstratregi

Strukturbild – framtiden med bred pensel

Borås - regional kärna 
Borås är kommunens och Sjuhärads centrum för 
arbete, studier, kultur, nöje och infrastruktur. Det gör 
Borås till en kärna av regional betydelse som påver-
kar utvecklingen i andra kommuner. Den regionala 
kärnan avser hela stadsbebyggelsen där den generella 
inriktningen är en tät och blandad stadsmiljö. Bebyg-
gelseutvecklingen bör ske inifrån och ut, med fokus 
på att komplettera och bygga samman staden. Särskilt 
i stadskärnan och centrumnära stadsdelar bör hög 
täthet och utpräglad funktionsblandning eftersträvas. 
Några specifika utvecklingsområden och utvecklings-
stråk pekas ut dit insatser särskilt bör riktas.

Inriktning för den regionala kärnan
• En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av bo-
städer, arbetsplatser, studier, handel, kultur och nöjen. 
Centrala delar av Borås utvecklas för fler mötesplatser, 
attraktioner och besöksanledningar. 

• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, 
komplettering och omvandling av befintlig bebyggel-
se. Särskilt i stadskärnan och centrum nära stadsdelar 
ska en hög exploateringsgrad eftersträvas. 

•  Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg 
och knutpunkter.

• Centrala Borås är knutpunkt för den regionala infra-
strukturen. Staden har goda kommunikationer med 
omkringliggande kommuner och regioner.  Göta-
landsbanan och dess station ska ligga centralt i staden 
och möjliggöra en större studie- och arbetsmarknads-
region. 

• Bostadsområden  med ensidig struktur kompletteras 
med nya bostadstyper. 

Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit 
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar 
övergripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen 
Mark- och vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.
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Utvecklingsstrategi

Serviceorterna – kommunala kärnor 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommu-
nens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare. 
Som kommunala kärnor är de samlingspunkter för 
service och kollektivtrafik samt viktiga lokala mö-
tesplatser i ett omland av mindre orter och lands-
bygd. Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. Staden och ser-
viceorterna bildar därmed grunden till en femkärnig 
struktur som har stor potential för en hållbar utbygg-
nad. 

I serviceorterna föreslås en utbyggnad enligt stations-
närhetsprincipen, dvs. att samla bebyggelse på nära 
station, större hållplats eller centrum. Om det t.ex. 
finns dagligvaruhandel och förskola nära stationen 
blir det enklare att resa kollektivt till vardags. Samti-
digt gynnas lokala verksamheter av att människor kan 
uträtta ärenden i samband med resor. Inom ca 1 000 
meter från station/centrum bedöms potentialen vara 
som störst att få till en hållbar utbyggnad med fokus 
på kollektivtrafik och lokal utveckling. 

Inriktning för de kommunala kärnorna
• Serviceorterna utvecklas som kommunala kärnor 
som kompletterar  staden med vardagsservice som 
skola, vård, bibliotek och dagligvaruhandel. 

• Fokus ska ligga på komplettering och förtätning som 
stärker  befolkningsunderlaget för service och kollek-
tivtrafik. 

• Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och 
samlande punkter för ett större omland. Servicefunk-
tioner bör så långt som möjligt samlas i eller i anslut-
ning till orternas centrum. Det är positivt om offentlig 
och privat service kan dra nytta av varandra genom att 
lokaliseras tillsammans, gärna ihop med bostäder. 

• Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas 
bostadsutbud med avseende på storlek och upplå-
telseform. Fler  radhus och flerbostadshus med hyres- 
och bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostads-
storlekar som möjliggör kvarboende. 

• Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika 
trafikslag bör utvecklas. De bör  lokaliseras på ett sätt 
som underlättar för människor att uträtta ärenden i 
samband med resor/byten.  
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Utvecklingsstratregi

Orter av lokal betydelse 
Orter av lokal betydelse är alla kommunens tätorter 
utöver staden och serviceorterna. Några orter ingår 
numera definitionsmässigt i en större tätort, men 
eftersom karaktären och identiteten oftast förknippas 
med den enskilda orten hanteras de som egna orter i 
översiktsplanen. Invånarantalet varierar mellan ca 300 
till strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet 
ser därmed också olika ut. De flesta av orterna har of-
fentliga funktioner som förskola eller skola och ibland 
finns inslag av småskalig handel eller restauranger. 
Servicen  är av stor betydelse för boendemöjligheter-
na och orterna är viktiga mötesplatser och identitets-
bärare för civilsamhället och den närmaste bygden. 

Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo på omgivande 
landsbygd. Översiktsplanen är positiv till bostads-
byggnation i alla orter och föreslår att bostäder bör 
lokaliseras på ett sätt som gynnar det lokala livet.Bo-
stadsformer  som kompletterar det befintliga utbudet 
är viktiga för att möjliggöra kvarboende och bidra till 
fler åldersgrupper i orterna. 

Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från 
medborgare, företag och organisationer. Kommunen 
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stöt-
ta och bejaka  initiativ som stärker lokal utveckling, 
serviceutbud och aktiviteter. Ett klokt byggande i 
kombination med utbyggnad av snabb och pålitlig 
internetuppkoppling är viktiga förutsättningar för att 
livskraften i kommunens mindre orter och landsbyg-
den kan stärkas. 

 

Inriktning för orter av lokal betydelse
•  Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse 
och ska ges möjlighet att växa genom kvarboende 
och inflyttning. 

•  Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker 
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De 
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning 
till funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det 
är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga 
bostadstyper och upplåtelseformer.

•  Snabb och robust internetuppkoppling är viktig 
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och 
landsbygd. 

•  Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar or-
ternas funktioner och mötesplatser för den närmaste 
bygden. 
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Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstråk kommunalt
Stråken  mellan staden och serviceorterna binder sam-
man de fem kärnorna med bra kommunikationer. Här 
finns boendemöjligheter utanför staden och samtidigt 
god tillgänglighet med lokal och regional kollektiv-
trafik. Stråken varierar mellan att ha sammanhållen 
bebyggelse och att vara av landsbygdskaraktär med 
glesare bebyggelse. Utmed stråken bör ny bebyggelse 
lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafiken ökar 
och möjligheten att utveckla lokal service stärks. Mest 
positivt är om orterna kan förtätas, men även i mindre 
bebyggda delar kan byggnader placeras så att det är 
enkelt att åka buss, eller på ett sätt som på sikt skapar 
underlag för småskalig service vid vissa hållplatser. 
Stråken ska bindas samman med snabba cykelstråk 
för att främja pendling med cykel. 

Inriktning för kommunala utvecklingsstråk
• Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstruktu-
ren genom att erbjuda bra kommunikationer mellan 
staden och serviceorterna. 

• Ny  bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom 
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör be-
byggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser samt 
med anpassning till landskapet. 

• Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta så 
att staden och serviceorterna binds samman. 

Utveckling enligt stationsnärhetsprincipen 
där bebyggelse samlas kring stationer, 
centrum och knutpunkter. 
  
  Knutpunkt
  
  Tät & blandad bebyggelse
  
  Bostadsbebyggelse
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Utvecklingsstratregi

Grön infrastruktur
Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för bl.a. 
människans hälsa och för ekomsten av ekosys-
temtjänster. Kartan pekar ut en övergripande grön 
infrastruktur som utgörs av de viktigaste natur- och 
rekreationsområdena. Runt staden finns gröna kilar, 
t.ex. områdena Kype, Rya Åsar och Kransmossen som 
erbjuder ett stadsnära natur- och friluftsliv. När staden 
växer kommer det behövas kvalitetshöjande insatser 
och åtgärder som ökar tillgängligheten med gång- cy-
kel och kollektivtrafik. 

Den gröna infrastrukturen preciseras under Plane-
ringsprinciper - Gröna och blå strukturer. Där visas 
även viktiga gröna samband.

Inriktning för den gröna infrastrukturen
• En övergripande grön infrastruktur ska säkerställas 
genom att viktiga områden och samband bevaras 
och/eller utvecklas i takt med bebyggelseutveckling 

eller andra åtgärder.

• De gröna kilarna värnas från åtgärder som påverkar 
naturvärden  och rekreationsmöjligheter negativt. 
Stadsnära områden som Kype, Kransmossen och Rya 
åsar ska erbjuda den växande staden ett nära friluftsliv 
och naturupplevelser. 

Transportsamband
Genom Borås löper ett antal vägar och järnvägar som 
är viktiga för arbetspendling och näringslivstranspor-
ter. Transportstråket västerut mot Göteborg samt 
österut mot Jönköping ska  kompletteras med Göta-
landsbanan för att möjliggöra snabbare, effektivare 
och miljövänligare resor för regional arbetspendling 
och nationell fjärrtrafik. På befintliga järnvägar vill Bor-
ås Stad se kapacitetshöjande åtgärder som möjliggör 
fler hållbara transporter. Det skapar också förutsätt-
ningar för utveckling av kommunens serviceorter som 
har stationer på de regionala banorna. 

Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden av 
vägarna 27, 40, 41, 42 och 180. Dessa vägar är viktiga 
för regional arbetspendling och godstrafik och ska 
hålla hög standard. Översiktsplanen föreslår en ny 
dragning av väg 180 mot Alingsås som kan utgöra en 
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad (Trollhät-
tan/Vänersborg). Staden kan avlastas betydligt från 
genomgående trafik vilket öppnar upp utvecklings-
möjligheter såväl i Borås som i Fristad där mycket tung 
trafik passerar. Med en  ny väg kan möjligheter till 
ortsutveckling också uppstå i Sandhult och Hedared, 
kopplat till utvecklingen vid fordonstestverksamheten 
kring Hällered.

Inriktning för transportsamband
• Transportsambanden till och från Borås ska ha hög 
kapacitet  och erbjuda god framkomlighet för arbets-
pendling och näringslivets transporter. Borås verkar 
för förbättrad standard på befintliga järnvägar och 
vägar, i samarbete med andra aktörer. 

• Fler  transporter ska ske på ett klimatanpassat och 
kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektivtrafikan-
del.

• Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikorienterat sam-
hälle genom att prioritera stationsnära utveckling och 
koncentration utmed stråk och noder.  

• Borås  verkar för höghastighetsjärnvägen Götalands-
banan med en centralt placerad station i staden. 

• Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som en 
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad. Den nya 
dragningen avlastar staden och orterna och möjliggör 
en tät och hållbar stadsutveckling. 

Ekosystemtjänster är de tjänster och 
funktioner som naturen tillhanda-
håller och som gynnar människan. 
Genom att planera för ekosystem-

tjänster kan många nyttor uppnås för 
hälsa, klimatanpassning och 

samhällskostnader. 
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Utvecklingsstrategi

Bebyggelse

Regional kärna

Kommunal kärna

Ort av lokal betydelse

Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Ny järnväg

Ny väg

Grön infrastruktur

Gröna kilar

Strukturbild
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Utvecklingsstratregi

Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk 
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom 
staden Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder 
särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att binda 
samman centrala staden med övriga stadsdelar samt 
möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling som 
främjar hållbara transporter. Gatunätet är en viktig 
resurs i en växande stad, där många gator inte alltid 
används effektivt. Genom omvandling av vissa vägar 
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med 
mer bostäder, service och mötesplatser skulle de 
kunna utvecklas till livliga stadsrum som får staden att 
växa ihop. 

De  urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt 
och trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med 
större trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas 
till den specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha 
en fortsatt viktig regional funktion men kan på längre 
sikt integreras i ett sammanhängande stadslandskap. 
En förutsättning är att frågan om farligt gods hanteras. 
Därmed kan den täta stadens urbana kvaliteter och 
upplevda gräns flyttas längre ut samtidigt som en 
stor bostadspotential tas tillvara. En sådan utveckling 
förutsätter bland annat förstärkningar i kollektivtrafi-
ken samt att staden i samverkan med t.ex. Trafikverket 
hittar lösningar för hälsosamma och attraktiva stads-
miljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cykel- 
och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkom-
lighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.

Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i 
stråken närmast stadskärnan. Hög  bebyggelsetäthet, 
funktionsblandning och publika bottenvåningar är 
önskvärd i dessa delar. Nära stadskärnan bör också 
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Längre ut 
i stråken kan det röra sig om mer punktvisa insatser, 
exempelvis förtätning vid stadsdelstorg. Trafikmixen 
kommer behöva anpassas så att framkomligheten för 
olika trafikslag kan säkerställas. Där stråken tangerar 
exempelvis större trafikleder kommer det behövas 
åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som 
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner. 

På  kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken 
närmast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan 
sprida sig i en kompakt struktur och vidga den upplev-
da stadskärnan.  

De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och 
vattenanvändning. 

Inriktning för urbana stråk
• Stråken  bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler 
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta av, 
samt öka befolkningsunderlaget för kollektivtrafiken.  

• Stråken närmast  stadskärnan utgör ett slags ”mel-
lanlandskap” och är viktiga för att den centrala staden 
ska kunna utvidgas. Här bör gång- cykel- och kol-
lektivtrafik prioriteras och få en framträdande roll i 
gaturummet. Biltrafiken bör anpassas till oskyddade 
trafikanter, t.ex. genom sänkt hastighet. Ny bebyggel-
se bör utformas så att byggnader och gata samspelar 
och bildar ett attraktivt gaturum. Förutsättningarna 
för att ha verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska 
alltid studeras i samband med ny bebyggelse. 

• Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska 
lägen, exempelvis  vid stadsdelstorg eller kollektiv-
trafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar 
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gång- och 
cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna binds 
samman med centrala staden med gena och säkra 
stråk. 

• Där  stråken möter större trafikleder ska samråd ske 
med berörda aktörer så att planerade åtgärder kan 
gynna både stadens utveckling och trafikens behov.    
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Utvecklingsområden
Områden där kommunen särskilt vill främja ny be-
byggelse utifrån att det finns stor potential till stads-
utveckling. Större utvecklingsområden som pekas 
ut är Gässlösa, Hestra,  Regementet, Knalleland och 
Getängen. Tidshorisonterna ser olika ut. För Hestra 
och Regementet har planarbete respektive bygg-
nation redan påbörjats. I Knalleland pågår arbete 
med en strategisk plan. För Gässlösa och Getängen 
är stadsutvecklingsmöjligheterna beroende av att 
tekniska anläggningar, avloppsreningsverk respektive 
kraftvärmeverk, avvecklas. Stadsutveckling i område-
na innebär stora markanvändningsförändringar och 
ett omfattande utredningsarbete. Tidshorisonten för 
dessa områden är därför längre, kanske 5-20 år. Men 
för att möjliggöra en bra stadsutveckling där all po-
tential tas tillvara bör ett strategiskt utrednings- och 
planarbete ta vid redan i närtid. Utvecklingsområdena 
preciseras i del 2 - Mark- och vattenanvändning.   

Inriktning för utvecklingsområden
• I utvecklingsområdena finns stor potential till 
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i 
kommunens planarbete
 
• För utvecklingsområden där planering inte påbörjats 
bör planprogram eller andra fördjupningar tas fram 
för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra en god 
och hållbar stadsutveckling.  
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 Bostadsbyggande 
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är 
öppen och tillgänglig för olika gruppers behov, och 
den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, 
studenten, ensamhushållet, pensionären och sam-
boparet. För att tillgodose detta behov och skapa en 
långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostads-
produktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen 
och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda 
lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma om-
råde stärker förutsättningarna för att människor med 
olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område. Det gynnar mångfald och integration, som i 
sin tur stärker social sammanhållning.

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag 
för service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan 
ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler 
lägenheter och mindre bostäder som gör det möjligt 
för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt om 
bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av 
varandra. 

Genom att utgå från det befintliga och bygga med 
hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kom-
pletteras på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på 
en begränsad yta, och därmed bör exempelvis bo-
stadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt 
markutnyttjande ska alltid eftersträvas. Därtill behöver 
vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. 

Läs mer 
• Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram

Planeringsprinciper

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier. 
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis 
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av 
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, 
redovisas i kapitlet Hänsyn.
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Planeringsprinciper
•  Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad 
för alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrå-
gan.

•  Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.

•  Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel, 
samhällsservice och icke-störande verksamheter för 
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd 
mellan funktioner. 

• I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och i
urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvåningar
för  exempelvis verksamheter,  som butiker eller för-
skolor studeras.

• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt 
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara ett 
attraktivt alternativ i vardagen.

•  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas. 

•  Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas lång-
siktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och 
utformning.

•  Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer.

Utvecklingsstrategi
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Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god 
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, 
mötesplatser,  ekosystemtjänster och biologisk mång-
fald. När befolkningen växer och staden blir tätare 
är det särskilt viktigt att gröna strukturer tas tillvara 
och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till 
exempel rekreation, upplevelse, biologisk mångfald, 
omhändertagande av dagvatten eller andra ekosys-
temtjänster, samt deras del i en sammanhängande 
grön struktur, ska bedömas i samband med planering-
en. Förtätning innebär inte automatiskt att grönytor 
går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att kom-
pensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga 
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.

Kring Borås tätort finns områden med höga natur-
värden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en 
viktig resurs för både människor och djur, och deras 
funktioner för staden är viktiga att värna. Vissa områ-

den har potential att utvecklas, särskilt i samband med 
att Borås förtätas och det blir fler invånare. Natur- och 
rekreationsområdena ska värnas och utvecklas genom 
ökad tillgänglighet och förbättrade funktioner. Möj-
ligheten att nå natur- och rekreationsområden med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. 

I staden och tätorterna finns ett brett utbud av 
parker och grönområden av olika storlek och kvalitet. 
Tillgången till sådana områden får inte påverkas nega-
tivt när ny bebyggelse utvecklas. 

I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassifice-
ring av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås, 
de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, 
Gånghester och Svaneholm. Grönområdesplanen 
omfattar bara grönområden på kommunal mark. Klass 
I och II-områden i Grönområdesplanen ska inte påver-
kas negativt då ny bebyggelse uppförs. Områden av 
klass III och IV som berörs av förtätning bör kompense-
ras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser 

Gröna och blå strukturer

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika 
värden. Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll. 

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

KVARTERSPARK

MÖTES-
PLATS

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter aktivitetsplatser

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

KVARTERSPARK

lekutrustning
större gräsyta för utom-

husaktiviteter sittplatser

MÖTESPLATS

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg

Utvecklingsstratregi
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i närområdet. Möjligheten att skapa små men hög-
kvalitativa grönytor ska aktivt undersökas i samband 
med projekt med hög exploatering. Växtlighet på tak 
och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta 
lösningar för gröna tillskott i täta miljöer som dessut-
om ofta har sociala värden i form av mötesplatser. Det 
motverkar även olägenheter som uppstår i staden, 
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och för-
höjda temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som 
t.ex. asfalt. Genom mer satsningar på anläggningar av 
och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta 
samhällskostnader för till exempel översvämningar.

I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten 
vara god. Viskan är ett viktigt element som komplet-
terar byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan 
dessa olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De 
stråk som ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Genom att planera för service 
och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner 
och bostäder, samt ytor som uppmanar till spontana 
möten, kan Borås stadsliv stärkas. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl boråsare 
som besökare. Samtidigt ska Viskans naturvärden 
värnas och de ekosystemtjänster som vattnet erbjuder 
ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Läs mer
Borås Stads Grönområdesplan

Fortsatt arbete 
Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid 
förtätning av staden. Kunskapen om viktiga områ-
den och samband behöver därför fördjupas.

Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal 
fråga, då den ofta korsar kommungränser. Länssty-
relsen ska i en regional handlingsplan kartlägga 
spridningskorridorer för växter och djur samt peka 
ut bristområden. Handlingsplanen är ett bra under-
lag till det fortsatta arbetet med grön infrastruktur 
vi ser behov av i Borås. 

Planeringsprinciper
• Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden
ska värnas från negativ påverkan. Övriga grönom-
råden som påverkas av förtätning ska ersättas med 
kompensationsåtgärder.

• Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor 
av hög kvalitet ska säkerställas. Grönområdessnurran 
från Grönområdesplanen är vägledande i planeringen.

• Planeringen ska säkerställa en sammanhängande 
grön infrastruktur av parker, natur- och rekreations-
områden  för människors rekreation, djurs och växters 
livsförutsättningar samt  tillgång till ekosystemtjänster.

• Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan omvand-
las till nya kvalitativa grönytor i samband med att ny 
bebyggelse tillkommer. 

• Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara 
tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån. Strand-
skyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet 
till sjöar och vattendrag.

• I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan
genom att platser och stråk säkerställs.

Utvecklingsstrategi
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Trafik, transporter och mobilitet
Gång
En tätbebyggd stad med en blandning av bostäder, 
verksamheter och handel skapar korta avstånd och 
blir attraktiv att röra sig i som gångtrafikant. Gång är 
ett naturligt transportsätt för kortare sträckor, särskilt 
i den täta staden. Gator och torg ska utformas utifrån 
fotgängarens perspektiv. I centrum och vid stora 
målpunkter skapas miljöer som upplevs som säkra 
och trygga för fotgängare. Från stadskärnan utmed de 
urbana stråken, ska gångvägen vara tydlig, trygg och 
tillgänglig. Med ökad koncentration av servicefunk-
tioner  utmed stråken minskas även avstånden mellan 
målpunkterna vilket främjar rörelser till fots.   

Cykel
Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cyke-
linfrastrukturen ska vara sammanhängande, lättorien-
terad och tydlig.  Cykelnätet  ska bindas samman i cen-
trala Borås och i tätorterna. Genom drift och underhåll 
av cykelvägarna ska det vara tryggt, säkert och enkelt 
att cykla året om. 

De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med 
Borås större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa 
cykelleder ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt 
cykelvägnät som sträcker sig längre ut i staden. I 
utkanten av centrum görs även tvärförbindelser för att 
skapa genare stråk för cyklisterna. Ombyggnationer 
samt utbyggnadsordning för stadens cykelvägnät görs 
i cykelplanen.  

Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och 
placeras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter, 
målpunkter och i stadskärnan. I Borås stads parke-
ringsregler finns parkeringstal  för cykel som ska stärka 
förutsättningarna för att cykla. Vid strategiska platser 
i staden bör hyrcykelsystem finnas så att människor 
enkelt kan ta sig runt i staden.

Kollektivtrafik
I Borås finns ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem och 
andelen  resor som sker med kollektivtrafik är idag 
hög. En attraktiv kollektivtrafik som fler vill använ-
da kräver god tillgänglighet, korta restider och hög 

turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och Västra Götalands-
region har gemensamt tagit fram en utvecklingsplan 
för stadstrafiken. Den anger att det finns stor potential 
för ökat resande med busstrafik inom Borås då de 
flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten för 
bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås 
är idag det största hindret för att få en snabbare och 
mer attraktiv kollektivtrafik.

Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med 
god framkomlighet och goda möjligheter till byten i 
en centralt belägen bytespunkt. Den lokala och regio-
nala busstrafiken behöver god anslutning till resecen-
trum för enkla byten till övrig kollektivtrafik. Resecen-
trum och den centrala knutpunkten ska kompletteras 
med noder för byten som ska bidra till att skapa en 
snabbare resa och ökad tillgänglighet. 

Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och 
attraktivitet identifieras tillsammans med övriga aktö-
rer. God framkomlighet  förutsätter att kollektivtrafi-
ken prioriteras där det riskerar att uppstå trängsel. 

Motortrafik
Gatunätet för motorfordon ska ha god framkomlighet 
och säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik 
har i rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor 
del p.g.a. att lokal,  regional och nationell trafik blan-
das. För att hitta en bra balans för trafiken behöver 
noggranna utredningar genomföras för att analysera 
påverkan på transportsystemet som helhet. Nya väg- 
och gatuförbindelser kommer behöva utredas. Detta 
arbete kommer ske inom ramen för en Trafikplan. 

Parkering för bilar och andra fordon hänger samman 
med trafiksystemet och efterfrågan på infrastruktur. 
Parkering är en viktig del för såväl boendemiljöer som 
för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parkeringar 
ytkrävande och måste ställas i relation till annan mar-
kanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad 
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor, 
t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggna-
der. 

Utvecklingsstrategi
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Bilpooler och mobility management-åtgärder kan 
också vara effektiva lösningar. Borås Stads Riktlinjer 
för parkering ger rekommendationer för parkering 
i samband med nybyggnation. Pendelparkeringar i 
kollektivtrafiknära lägen eller vid strategiska platser 
är avgörande för att resan ska kunna fortsätta med 
kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning. I serviceor-
terna och utmed de stora infarterna till Borås finns po-
tential att hitta platser för pendelparkering och byten 
mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas 
med olika former av service.

Spårbunden trafik 
Spårbunden kollektivtrafik är mest miljövänlig och 
har störst kapacitet. Tåg brukar också ses som mest 
attraktivt av dagspendlare,  särskilt på längre avstånd. 
I det befintliga järnvägsnätet genom Borås krävs 
förbättringar av den spårbundna trafiken för att öka 
resandet. Kust till kustbanan, Viskadalsbanan och 
Älvsborgsbanan har för låg kapacitet för att erbjuda 
ett effektivt resande. Banornas underhåll är eftersatt, 
och banorna har låg standard. Effektivare regionala 
banor skapar förutsättningar för ortsutveckling i Borås 
och grannkommunerna genom att utgöra ryggrad i de 
olika stråken. De är också viktiga komplement till en 
framtida Götalandsbana för att knyta samman det re-
gionala resandet. I översiktsplanens perspektiv är det 
viktigt att koncentrera ny bebyggelse nära stationer 
för att stärka resandeunderlaget utmed de järnvägar 
som finns.  

Godstrafik
För Borås näringsliv med spetskompetens inom textil, 
logistik och handel är godstransporter ett viktigt 
inslag. Det kräver bra övergripande logistik. Västra 
Götaland är Nordens ledande logistikregion och Borås 
har en viktig roll för godstransporter. Godstransporter-
na inom och från Borås har successivt ökat och handel 
och logistik är en viktig näringsgren som har stor bety-
delse för kommunen. Godstrafiken förutspås öka i takt 
med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis 
att påverka Borås när gods ska passera staden. Cirka 
60 procent av godsmängderna transporteras på väg. 
Den tunga trafiken mellan Stockholm och Göteborg 
passerar i huvudsak genom Borås på väg 40. 

Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det 
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor 
plats och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För 
staden Borås innebär detta att hitta lämpliga lösningar 
som underlättar och minskar belastningen i och ige-
nom den centrala staden. Den långsiktiga inriktningen 
är att stora godsflöden ska passera utanför centrala 
Borås. En omlastningscentral för Borås centrala delar 
för omlastning och transporteffektivisering av gods in 
och igenom staden är ett sätt att minska belastningen 
av godstransporter. Denna möjlighet bör utredas vi-
dare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås ett 
utredningsområde för möjlig omlastning av gods. 

För regional godshantering är det lämpligt med en 
placering  av t.ex. en kombiterminal någonstans i 
Sjuhärad som inte hamnar i konflikt med stadsutveck-
lingen i Borås.

Västra  Götalandsregionen har tagit fram en godstrans-
portstrategi och tillhörande handlingsplan. Insatserna 
inom det strategiska området transportinfrastruktur av 
hög klass syftar till att:

• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet, effektiva 
noder och goda förutsättningar för intermodalitet.

•  Effektivisera transporter och minska transporternas 
miljöpåverkan, att introducera smarta fordon och icke 
fossila bränslen. Insatserna syftar även till att skapa en 
bättre balans mellan olika trafikslag som används för 
transittrafik genom ökade möjligheter till överföring 
av trafik från väg till järnväg. För att denna överföring 
ska vara möjlig behöver konkurrenskraften för järn-
vägstransporter stärkas.

Nya tekniska system 
Teknikens utveckling kommer med stor sannolikhet 
att påverka och ge ökat inslag av digitala och automa-
tiserade tjänster vad det gäller mobilitet. Självkörande 
bilar, individanpassad information och bilpooler är 
exempel på sådana tjänster. Dock är osäkerheten stor 
kring vad som kommer att slå igenom och när, vilket 
innebär att påverkan på trafiken än så länge är okänd. 
Det är viktigt att följa och styra arbetet för lösningar 
som gynnar en hållbar utveckling. Därmed är det 
relevant att planera med flexibilitet i utformningen av 
stadsmiljöer så att staden är förberedd på en eventuell 
omställning av infrastrukturen i och med ny teknik.   

Utvecklingsstratregi
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Utveckling av transportinfrastruktur
Borås stad arbetar tillsammans med Trafikverket och 
andra aktörer för att säkerställa en hållbar och funge-
rande infrastruktur i kommunen. Trafikverket arbetar 
utifrån en strategi som kallas för fyrstegsprincipen. 
Fyrstegsprincipen har fyra steg som täcker in olika 
aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och 
infrastruktur. De första två stegen har fokus på hållbart 
resande. De handlar om att bearbeta förhållningssätt 
och marknadsföra hållbara resval – även kallat 
mobility managment. Om steg 1- och 2-åtgärder inte 
är tillräckliga kan det vara aktuellt att göra investering-
ar i om- och nybyggnad av infrastruktur. 

Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprinci-
pen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i 
kommunen. 

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om 
Det  första steget handlar om att först och främst över-
väga åtgärder som kan påverka behovet av transpor-
ter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som 
medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen.
3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär be-
gränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan till-
godoses i de tre tidigare stegen. Det  betyder nyinves-
teringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)

Fortsatt utredningsarbete

ÅVS Noden Borås
Trafikverket gör tillsammans med Borås Stad åt-
gärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Den kartlägger 
problembilden för en växande stad och identifierar 
brister, möjliga lösningar och ansvarsfördelning 
mellan kommunen, Trafikverket, Västtrafik och Västra 
Götalandsregionen. Borås Stad och Trafikverket verkar 
för en överenskommelse om ansvar och kostnader för 
genomförandet av föreslagna åtgärder.  Noden Borås 
ska också tydliggöra samarbetsformer och metoder 
för uppföljning av åtgärder för att möjliggöra föränd-
rad markanvändning i Borås med bibehållen funktion 
av väg 40. ÅVS Noden Borås och Översiktsplanen 
kommer vara viktiga underlag för kommande arbeten 
inom trafikområdet.

Trafikplan
Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden på-
går. Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar 
den fysiska miljön för samtliga trafikslag.  Trafikplanen 
ska beskriva  Borås huvudsakliga gatustruktur uppde-
lat på trafikslag och ge förslag på förbättringar dem 
emellan för att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen 
blir ett underlag för Tekniska nämnden inför priorite-
ringar i budgetarbete utifrån avsatta medel. 

Områden som har påtagliga brister idag och behö-
ver studeras särskilt noga i detta arbete är Druvefors, 
Bergsäter, Knalleland  och Viared, samt de framtida 
omvandlingsområdena Gässlösa och Getängen där 
trafiken kommer få helt andra förutsättningar än vad 
den har idag. Dessa är idag renodlade verksamhets-
områden och har stor potential för stadsutveckling 
med mycket bostäder och arbetsplatser, vilket kräver 
en betydande förändring av infrastrukturen. 

I analyser över framtida trafik har en del brister identi-
fierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar 
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa 
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en 
hållbar stadsutveckling med utrymme  för mer gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördju-
pas i trafikplanen där samhällsekonomiska analyser 
och trafikmodellering kommer ingå. 

Mobility management-åtgärder handlar om 
att på olika sätt effektivisera användandet 

av transporter och infrastruktur. Syftet är att 
påverka resan eller transporten innan den 
börjat. Det kan ske genom att på olika sätt 
uppmuntra eller förenkla för resenärer att 
välja miljövänliga och effektiva färdsätt.  

Utvecklingsstrategi
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Utredning av nya vägkopplingar
Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)
För trafik från Borås norra delar till de östra delarna 
av Borås bör en ny vägsträcka studeras mellan väg 
42 och väg 40, från norr till öster om Borås. För att 
få så god effekt som möjligt bör denna ligga så nära 
Borås centrala delar som möjligt. Syftet är att avlasta 
Skaraborgsvägen, Kungsleden och  Åsbogatan från 
genomfartstrafik vilket ger nya möjligheter för stads-
utveckling i Knalleland och centrum. Avlastningen av 
Åsbogatan ger också möjlighet att utveckla ett urbant 
stråk från centrum genom Villastaden till sjukhuset 
och vidare till Hässleholmen. Denna bedöms översikt-
ligt ge stor effekt och avlastningen i centrum. 

Åtgärder kring Viared
En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete 
med Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet 
kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram 
till Viared behöver utredas. Särskilt problematiskt är 
det i stråket mellan Viared och centrum där endast väg 
40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterliga-
re studier av trafiksituationen och dess lösningar och 
samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det 
är också i dessa områden som trafikökningen bedöms 
bli extra stor. En del i utredningen är att studera en 
utbyggnad av ett nytt trafikmot vid Boråstorpet från 
väg 40 för Viareds södra delar planeras. Dessa åtgär-
der som rör lokalt trafikarbete inom Borås kommer 
att sannolikt belasta kommunens ekonomi men är 
avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmark-
naden ska kunna växa. 

Koppling öst–syd (väg 40–27)  
Framtida analyser av trafiken på längre sikt på väg 40 
visar att den tunga trafiken till och från Göteborgs 
hamn kommer att öka mycket tillsammans med ökad 
persontrafik stråket. Kapaciteten på väg 40 kommer 
på sikt inte att räcka till om man lägger samman den-
na trafikökning med den växande stadens trafikök-
ning. Genom att göra en ny anslutning till väg 40 öster 
om Borås från den nyligen utbyggda väg 27 mellan 
Viared och Kråkered skapas möjlighet till förbifart för 
trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan all regional 
genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala delar 
vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter 

och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt 
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den 
långsiktiga lösningen av detta. 

Väg 180
Analyser av den framtida trafiken visar att en ny 
väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt 
norr om Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på 
vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan 
finns med i ÖP06 och har analyserats och bedöms 
vara samhällsekonomiskt lönsam. Den nya koppling-
en mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta 
genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från 
stadens centrum och infartsgator, samt avlasta väg  
42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Skaraborgs-
vägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av 
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken 
avlastas också från tung trafik och farligt gods. Det ger 
möjligheter för stads- och ortsutveckling. Med en ny 
och förbättrad anslutning till Tvåstadsområdet (Troll-
hättan/Vänersborg) kan arbetspendlingen i stråket 
förstärkas och trafik från Boråsregionen kan ansluta 
till Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås 
tätort. Borås lyfter denna sträcka som ett inspel till den 
regionala transportinfrasturstrukturplanen.

Trafikverket/Västra Götalandsregionen har avsatt 
medel för att utreda ny sträckning av väg 180 genom 
en åtgärdsvalsstudie. Borås Stad kommer vara delaktig 
i denna studie. Vägreservat redovisas på markanvänd-
ningskartan i Del 2 . 

Läs mer
Borås stads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Regionalt  Trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland
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Planeringsprinciper
•  Vägnätet i Borås ska säkerställa en god framkom-
lighet, med god standard och vara trafiksäker. Inga  
åtgärder tillåts som försämrar vägarnas nuvarande 
eller framtida funktion.

• Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet 
genom att vara säkra och trygga med god framkom-
lighet. 

• Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutveck-
lingen. Stationer och knutpunkter för byten mel-lan 
trafikslag behöver förstärkas.

•  I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta 
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god stads-
utveckling och framkomlighet i trafiken. 

• Borås ska verka för att för att kapacitet och standard 
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta 
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i 
stationsnära lägen. 

• För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är 
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera 
utanför staden för att minska de negativa effekterna 
av buller och främja säkerheten i staden för en attrak-
tiv stadskärna.

Utvecklingsstrategi

• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under 
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera 
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas 
för att använda marken optimalt. 

• Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska  lägen 
i staden, i serviceorterna och på andra platser där det 
främjar kollektivtrafik, gång, cykel och/eller samåk-
ning.

• Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det 
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen i 
stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning av 
infrastrukturen i och med ny teknik. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med mobility manage-
mentåtgärder  för att uppmuntra till fler hållbara resor 
och optimera nyttan av befintlig infrastruktur. 

• Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår 
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande Tra-
fikplan ska tas fram som utreder behovet av åtgärder i 
det övergripande trafiknätet. 

•  Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar 
möjligheten till utbyggnad av planerad transportinfra-
struktur.
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Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala 
strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa 
avstånd mellan målpunkter och människor. En tät 
och funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en 
attraktiv miljö med liv, rörelse och tillgängliga mötes-
platser. I vardagen rör sig människor mellan bostad, 
arbete, skola, fritid och andra aktiviteter. Om många 
funktioner samlas i närområdet skapas närhet för fler 
människor till arbete, service och fritidsaktiviteter. Ett 
brett utbud i närområdet blir praktiskt enklare och ger 
även området en särskild identitet. Det skapar också 
rörelse och ger upphov till vardagliga och spontana 
möten mellan människor med olika bakgrund. Kom-
munens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. Det 
är en styrka att staden erbjuder en mångfald av mil-
jöer, men det är samtidigt en utmaning att människor 
lever uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. 
Genom att separerade stadsdelar och tätorter binds 
ihop kan mångfald, möten och trygghet främjas.  

Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att 
uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går 
och cyklar  har positiva effekter på människors fysiska 
hälsa och bidrar till mindre buller. Gång- och cykel-
vägar prioriteras i kombination med korta avstånd 
till kollektivtrafik. Att motverka barriärer är en viktig 
förutsättning för att fler människor ska röra sig till fots 
och med cykel. Därtill är tillgång till parker, vatten och 
grönområden viktigt för såväl fysiskt som mentalt 
välbefinnande. 

En tätare stad kräver god planering av offentliga rum 
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnader-
na. Människor ska kunna mötas på offentliga platser, 
både i sitt närområde och på stadens gator och torg. 
Kvalitet, tillgänglighet, trygghet, variation  och när-
het är ledord för att utveckla goda mötesplatser och 
offentliga rum. 

Barns och ungdomars behov är en viktig utgångs-
punkt i all planering. Utemiljöer  ska vara öppna, ljusa 
och trygga, så att barn kan leka och mötas.  Planering-
en ska utgå från barnperspektivet, genom att man 
lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill 
använda den byggda miljön.

Planeringsprinciper
• Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet utveck-
las så att många kan nå och använda dem. Det är särskilt 
viktigt i områden med brist på allmänna ytor. 

• Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för att
stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och
för att individers sociala sfärer ska vidgas.

• Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom
att utgå från olika människors och gruppers behov 
samt erfarenheter. Kommunens planering ska genom-
syras av jämställdhets- och barnperspektiv. 

• Tillgänglighetsaspekter för individer med olika
funktionsvariationer ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet.

• Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer.  

• Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela kom-
munen med närhet till lekplatser, naturområden och
parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla
hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i kommunens 
planering. 

 

Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

Utvecklingsstratregi
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I Borås ska företag ha goda villkor att verka och ut-
vecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta 
verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att 
verksamheter ska kunna hitta sin rätta etablerings-
plats. Personal- och besöksintensiva verksamheter blir 
allt vanligare i och med att fler arbetar inom tjänste- 
och kunskapsbaserade yrken. Sådana verksamheter är 
beroende av närhet till varandra och till stadsmiljöer. 
Omvänt bidrar de också till stadsliv och handel, när 
mycket människor är i rörelse, och har därför en given 
plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva 
verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av 
kommunen, företrädesvis i Borås, men även i servi-
ceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-, 
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är 
goda. På så sätt bidrar näringslivet till stadsutveckling-
en och till bättre förutsättningar för andra näringar 
inom handel, service och kultur. 

Storskaliga, störande och transportintensiva verksam-
heter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmil-
jön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och 
undvika tung trafik genom staden. Transport krävande 
verksamheter bör i första hand lokaliseras i områden 
utmed stora transportleder och verksamheternas 
miljöpåverkan ska minimeras. I delen Mark- och vat-
tenanvändning beskrivs utredningsområden utmed 
väg 27/41, där det på sikt kan bli aktuellt att lokalisera 
störande och transportkrävande verksamheter.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knal-
leland, Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska 
fortsätta att utvecklas som handelsområden och ingår 
i den blandade stadsmiljön. Genom  att placera handel 
där infrastrukturen är anpassad, i redan befintliga han-
delsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnä-
tet. Bostäder kan med fördel integreras med handel 
för att skapa en blandning av funktioner med nära 
avstånd som tillför aktivitet fler timmar på dygnet.  

Externa handelsområden skapar stora trafikflöden 
och bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar 
också att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder 

e-handelns snabba utveckling på att efterfrågan på 
externa handelsområden minskar.  Därför föreslås inga 
nya externa handelsområden.  

Planeringsprinciper
• Personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras
i centrala lägen med god kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser.

• Transportintensiva  verksamheter lokaliseras utanför 
den blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även 
hit ska
det finnas god kollektivtrafik, gång- och cykelbanor.

• Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska
ges utrymme att växa som en del av centrala staden.

• Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig 
och blandad  stadskärna som lever under stora delar 
av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör loka-
liseras nära bostaden för att minimera människors 
transportbehov.

• Befintliga  handelsområden utvecklas och komplet-
teras om möjligt med bostäder och andra former av 
service för en mer blandad miljö. 

Näringsliv, arbetsplatser och handel

Utvecklingsstrategi
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Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland an-
nat att  det finns god tillgång till ett varierat utbud av 
samhällsservice. Här ingår skola, arbetsplatser, utbild-
ning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och 
aktivitets- och mötesplatser. Kommunen behöver se 
till att tillgången till samhällsservice följer utveckling-
en i olika delar av Borås. Tillgången till skola, äldreom-
sorg och aktiviteter ska anpassas efter olika gruppers 
behov och vara jämnt fördelade i kommunen. Offent-
lig service ska finnas med i tidiga planeringsskeden för 
att funktioner inte ska saknas i nya områden. För att 
skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare ska staden 
erbjuda service inom rimligt avstånd. Därmed utgår 
planeringen från ett vardagslivsperspektiv. 

Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell 
service, företrädesvis i stadens och serviceorternas cen-
trala delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att 
samla olika funktioner inom nära avstånd och dessutom 
i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtra-
fik, gör man det enkelt att nå de olika målpunkter som 
människor dagligen besöker.  

Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som 
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service 
till mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också 
knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och 
från Borås, för de som bor där kollektivtrafiken inte är 
lika tillgänglig. Serviceorterna är med andra ord både 
landsbygdens ”städer” och länkar till den större staden 
Borås. Det är viktigt att de fortsätter ha denna viktiga 
roll för att landsbygden ska behålla sin livskraft.

Trygghet  och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i pla-
neringen av samhällsservicen för att den ska fungera 
för alla boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. 
Upplevelsen av samhällsservicen och behoven av den 
varierar mellan människor och olika skeden i livet. God 
och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska 
finnas för olika samhällsfunktioner. 

Planeringsprinciper
• Mark ska reserveras i strategiska lägen för att tillgodose 
behovet av offentlig service.

•  Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från 
närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden. 

• Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 
fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska 
tryggaskolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid 
planering av nya, skolor/förskolor.

•  Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. Förskolor i
två eller flera plan kan prövas liksom samutnyttjande av
lokaler mellan olika offentliga verksamheter.

Tillgång till samhällsservice

Utvecklingsstratregi
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Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är 
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv 
livsmiljö. Att  människor bor på landsbygden är viktigt 
för att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva 
jordbruk för lokalt producerade varor. För att värna 
dessa kvaliteter och tydligt kunna ställa intresset för ny 
bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som 
jordbruk, landskapsbild, kulturlandskap är det viktigt 
att klargöra var, hur och på vilket sätt tillkommande 
bebyggelse är lämpligt i mindre orter och på lands-
bygden. 

I översiktsplanen definieras alla områden utanför 
tätort som landsbygd. Dock varierar dess karaktär 
och kan skilja sig i befolkningstäthet, -struktur och 
förutsättningar.  Områden som ligger avlägset från 
tätorter har andra frågor att brottas med än de tät-
ortsnära landsbygdsområdena. På landsbygden kan 
avstånden vara längre och befolkningsunderlaget inte 
räcka till för att erbjuda invånarna kollektivtrafik och 
offentlig och kommersiell service. Kostnaderna för att 
organisera funktioner är också generellt sett högre i 
en gles miljö då de ska delas på få hushåll. En gles eller 
utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att 
upprätthålla den kommunala servicen, exempelvis 
hemvård, skolskjuts och skolor. 

Strategi och riktlinje 
Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsätt-
ningarna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det 
är störst efterfrågan i staden och i Borås större tätorter. 
Det finns delar av landsbygden som är mindre lämp-
liga för ny bebyggelse. Detta  gäller främst i områden 
med höga natur- och kulturvärden. Även ny bebyggel-
se som tillkommer vid tätorternas randzon bör före-
gås av detaljplan för att säkerställa att den framtida 
markanvändningen sker hållbart.   

Översiktsplanen föreslår i första hand att ny bebyg-
gelse lokaliseras i staden och i serviceorterna eller i 
anslutning till kollektivtrafikstråk. Borås prioriterar att 
staden och serviceorter ska fortsätta upprätthålla en 
god servicenivå som förser sitt omland. Genom en 
ökad befolkning på dessa orter kan även den kommer-
siella service som finns få ett ökat underlag.  En sam-
manhållen och tät bebyggelse inom tätortsgränsen är 
effektivt utnyttjande av värdefulla markresurser. Det 
blir även lättare att ordna med service, kollektivtrafik, 
snöröjning, gemensamt vatten m.m. 

För att upprätthålla ett livskraftig Borås med en levan-
de landsbygd ska ny bebyggelse möjliggöras även där 
och i mindre orter.  Vid en sådan lokalisering av bebyg-
gelse är det viktigt att tillgängligheten till kollektivtra-
fik och befintlig service blir god. Bostadsbebyggelse 
på landet behöver också lokaliseras så att det finns 
goda förutsättningar för vatten- och avloppsförsörj-
ning. Utgångspunkten för ny bebyggelse på landsbyg-
den är att den lokaliseras så att inte jordbruksmark tas 
i anspråk. De areella näringarna bör prioriteras  och ska 
inte störas av tillkommande bebyggelse. 

Utformning och placering 
I kommunens olika delar är det viktigt att ta hänsyn 
till dess  landskapsbild och den lokala bebyggelsetra-
ditionen. Utformningen av ny bebyggelse och till-
byggnader eller förändringar av befintlig bebyggelse 
är viktiga för landskapsbilden och för hänsyn till den 
lokala bebyggelsetraditionen. Det är också av betydel-
se hur ny bebyggelse placeras i landskapet i förhållan-
de till befintlig bebyggelse, utblickar, väg, vegetation 
och topografi. 

Bebyggelseutveckling i mindre orter och på 
landsbygden

Utvecklingsstrategi
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Placering av vindkraft
Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår. 
Därmed kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark 
för vindkraftverk. Eventuella vindkraftsområden som 
pekas ut i en upprättad vindkraftsplan bör skyddas 
mot åtgärder som äventyrar möjligheten att bygga ut 
vindkraft.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgrän-
sade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, så kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen 
i områden som har god tillgång till fria strandområden 
och där en viss byggnation kan ske utan att strand-
skyddets syften åsidosätts. 

Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden. 
Översiktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden 
ska pekas ut i kommunen  behöver vidare utredningar 
göras för vilka områden som lämpar sig för detta. Läs 
mer om förutsättningarna för LIS-områden i del 3 - 
Hänsyn & riksintressen, delen om strandskydd. 

Se mer om exploatering på 
jordbruksmark i delen Hänsyn och 
riksintressen - Areella näringar. 

Planeringsprinciper 
• Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom 
förtätning och återanvändning av redan ianspråkta-
gen mark. På så sätt tas redan gjorda investeringar i 
vägar och annan infrastruktur till vara på och bebyg-
gelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart. 

• Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse, längs med vägar 
och på ett sätt som ansluter till det historiska bebyg-
gelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden, areella 
näringar och landskapsbild.

• I beredning kring förhandsbesked då det uppkom-
mer problem med enskilda – och allmänna intressen 
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med 
detaljplan. 

• Större  grupper av ny bebyggelse ska styras till 
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra 
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om antalet 
huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett område 
ska detaljplan upprättas. 

• Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna 
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelse-
utveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyggelse 
som kan försvåra en framtida planläggning ska alltid 
föregås av detaljplan. 

• Nya bostäder och besöksverksamheter på lands-
bygden har fördel av en lokalisering nära de starka 
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter 
till vardagsresande med kollektivtrafik.  

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny be-
byggelse får inte försvåra för rationellt brukande av 
jordbruksmark. 

Utvecklingsstratregi
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Stadsbyggnad och arkitektur

Utvecklingsstrategi

Befintligt och nytt stärker varandra
Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta 
av, dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar 
till historisk förankring samt präglar platsers identitet. 
Den  befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar 
staden och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det 
redan byggda är det som tillsammans med det nya 
skapar den framtida staden. 

Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhåll-
ningssätt till hur det befintliga formar villkoren för det 
nya. Översiktsplanen är tydlig med att mycket be-
byggelse ska tillkomma i centrala delar av framförallt 
staden men även de större orterna. De kulturhistoriska 
konsekvenserna av den inriktningen, av att upple-
velsen av centrum och stadsmässighet vidgas samt 
av större omvandlingar av industrimiljöer, kommer 
behöva bedömas och vägas mot varandra.  

De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevaran-
de och utveckling varierar beroende på vilken ort, 
stadsdel eller plats som berörs och vilken förändring 
som planeras. Större förändringar behöver föregås av 
fördjupade analyser medan mindre kompletteringar 
kan behöva ta hänsyn till den direkta omgivningens 
karaktär. När den byggda miljön förändras krävs ett 
välavvägt  förhållningssätt för att säkerställa en fort-
satt förståelse av det historiska arvet samtidigt som 
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. 

God arkitektur 
Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny be-
byggelse. Det tillkommande har stor betydelse för en 
hållbar samhällutveckling  genom att bidra till attrakti-
vitet, kommersiella förutsättningar, miljöaspekter eller 
social interaktion. Att sträva efter en genomgående 

hög arkitektonisk kvalitet är därmed en självklarhet. 

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen 
ska vara robust, användbar och välgestaltad. Robust 
kan syfta rent fysisk beständighet hos en byggnad, 
men också som hållbarhet i ett vidare perspektiv, att 
byggnader håller måttet och tål att åldras både som 
byggnad och som upplevelse. Användbar betyder att 
det som byggs ska ha god funktion och att byggna-
den eller bostaden uppfyller de behov eller krav som 
ställs. Välgestaltad  avser byggnadens, platsens eller 
gaturummets upplevelseaspekter genom arkitektur 
som berör och håller hög arkitektonisk kvalitet. Be-
greppen robust, användbar och välgestaltad kommer 
genomsyra det Arkitekturpolitiska programmet, som 
kommer vara en viktig vägledning vad gäller arkitek-
toniska riktlinjer i Borås stadsbyggande. 

Värdefulla kulturmiljöer 
Borås Stad har ett Kulturmiljöprogram som pekar ut 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här krävs  ofta en 
särskild hänsyn om det ska byggas nytt eller göras 
andra ändringar. Mer om särskilt hänsynstagande och 
utpekade kulturmiljöer beskrivs i delen Hänsyn och 

riksintressen. 

Kulturens roll i den byggda miljön
Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett 
hållbart samhälle. På individuell nivå har tillgång till 
och medskapande av kultur stor betydelse för livs-
kvalitet och välbefinnande. Kultur bidrar också till ett 
mer öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle. 
Kultur ska inte styras, men den kan uppmuntras och 
ges förutsättningar så att människor kan ta del av och 
själva utöva kulturaktiviteter. 

Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom 
att ges plats i det offentliga rummet, både i form av 
föremål och aktiviteter. Borås är en stark kulturstad 
som på ett tydligt sätt låtit kulturen ta plats i staden. 
Offentlig konst och kultur ska vara givna inslag i stads-
utvecklingen, för att skapa attraktivitet och mötesplat-
ser.  
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Utvecklingsstratregi

Planeringsprinciper
• Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och 
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden och 
tätorterna ska präglas av medvetenhet om de kvali-
teter och värden som befintliga miljöer kan bära på, 
samt hur detta kan stärka det tillkommande. 
 
• Ny  bebyggelse i staden ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet och utvecklas i harmoni med den historiska 
stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara att ny bebyg-
gelse ska vara robust, användbar och välgestaltad. 

•  Stads- och  tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig konst 
och kultur, som stärker en attraktiv miljö och skapar 
möten mellan människor.   

Läs mer
Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program 

No Limit är en street 
art festival som bjuder 
in konstnärer från hela 
världen att delta i för-
vandligen av det offentliga 
rummet.
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DEL 2 Mark - & vatten-
användning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som 
stöd vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av 
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översikt-
liga och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om 
hur nya förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen. 

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Verksamhetsområden
Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden 
för nya storskaliga verksamhetsområden, utanför sta-
den. Ungefärliga tidshorisonter anges för respektive 
område. 

• V1. Kyllared/ Östra Brämhult 
Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för 
transportorienterad verksamhet eller verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området kräver utred-
ning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligva-
ruhandel bör undvikas. Området ingår i Planprogram 
Östra Brämhult. (Kort sikt)

•  V2.  Väg 41 västra 
Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja 
både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad 
verksamhet eller verksamheter som inte kräver centra-
la lägen. Området kräver utredning av t.ex. trafikeffek-
ter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. 
(Kort sikt)

•  V3. Väg 41 östra (Töllesjö) 
Område med bra transportstrategiskt läge och närhet 
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande 
verksamheter eller verksamheter som inte kräver cen-
trala lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)

•  V4. Viared Östra 
Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verk-
samheter som inte kräver centrala lägen. Området är 
trafikbelastat och kräver utredning av trafikeffekter. 
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Planupp-
drag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a. 
Götalandsbanan. Planarbetet kan sannolikt inte åter-
upptas innan utredning av järnvägen kommit längre. 
(Lång sikt)

•  V5. Viared västerut 
Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla 
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjlig-
göra framtida etableringar och ett livskraftigt närings-
liv. Exploatering sker i nuläget på Viared västra och 
omårdet beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen 
på kartan visar riktningen för framtida etableringar. 
Planeringen ska ske samordnat med Bollebygds kom-
mun, Trafikverket mfl. Nya etableringar västerut kräver 
bl.a. nya trafikplatser. (Längre sikt)

•  V6. Godsterminal Syd 
Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och 
Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är 
intressant som omlastningsplats för gods på väg och 
järnväg.  Möjlighet finns för gods att transporteras via 
Hallands hamnar. Området kräver bl.a. upprustning av 
Viskadalsbanan. (Längre sikt)

  

Beskrivning av utpekade områden
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Urbana stråk
Som Utvecklingsstrategin beskriver är en viktig del i 
stadsutvecklingen att fokusera på urbana stråk. Här 
finns möjlighet för innerstadens kvaliteter att växa 
samtidigt som en tätare bebyggelse stärker förutsätt-
ningarna för hållbart resande.

Centrala urbana stråk
US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset
Stråket försörjer flera busslinjer, med Södra Älvsborgs 
sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik. 
Åsbogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan 
med en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor 
arbetsplats och växer som knutpunkt för kollektivtra-
fiken, vilket gör närområdet intressant för bostadsför-
tätning och service. Eventuell tillkommande bebyggel-
se bör inrymma lokaler i bottenvåningarna.

US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland 
Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har 
utvidgat stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvä-
gen och Viskan finns potential till en fortsättning på 
den utvecklingen. Miljöerna utmed Viskan erbjuder 
attraktiva lägen för tätare stadsbebyggelse som binder 
samman stadskärnan och Knalleland. Bebyggelsen har 
också kulturhistoriskt intressanta inslag som kan lyftas 
fram. Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrym-
ma lokaler i bottenvåningarna. Stråket är utsatt för risk 
och buller från väg och järnväg vilket gör att åtgärder 
kan behövas för att möjliggöra bostäder. 

US3. Stadskärnan- Norrby 
Stråket utmed Alingsåsvägen har relativt hög stads-
mässighet med ett visst serviceutbud runt Almåsgym-
nasiet. Närheten till centralstationen är attraktivt för 
bostäder och arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer 
stråket, både stadstrafik och regionbuss mot Alingsås. 
Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma 
lokaler i bottenvåningarna. Där Alingsåsvägen korsar 
Norrbyleden är trafiken intensiv och det finns risker 
med farligt gods som behöver hanteras för att möjlig-
göra mer bebyggelse.

US4. Stadskärnan-  Göta 
Stråket utgör koppling söderut och är en viktig en-
trépunkt till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast 
stadskärnan dominerad av motortrafik och parke-
ringsytor. Motorvägen är en stark barriär och källa till 
risk och buller som försvårar förtätning med bostäder 
och annan känslig bebyggelse. För att få till ett mer 
sammanhållet stadsrum krävs åtgärder som minskar 
störningarna från motorvägen och möjliggör för t.ex. 
lokaler utmed gatan. Befintliga parkeringsytor kan 
effektiviseras genom parkeringshus som avskärmar 
motorvägen och samtidigt möjliggör för verksamheter 
i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden med 
förtätningspotential som kan undersökas vidare. För-
utsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla 
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.

US5 Stadskärnan-Druvefors 
Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats 
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fort-
satt planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket 
och på båda sidor av motorvägen. Vägen är en central 
aspekt som måste hanteras i och med risker och stör-
ningar. Kombinationer av ny bebyggelse och andra 
åtgärder kommer krävas för att möjliggöra en fortsatt 
god stadsutveckling utmed stråket. 

Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen 
behöver samspela med gatan genom att öppna upp 
för verksamhetslokaler som ger liv till stråket. Det allt 
tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över 
i ett större perspektiv och att tillgången till grönytor 
säkerställs. 

Mark- & vattenanvändning
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US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo
Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik 
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared. 
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora 
vägar som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att 
skapa trygga kopplingar i den trafikintensiva miljön så 
att det blir mer attraktivt att röra sig till fots och med 
cykel utmed stråket.  Det kan involvera såväl rena trafi-
kåtgärder som ny bebyggelse med lämplig funktions-
blandning som bidrar till en mer stadsmässig miljö. 
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksam-
hetsområde med blandade verksamheter. Givet det 
centrala läget finns potential till utveckling med fler 
kontorsarbetsplatser, eventuellt med bostadskom-
plettering där förutsättningar finns. Buller och risker 
från väg 40 och 41 innebär utmaningar för bostads-
byggnation vilket gör att olika typer av användningar 
kan behöva prövas.  Mot Bergsbo finns en del glest 
bebyggda ytor som genom förtätning kan länka ihop 
stråket upp mot Trandared.  

Övriga urbana stråk
US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta
Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan 
binda samman Hässleholmen och Hulta med den cen-
trala bebyggelsen. Den täta kollektivtrafiken samt det 
utbyggda gång- och cykelnätet ger förutsättningar för 
nya bostäder med god tillgänglighet. Vid stadsdelstor-
gen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till 
stadsmässighet och trygga mötesplatser. Byggnader 
bör samspela med gata och inrymma lokaler om det 
bedöms lämpligt. 

US8. Knalleland - Sjöbo
Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykel-
kopplingar som ger goda förutsättningar för stads-
utveckling. Väg 42 går genom södra delen av stråket 
vilket kan försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där 
ligga på utveckling av arbetsplatser, service eller eve-
nemangsfunktioner kopplat till djurparken och are-
naområdet. I stråket genom Sjöbo finns stor bostads-
potential då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan 
väg 42 drogs om. En Strategisk plan för Sjöbo kommer 
närmare beskriva möjligheterna att förtäta Sjöbo.  

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra
Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden 
och stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveck-
ling på Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för 
att knyta samman stadsdelen med centrala staden. 
Dessutom är stråket en potentiell entrépunkt till en 
framtida stadsdel på Getängen och bör därför vara en 
förutsättning vid fördjupade utredningar där. Stora 
delar av stråket tangerar idag väg 180 vilket kräver att 
framkomligheten kan upprätthållas. En framtida om-
dragning av väg 180 kan möjliggöra att Alingsåsvägen 
omvandlas till en mer stadsmässig lokalgata. 

US10. Göta- Regementet- Gässlösa
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
staden med den nya bebyggelsen på regementsom-
rådet. På sikt bör stråket också kopplas vidare mot 
Gässlösa som pekas ut som utvecklingsområde. Ett 
attraktivt stråk är avgörande för att möjliggöra en 
tät stadsutveckling med hög andel gång-, cykel- och 
kollektivtrafik i tillkommande stadsdelar.  

US11. Druvefors- Kristineberg-  Dammsvedjan
Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en 
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristine-
berg och Dammsvedjan till centrala staden. Potential 
finns vid Kristinebergs centrum där en del service 
finns samlad, samt vid bostadsområdena utmed Lars 
Kaggsgatan. Risk och buller finns där stråket korsar 
Kust till kustbanan.

US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entré-
punkt till Trandared som kan stärkas genom komplet-
terande bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket 
bör också kopplas till entrépunkten till natur- och 
rekreationsområdet Ollonstupet.

US13. Druvefors- Gässlösa
Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas 
söderut för att binda samman stadsdelarna. Strå-
ket bör ses som en förutsättning för en framtida tät 
stadsdel med goda kopplingar till centrala staden. 
Översvämningsrisk från Viskan samt förorenad mark är 
centrala förutsättningar som behöver utredas vidare.

Mark- & vattenanvändning



UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG      63

Utvecklingsområden
Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som 
idag innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt 
omvandlas till varierande miljöer med blandad bebyg-
gelse. Översiktsplanen pekar ut några större områden 
där omvandling till ny blandad bebyggelse kan bli 
aktuell, på kort eller längre sikt. . 

U1. Regementet
På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan 
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper 
av framförallt bostäder. Det är viktigt att området 
får tydliga kopplingar till stadskärnan, så att det blir 
en naturlig del av staden. Det urbana stråket genom 
Göta och till viss del Lusharpan-området, utgör viktiga 
länkar mellan regementet och staden.

U2. Hestra
Planering för ny bostadsutbyggnad pågår som 
fortsättning på området Hestra Midgård. Attraktiva 
boenden kan utvecklas med närhet till naturområ-
den. Hestras koppling till centrala delar av Borås är en 
förutsättning för en god stadsutveckling där gång-, 
cykel- och kollektivtrafik underlättas.  

U3. Gässlösa
Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC 
på Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny 
blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en stra-
tegisk plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning 
till Göta, samt verksamheter utmed riksväg 27. I upp-
draget ingår också att upprätta ett nytt naturreservat 
söder om riksväg 27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa be-
höver kopplas ihop genom de urbana stråken genom 
Göta mot regementet, samt kopplas till Druvefors med 
goda gång- och cykelmöjligheter.

U4. Knalleland
Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för Knalle-
lands handels- och evenemangsområde. Handels- och 
eventområdet ska kunna utvecklas och modernise-
ras med en tydlig koppling mellan östra och västra 
delområdet. En kraftfull bostadsutbyggnad kan 
möjliggöras inom området och Knallelands koppling-
ar mot stadskärnan via Skaraborgsvägen är en viktig 
förutsättning. Syftet med den strategiska planen är 
också att studera trafikproblemen i området så att 
framkomlighet för genomfartstrafik, kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik prioriteras. 

U5. Pantängen/Getängen
När kraftvärmeverket vid  Pantängen/Getängen är ut-
tjänt finns möjlighet att omvandla ett stort område till 
mer blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på 
längre sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut 
i denna översiktsplan för att uppmärksamma möjlig-
heterna till omvandling på längre sikt. Uppdrag finns 
på att ta fram ett planprogram för området. Fokus ska 
ligga på utredning av övergripande trafik- och be-
byggelsestruktur och hälsa/säkerhet givet nuvarande 
användning som industri och energiproduktion.  
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I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015). 
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000 
personer, beräknat som den tidigare kommundelen 
som inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gång-
hester, Målsryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse 
utanför tätort. Totalt sett bor det alltså nästan 11 000 
invånare  i Dalsjöfors med omland.

I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola,  
äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver 
finns kommersiell service i form av livsmedelsbutik, 
kaféer, restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt 
samlat kring torget och Storgatan som löper centralt 
genom tätorten. En del av den offentliga servicen, t.ex. 
vårdcentralen är dock placerad en bit ifrån de centrala 
delarna.

Förslag till markanvändning
Ambitionen  är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder, 
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla 
bostäder och funktioner framförallt kring torget och 
utmed Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och 
kompletteras med pendelparkering för att 

skapa en tydligare knutpunkt där buss och centrum-
funktioner drar nytta av varandra. På kartan föreslås att 
området kring torget och utmed Storgatan fortsätter 
utvecklas som en tät centrumbebyggelse. Här efter-
strävas täthet och blandning av bostäder och funktio-
ner genom omvandling eller påbyggnad. Öppna bot-
tenvåningar utmed Storgatan bör prövas för att skapa 
liv och rörelse. Gång- och  cykeltrafik bör prioriteras för 
att skapa en tryggare trafikmiljö och göra det enklare 
att promenera eller ta cykeln till centrum. I anslutning 
till centrumbebyggelsen bör möjligheten att utveckla 
en pendelparkering för byte mellan cykel, bil och buss 
studeras. 

I området närmast runt centrum (ca 600 meter) 
föreslås en förtätning och komplettering med främst 
bostäder som stärker underlaget för funktionerna i 
centrum. Visst inslag av andra funktioner, t.ex. offent-
lig eller kommersiell service är positivt för att blanda 
den byggda miljön. Avståndet möjliggör gång- och 
cykeltrafik till centrum. I övriga tätorten föreslås en 
generell förtätning med bostäder. Komplettering med 
nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.

Dalsjöfors
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Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100 
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena 
och Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 
10 000 invånare i Fristad och dess omland. Som  kom-
munens största tätort efter Borås finns stor potential 
till en positiv befolkningsutveckling och större utbud 
av bostäder och service. 

Det  geografiska läget ger goda kommunikationer 
med bl.a. vägarna 42 och 183 samt järnvägen genom 
orten. Fristad centrum har ett utbud av kommersiell 
och offentlig service som framförallt är samlat runt 
torget och stationen. Tätorten har en relativt tät 
bebyggelsestruktur närmast centrum med en del 
flerbostadshus. Längre bort från centrum domineras 
bebyggelsen av småhus medan omlandet präglas av 
jordbrukslandskap, skog och varierad natur.

Förslag till markanvändning
Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostä-
der och fler servicefunktioner. Det finns potential 

att utveckla stationsområdet genom fler bostäder i 
närheten samt bättre möjligheter till färdmedelsbyten, 
t.ex. pendelparkering. Den centrumnära bebyggelsen 
(ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare 
bebyggelse på gång- och cykelavstånd. Bostadsförtät-
ning har nyligen skett söder om Nya kyrkvägen, och 
det finns potential att fortsätta den utvecklingen för 
att skapa mer boende nära station och centrum. Väster 
om järnvägen finns också möjligheter att planera för 
nya bostäder med olika bostadstyper och upplåtelse-
former. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopp-
lingar som gör det enkelt att nå centrum och station. I 
övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga 
avstånd från busshållplatser.

Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid 
badplatserna Asklanda, Skalle samt idrottsanlägg-
ningar vid Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas 
i all planering. Andra mindre grönytor finns även inom 
tätorten där hänsyn ska tas i samband med ny bebyg-
gelse. 

Fristad
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Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlan-
det inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared 
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografis-
ka läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men 
även till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostads-
beståndet domineras av småhus, flerbostadshusen 
finns främst nära centrum i  Sandared. Servicen är 
framförallt koncentrerad till centrum, med t.ex. hög-
stadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. 
Sandareds station har tågtrafik på kust- tillkustbanan 
mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal busslinjer går 
också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt 
jämfört med busstrafiken, främst pga dålig kapacitet 
på järnvägen.  

Göteborgsvägen är en generell utmaning för både 
Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning 
under delar av dygnet. Trafiksäkerhet och buller 
begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i 
strategiska lägen nära kollektivtrafik. Mot Borås har 
trafiksituationen dessutom blivit mer ansträngd sedan 
anslutningen mellan väg 27 och väg 40 öppnade. 

Borås Stad och Trafikverket samverkar för att hitta 
lösningar på trafiksituationen. Den utpekade nya vä-
ganslutningen för 180 från Viared är en förutsättning 
för att avslasta Sandared och Sjömarken från genom-
fartstrafik. 

Förslag till markanvändning
Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt 
utbud av bostäder och servicefunktioner. Fler boende 
nära stationen stärker underlaget för tåg och kan moti-
vera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i 
att skapa en attraktiv regiontrafik som ansluter till den 
framtida Götalandsbanan. Stationsområdet bör också 
utvecklas för byten mellan cykel, bil och buss/tåg genom 
attraktiva pendelparkeringar. Den centrumnära bebyg-
gelsen (ca 600 meter från stationen) kan förtätas med 
fler bostäder som möjliggör gång- och cykeltrafik till 
stationen. Övriga tätorten domineras av småhusbebyg-
gelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper 
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och 
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid  Viaredssjön 
ska värnas vid förtätning av bebyggelsen.

Sandared
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Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och 
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med när-
liggande  tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs 
samt landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 in-
vånare i hela omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, 
bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är 
huvudsakligen samlad kring torget. Kollektivtrafiken 
försörjs av buss och tåg. Tågstationen är dock placerad 
ca 1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågre-
sandet står för en låg andel av kollektivtrafikresandet. 
Storsjöns naturreservat erbjuder naturupplevelser och 
rekreationsmöjligheter. 

Förslag till markanvändning
Centrum och torget har potential att utvecklas genom 
att fler bostäder tillkommer. Funktioner bör sam-
las inom centrum för att hålla ihop den småskaliga 
karaktären och uppmuntra till rörelse med gång och 

cykel. På sikt skulle en flytt av tågstationen vara positiv 
för att skapa en attraktiv knutpunkt för både buss och 
tåg med pendelparkering i strategiskt läge. Att flytta 
stationen kräver ett större resandeunderlag vilket 
motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i 
centrum. Tills  vidare bedöms buss utgöra den huvud-
sakliga kollektivtrafikförsörjningen. 

Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen 
för att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbo-
stadshus för att blanda upp den småhusdominerade 
miljön. Det finns också  potential att utveckla attrakti-
va bostadsmiljöer t.ex. utmed Viskans östra sida med 
närhet till såväl centrum som Storsjön med omgiv-
ningar. I övriga delar av tätorten kan förtätning ske där 
det är lämpligt. Det är viktigt att tillgodose gång- och 
cykelmöjligheter inom orten, med betoning på kopp-
lingar till centrum.    

Viskafors

Mark- & vattenanvändning
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DEL 3 Hänsyn och 
riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvali-
teter eller andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn 
till vid till exempel detaljplanering, bygglovprövning eller andra 
åtgärder i den fysiska miljön. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska 
översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna 
intressen rör t.ex. natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
kommunikationsleder samt vissa bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Hänsyn till allmänna intressen
Byggande och andra förändringar i mark- och vatte-
nanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett 
annat allmänt intresse. Utpekade hänsynsområden 
kan därför överlappa  andra föreslagna områdesan-
vändningar, t.ex. stadsbebyggelse. När översikts-
planen upprättas är det också svårt att förutse alla 
framtida önskemål om byggande eller andra åtgärder. 
Därför måste avvägningen mot allmänna intressen 
ofta göras i varje enskilt fall. Redovisningen av hän-
synsområden ska underlätta sådana avvägningar. 
Här redovisas till exempel områden där det kan vara 
olämpligt med en viss typ av bebyggelse eller där 
särskilda krav ställs på utformning eller fördjupade 
utredningar. Det kan handla om områden med höga 
natur- och kulturvärden eller områden med risker och 
störningar. För varje hänsynsområde anges riktlinjer 
för vilken typ av hänsyn som behöver tas. 

Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskate-
gorier där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsyn-
skategorierna är:

• Natur- och kulturmiljövärden
• Areella näringar
• Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
• Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till riksintressen
Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av 
betydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt 
miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada deras vär

den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena 
eller anläggningarna för avsett ändamål. För  områden 
som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur 
kommunen avser tillgodose dessa. Borås översiktsplan 
redovisas riksintressena i ett separat avsnitt som gör 
det enkelt att hitta informationen. 

Aktualisering av kartmaterial
Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad som 
bedöms intressant ur översiktligt perspektiv. Vissa 
hänsynsområden är relativt beständiga över tid, med-
an andra kan förändras i takt med ändrad lagstiftning 
eller i samband med att ny kunskap utvecklas. Kar-
torna ger därför en bild av läget när översiktsplanen 
upprättades. 

Den antagna översiktsplanen kommer finnas som 
digitalt kartverktyg på kommunens webbplats. Det 
möjliggör  löpande uppdatering av underlaget i del 
3 - Hänsyn och riksintressen. Det aktuella underlaget 
kommer finnas i kartverktyget.  

I vissa fall hänvisar planen även till planeringsunderlag 
som är tillgängliga på myndigheters webbplatser.  

Hänsyn och riksintressen
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Skyddad natur

Naturreservat
Naturreservat finns upprättade för att skydda värde-
fulla naturområden med stöd i Miljöbalken. Enligt MB 
7 kap 4 § får ett mark- och vattenområde förklaras 
som naturreservat  av länsstyrelsen eller kommunen i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. I och i anslutning till naturreservat 
tillåts inga åtgärder som påverkar värdena negativt. 
Värdebeskrivningar och skyddsföreskrifter finns upp-
rättade för respektive område. I Borås stad är följande 
områden skyddade genom naturreservat: 

• Backa 
• Flenstorp (kommunalt)
• Kröklings hage 
• Lindåsabäcken (kommunalt)
• Mölarp 
• Rya åsar (kommunalt)
• Rölle
• Storsjön (kommunalt)
• Sundholmen 
• Torpa
• Tranhult 
• Tränningen 
• Vänga mosse (kommunalt)
• Älmås (kommunalt)

Ett  ytterligare naturreservat planeras av kommunen 
på det militära övningsfältet Bråt. Området har höga 
naturvärden och kommunen har efter samråd med 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen aktualiserat frågan 
om att bilda ett kommunalt naturreservat i området. 
Försvarsmakten bedriver idag verksamhet på Bråts 
skjutfält och samråd sker därför mellan kommunen 
och Försvarsmakten angående reservatsbildning. 

Djur- och växtskyddsområden
Djur- och växtskyddsområden finns till för att skydda 
sällsynta  eller störningskänsliga arter. Inom djur- och 
växtskyddsområde kan länsstyrelsen eller kommunen 
meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten 
till jakt eller fiske eller allmänhetens rätt att uppehålla 
sig i området (MB 7 kap 12§). I Borås Stad finns ett 
antal fågelskyddsområden i Frisjön och Sörsjön nära 
gränsen till Marks kommun. 

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturminne, om det be-
höver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får 
omfatta även det område på marken som krävs för att 
bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme 
(MB 7 kap 10 §) I Borås Stad finns idag sju naturmin-
nen i form av sju grövre träd och en allé (Bredareds 
prästgård). Kommunen kan peka ut nya områden som 
naturminnen.

Biotopskydd
Små  och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark 
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd, på 
upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreser-
vat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar 
om biotopskydd på skogsmark medan Länsstyrelsen 
fattar beslut på övrig mark. I biotopskyddsområdet får 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Generellt biotopskydd gäller för 
alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar samt 
åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns särskilda skäl 
får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 

Natur- och kulturmiljövärden

Naturminnen och biotopskyddsområden finns 

redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst 

Skyddad natur. 

Hänsyn och riksintressen
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Strandskydd 
Strandskyddet  ska trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. I hela landet gäller ett gene-
rellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det 
skyddade området är normalt 100 till 300 meter från 
strandkanten såväl på land som i vattenområdet och 
omfattar även undervattensmiljön. 

Inom  strandskyddsområde är det förbjudet att upp-
föra nya byggnader, ändra användning, byggnader 
eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från 
området eller vidta andra åtgärder som väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om 
åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte och 
om särskilda skäl uppfylls. Vid varje beslut om dispens 
eller upphävande av strandskydd i detaljplan ska en fri 
passage till vattnet lämnas för allmänheten. Länssty-
relsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut 
om dispens från strandskyddet.

Riktlinjer för strandskyddsområden
• Inom strandskyddat område ska ny bebyggelse 
normalt inte tillåtas. Vid prövning  av ny bebyggelse, 
anläggningar eller andra åtgärder inom strandskydds-
områden ska miljöbalkens (7 kap 13-18 §) särskilda 
skäl tillämpas.

• Kommunen  kan peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS). Där kan dispens 
från strandskyddet prövas om det bedöms bidra till 
landsbygdens utveckling. Idag finns inga utpekade 
LIS-områden inom Borås Stad. Om det är aktuellt att 
peka ut LIS-områden ges uppdrag som exempelvis 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.   

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering väl avskild från 
området närmast strandlinjen.

3. Området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området.

4. Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och  utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området.

5. Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

Strandskyddsdispens - särskilda skäl
Dispens från strandskyddet kan prövas av 
kommunen om det anses finnas särskilda skäl. 
Dessa är:

Hänsyn och riksintressen
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Övriga områden med höga 
naturvärden

Naturvärden klass I och II
Lokala  inventeringar av höga naturvärden finns i 
kommunens Naturdatabas som är en del av Natur-
vårdsprogrammet. Inventeringen ligger till grund för 
planering och naturvårdsarbete i olika former. I Natur-
databasen ingår bl.a. odlingslandskap och betesmar-
ker, skogar, våtmarker samt sjöar och vattendrag som 
hyser höga naturvärden enligt en tregradig klassifi-
cering. Många av områdena saknar fastställt skydd 
men har utifrån sina unika förekomster eller andra 
egenskaper så höga värden att de bedöms skyddsvär-
da. Översiktsplanen anger övergripande riktlinjer för 
områden med höga naturvärden med Naturdataba-
sen som underlag. 

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden. Områdena  anses ha förutsättningar att 
hysa hotade och rödlistade arter. I Borås Stad finns ett 
stort antal små områden i skogsmarken som av Skogs-
styrelsen klassats som nyckelbiotoper.

Skyddsvärda träd
Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfal-
den och har stark koppling till kulturlandskapet. 

Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbal-
ken, men genom att de uppmärksammas 

i länsstyrelens inventering ökar möjligheten till hän-
syn i samband med exploatering och andra fysiska 
förändringar. 

Ängs- och betesmarker
Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik 
flora av kärlväxter och har ofta betydelse för den 
biologiska mångfalden och för upplevelsen av kul-
turlandskapet. Borås Stad hyser ett stort antal sådana 
områden. 

Våtmarker
Våtmarker har stor betydelse för många djur- och 
växtarter. I kommunen finns många våtmarksområ-
den, enligt länsstyrelsens våtmarksinventering. 

Riktlinjer för områden med höga naturvärden
• Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked 
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla naturom-
råden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön bedö-
mas.  

• Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I) 
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot 
åtgärder som påverkar området negativt.  

• Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så 
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar 
området negativt.

• Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden 
av klass  I eller II inte kan förhindras ska kompensa-
tionsåtgärder genomföras inom kommunen.

• Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktions-
områden, rastplatser  och uppväxtmiljöer för djur 
och växter gentemot åtgärder som påverkar området 
negativt.

• Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att 
fortleva på den plats de finns.

• Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om före-
komsten av höga naturvärden inom kommunen. 

Läs mer på: 

lansstyrelsen.se/vastragotaland

Hänsyn och riksintressen
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Friluftsliv

Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och 
friluftsområden, såväl nära staden och tätorterna som 
på landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av 
stadsnära friluftsliv. Närhet till små och stora områden 
av olika karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och 
har positiv inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa. 
Att hålla ihop bebyggelsen och värna de gröna kilarna 
runt staden möjliggör ett långsiktigt och stadsnära 
friluftsliv. 

Utpekade  områden med höga friluftsvärden är större 
områden med exempelvis anläggningar, spår och 
leder. Vissa badplatser vid de större sjöarna finns med 
för att visa på vikten av att upprätthålla tillgänglighe-
ten utmed strandremsor. Det kan också vara områden 
med potential eller behov av att utveckla friluftslivet 
genom olika åtgärder. Kartan redovisar därför områ-
den där hänsyn kan behöva tas både till det befintliga 
friluftslivet och till möjligheten att utveckla nytt. Söder 
om staden finns ett särskilt behov av att skapa nya 
områden för rekreation och friluftsliv, i synnerhet då 
regementsområdet och Gässlösa förtätas med fler 
bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbredda 
och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets 
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra. 

Riktlinjer för områden med höga friluftsvärden

• I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till 
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla 
friluftslivet i framtiden.

• Särskild  hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområ-
den för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil 
och god hälsa även när staden och tätorterna växer 
med mer människor. 

• Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt 
verka för att utveckla befintliga och nya områden för 
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funktion.

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsun-

den-Torpasjön är av riksintresse för frilufts-

livet. Dessa redovisas separat i avsnittet om 

riksintressen.

Hänsyn och riksintressen
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Kulturmiljö

I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna främst 
representerade på landsbygden i form av exempel-
vis gamla odlingslandskap, men även i staden och i 
tätorterna där det ofta rör sig om miljöer kopplade 
till textilindustrin och dess framväxt. Kunskapen om 
kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås Stads 
Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet Indust-
ribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogram-
met är ett samlat kunskapsunderlag och handlings-
program för hur man ska hantera kulturmiljövårdens 
intressen i kommunen. Programmet ska i första hand 
användas i kommunens samhällsplanering och för 
handläggning av bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd 
och riktlinjer för vård och säkerställande av bebyggel-
sen. 

Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag 
där de utvärderade miljöerna ses som utredningsom-
råden där man inför konkreta exploateringsåtgärder 
bör göra fördjupade studier av det specifika området. 
Dessa studier kan innehålla analyser och rekommen-
dationer som är kopplade till de aktuella förutsätt-
ningarna. Det kan t.ex. vara aktuellt med en arkeolo-
gisk utredning eller en analys av odlingslandskapet 
med hjälp av historiskt kartmaterial.

Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöpro-
grammet så att miljöer från senare bebyggelseepoker 
inventeras och integreras. 

I Borås finns också tre områden av riksintresse för kul-
turmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om riksin-
tressen.    

Riktlinjer för områden med höga 
kulturmiljövärden
• Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt 
för kunskapen om och hänsynstagandet till kommu-
nens värdefulla kulturmiljöer.  

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer 
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som påverkar 
det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och land-
skapsbild vid placering och utformning av ny bebyg-
gelse och anläggningar

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och land-
skapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevelsen 
av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom 
eller i anslutning till bebyggelse- eller landskaps-
miljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade 
utredningar behöva genomföras för att säkerställa 
att utpekade värden inte går förlorade utan istället 
bevaras och berikas.  

Hänsyn och riksintressen
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Areella näringar
De  areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, 
har stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosys-
temtjänster, landskap och produktion. Det är värde-
fullt att behålla och utveckla det jord- och skogsbruk 
som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedel-
försörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet 
öppet.

Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas 
i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodo-
ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. En sammanhål-
len bebyggelse och restriktiv hållning gentemot ian-
språktagande av produktiv jordbruksmark ska därför 
gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på 
lång sikt.  Stor försiktighet gäller också  för ny bebyg-
gelse i obebyggda skogsområden eller i områden där 
skogsbruk kan försvåras.  Genom att sträva efter att 
hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder som 
fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna 
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.  

Riktlinjer för areella näringar
• Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyg-
gelse eller annan ändrad markanvändning får inte 
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.

• Om  exploatering av jordbruksmark ändå övervägs 
ska en bedömning och avvägning mellan byggnation 
och allmänna intressen göras. Bedömning ska göras 
utifrån frågan om jordbruksmarken är brukningsvärd. 
Om jordbruksmarken bedöms brukningsvärd ska be-
dömning göras utifrån huruvida exploateringen är av 
väsentligt samhällsintresse samt om exploateringen 
kan ske på annan plats än på brukningsvärd jordbruk-
smark. 

• Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jord-
bruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas så 
att störningar i form av till exempel buller och lukt och 
risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföre-

tagen undviks. 

Hänsyn och riksintressen
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter
Dricksvatten
Tillgång  på vatten för dricksvattenförsörjning är en 
central naturresurs av stort samhällsintresse. Vatten-
förekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen 
som ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd 
mot sådant som kan påverka vattnets kvalitet och 
kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom 
vattenskyddsområden som innebär vissa begräns-
ningar och restriktioner på verksamheter och boende. 
Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kommunen, 
beslutar om skyddsområden och vilka bestämmelser 
som gäller i skyddszonerna. 

För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas 
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk. 
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommu-
nalt dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärting-
en till Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstör-
ningar i Öresjö. Produktion av dricksvatten  sker även 
i Dalsjöfors, Rångedala, Bredared och Hedared. Alla 
vattentäkter inom Borås Stad som producerar allmänt 
dricksvatten har ett gällande skyddsområde, inklusive 
Ärtingen. Dessutom ingår delar av Ramslätts skydds-
område i Marks kommun även i Borås. 

Vattenförsörjning på längre sikt
Råvattentillgången  bedöms vara god i kommunen, 
med det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo 
vatten-verk. Med en beräknad befolkningsökning på 
upp till 140 000 invånare till 2035 behöver dricksvat-
tenproduktionen anpassas. Det kan innebära att leve-
ranssäkerheten på sikt behöver öka genom ytterligare 
ett vat-tenverk. Produktionen på Sjöbo kommer därför 
behöva ses över för att möta framtidens behov, detta 
är ett arbete som är planerat att starta 2017.  Det finns 
idag inga beslut om lokalisering av eller byggnation 
av ett nytt verk.

För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en lång-
siktigt säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenera-
tionsperspektiv kan behovet av redundant dricksvat-
tenproduktion vara avgörande. Redundans avser bl.a. 
systemens tillförlitlighet och förmågan att upprätthål-
la en god vattenförsörjning även vid störningar. Det 

skulle i Borås innebära att råvatten kan behöva tas från 
någon av de identifierade potentiella dricksvatten-
täkterna samtidigt som Öresjö och Ärtingen behålls i 
produktion. 

Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som 
kan vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricks-
vattenförsörjning i Borås. Planering och exploatering 
behöver ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att 
nyttja dem för framtida dricksvattenproduktion inte 
äventyras. De identifierade grundvattenresurserna 
är stora, men kan inte ensamt leverera den mängd 
dricksvatten som Borås har behov av. Därför avses inte 
de potentiella dricksvattenresurserna för grundvatten 
ingå i en framtida dricksvattenförsörjning av Borås 
Stad. Följande potentiella ytvattentäkter pekas därför 
ut som områden där särskild hänsyn bör tas:

• Säven
• Tolken
• Åsunden
• Frisjön
 

Riktlinjer för dricksvattenförsörjning

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricks        

vattenförsörjning med avseende på både 

vattentäkt och produktionsanläggning.

• I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter ska     

särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja dem 

för framtida dricksvattenproduktion. 

• Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder 

inte planeras som riskerar att påverka dricksvattenför-

sörjningen negativt. 

Hänsyn och riksintressen
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VA-försörjning (Vatten och avlopp)
Arbetet med strategisk VA-planering sker i linje med 
åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Genom arbetet bidrar Borås stad till målet att upp-
nå god ekologisk status, god kemisk status och god 
kvantitativ status i de vattenförekomster som finns 
i kommunen. Dagvatten är en fråga som får särskild 
fokus. Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och 
avloppsförsörjning innehåller ställningstaganden och 
förhållningssätt för att uppnå hållbar och långsiktigt 
VA-försörjning i kommunen. Därtill har Borås Stad 
tagit fram en Vatten- och avloppsförsörjningsplan som 
anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörjning-
en.

Avlopp
Omhändertagandet  av avloppsvatten från bostäder 
och verksamheter i kommunen fungerar bra på det 
stora hela. I vissa områden behöver det göras en del 
förbättringar. Utsläppen av skadliga ämnen till miljön 
måste minska, liksom risken för att människor blir sju-
ka av en dålig hantering av avloppsvatten. Avloppsre-
ning sker idag huvudsakligen på Gässlösa. Inom några 
år kommer detta ersättas av ett nytt avloppsrenings-
verk på Sobacken som en del i ett samlat Energi- och 
Miljöcentrum.  

Dagvatten
Dagvattenhanteringen från bebyggda områden hand-
lar i vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt 
till ett vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen 
för att förbättra statusen på vattendragen. Borås Stads 
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
gäller för dagvattenhanteringen.

Riktlinjer för VA-försörjning
• Alla fastigheter  i kommunen med behov av dricks-
vatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd 
anläggning.

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt 
VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte 
att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta be-
byggelsen så att fler fastigheter ska dela på kostnaden 
för vatten och avlopp. 

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt 
vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet 
antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och 
dagvatten

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för 
minskad belastning på ledningsnät och recipienter. 
Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i 
minst ett 100-årsperspektiv. 

• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når 
recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar 
miljön för upplevelser,  rekreation, lek, naturvärden 
och biologisk mångfald. 

Områden i behov av förändrad VA-försörjning 
Inom Borås Stad har ca 30 områden med samman-
hållen bebyggelse identifierats som kan ha behov av 
en förändrad VA-struktur. Områdena har genomgått 
behovsbedömning av vart en förbättrad VA-lösning 
är mest angelägen. I dessa områden kan krav komma 
att ställas på att kommunen ordnar vatten och/eller 
avlopp i ett större sammanhang med stöd i Lagen om 
allmänna vattentjänster. Med detta i åtanke är det 
särskilt viktigt att inte ny bebyggelse tillkommer där 
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt 
VA.

Hänsyn och riksintressen
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt 
VA byggas ut till följande områden:  

• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)

För en del av de övriga bedömda områdena kan behov 
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricks-
vatten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en 
korrekt bedömning.   Det krävs ett vidare arbete med att 
säkerställa och fördjupa informationen om områdena i de 
olika kategorierna. Mer information finns i VA-planen. 

Riktlinjer för områden med behov av förändrad 
VA-försörjning
• Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att kom-
munen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA enligt 
6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

• Vid  utbyggnad och förtätning i områden som är före-
mål för utbyggnad av kommunalt VA så ska nybyggna-
tion tillåtas endast om det gynnar en kostnadseffektiv 
utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en 
integrerad del det kommunala verksamhetsområdet. 

Energiproduktion och distribution
Det kommunägda bolaget  Borås Energi och Miljö 
producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med 
förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner 
kommer att samordnas i en ny anläggning på Soback-
en för att utgöra ett samlat energi- och miljöcentrum 
(EMC) för avfallshantering, energiproduktion och 
avloppsrening. 

Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både ge-
nom struktur och utformning. Den bebyggelsestruk-
tur som översiktsplanen  föreslår är energieffektiv bl.a. 
genom att förtätning möjliggör för ny bebyggelse 
att integreras i befintliga system. Det möjliggör också 
ett mer energieffektivt resande. Byggnaders klima-
tavtryck påverkas även av materialval och hur energi-
effektiv byggnaden är i drift. Befintligt byggnadsbe-
stånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört 
med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader 
behöver minskas genom ett livscykelperspektiv vid 
nybyggnation och renovering.

Eldrivna transporter
Transportsektorn går i ökad takt mot eldrift, vilket 
sannolikt kommer kräva en omfattande utbyggnad av 
infrastruktur i form av elledningar och teknikbyggna-
der. För att möjliggöra en övergång mot mer hållbara 
transporter behöver denna nya infrastruktur komma 
in i tidiga planeringsskeden.  Vidare behöver ladd-
stationer för elfordon utvecklas och tillgängliggöras. 
Dessa bör placeras på strategiska platser så att de blir 
nåbara för många.  

Elförsörjning
En växande stad ställer krav på  ytterligare elförsörj-
ning som är driftsäker. Planering för nya ledningar 
planeras runt Borås, som på sikt ska ersätta det be-
fintliga. De nya ledningarna sträcker sig från Sjöbo via 
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och 
vidare in mot centrum och ut mot industriområden 
och landsbygd. Längs kabelsträckningen kommer ett 
antal mindre mottagningsstationer att byggas. 

För att möta behovet av el till nya industrietableringar 
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också 
byggas ut i växande  bostadsområden. Hänsyn behö-
ver tas till elnätets utvecklingsbehov. 

Riktlinjer för energiproduktion och distribution
• Ny  bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas 
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp och 
el

• Uppvärmning/kylning  ska i första hand ske med 
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.

• Skapa  förutsättningar för resurseffektiva bebyggel-
sestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att 
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för att 
underlätta hållbara resvanor.

• Klimatavtrycket  från byggnader ska minskas genom 
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation 
och renovering.

• Infrastruktur för att möta övergången mot fler eld-
rivna fordon  kommer kräva utrymme och behöver 
därför komma in i tidiga planeringsskeden. 

• Laddstationer  för elfordon behöver utvecklas och 
placeras i strategiska lägen. 

• Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till 
elnätets behov av infrastruktur. 

Hänsyn och riksintressen
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Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som idag sak-
nas i Borås Stad. Tillstånd har givits för vindkraftverk i 
närheten av Rångedala, utanför Hedared samt söder 
om Svaneholm. Inga av dessa verk har ännu uppförts. 
Åtgärder som försvårar uppförande av dessa verk ska 
undvikas. Områdena finns redovsade på Vindbrukskol-
len.   

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I 
uppdraget ingår att utreda tysta områden. Vindkrafts-
förutsättningarna har tidigare utretts översiktligt i 
dokumentet  Förutsättning för att bygga vindkraft-
verk i Borås (2011) som bl.a. innehåller vindkartering 
och identifiering av potentiella intressekonflikter. 
Utredningen skedde i samråd med grannkommuner, 
myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med 
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kom-
munens olika landskapstyper. Detta utredningsmate-
rial är viktiga underlag i det fortsatta arbetet med att 
ta fram en vindbruksplan. 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendatio-
ner kring principer vid etablering av vindkraft. Beslu-
tet grundade sig på ovan nämnda utredning.  Rekom-
mendationerna är indelade under följande rubriker:

• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället

• Samordna med andra störningar.

Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vind-
kraftsetableringar  utan hänvisar det till vindbruks-
planen. Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen 
grundar sig därför på gällande beslut samt myndighe-
ters rekommendationer. 

Riktlinjer för vindkraft
• Borås Stad ska ta fram en vindbruksplan som tillägg 
till översiktsplanen  där möjligheterna att etablera 
vindkraft utreds. 

• Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kom-
munfullmäktiges  rekommendationer kring principer 
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna 
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid 
planering av vindkraft. 

• Planering  av vindkraft nära kommungräns ska sam-
rådas med berörd kommun.

• För  att säkerställa att eventuella områden som 
framöver pekas ut som lämpliga för etablering av 
vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens 
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten. 
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra 
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras. 

Solenergi
Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med 
hjälp av teknisk utveckling blir allt mer attraktiv. 
Med anläggningar på t.ex. byggnader kan det också 
vara ett yteffektivt sätt att producera klimatanpas-
sad energi. Kommunen är positiv till etablering av 
solenergianläggningar. Montering på tak och mindre 
byggnader kräver i normalfallet inget bygglov. På 
vissa byggnader t.ex. med kulturhistoriskt värde kan 
bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna 
vara i drift över lång tid behöver det säkerställas att 
åtgärder i anslutning till anläggningarna inte orsakar 
skugga som försämrar förutsättningarna. 

Riktlinjer för solenergi
• Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen av 
solenergianläggningar.

• Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgärder 
i anslutning  till befintliga anläggningar ska förutsätt-
ningarna för fortsatt drift säkerställas.  

Hänsyn och riksintressen
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Avfallshantering
Avfall  ses som en resurs som ska hanteras enligt 
ordningen minimering, återbruk, återvinning eller 
energiut-vinning. I sista hand ska avfallet deponeras. 
Borås har ett väl utbyggt system för avfallshantering 
och produktion av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och 
el. Avfall samlas och sorteras på Sobacken söder om 
Borås där även biogasanläggning finns. Utsorterat 
hushållsavfall används för fjärrvärmeproduktion i 
Ryaverket. När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen ske på Sobackens samlade 
Energi- och Miljöcentrum. 

Kommunens planering behöver tillgodose en mar-
kanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar 
avfallshantering. Återvinningsstationer- och centraler 
behöver finnas på strategiska platser för att underlätta 
för människor och företag att göra rätt i vardagen. Av-
ståndet från hushåll eller verksamhet är ofta avgöran-
de för viljan och förmågan att bidra till insamling och 
sortering. I planeringssammanhang bör avfallsfrågor 
belysas och beaktas i tidiga skeden. Arbete pågår med 
att ta fram en ny Avfallsplan som ska vägleda kommu-
nens arbete med avfallshantering.

Riktlinjer för avfallshantering
• Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvänd-
ning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshante-
ring.  Anläggningar för insamling av avfall ska finnas i 
strategiska lägen så att det är lätt att göra rätt och så 
att transporter minimeras. Rimliga avstånd till bostä-
der och verksamheter bör eftersträvas. 

Utvinning
Inom Borås finns berg och en mindre mängd natur-
grus. Naturgrus  är en ändlig resurs och ska användas 
endast om det inte är möjligt att ersätta med berg-
kross. 

Riktlinjer för utvinning
• Värna naturresurser, såsom jord och skog, grund- 
och ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg och 
naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar 
framtida användning.

• Anlägg bergtäkter på strategiska platser som medför 
så lite transporter och störningar som möjligt.

Bredband och mobilnät
Snabb  och trygg internetuppkoppling är avgörande 
för kunskap och företagande och är i dag en naturlig 
del av människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i 
allt högre grad en förutsättning för äldres möjlig-
heter att bo kvar genom att exempelvis använda 
e-hälsohjälpmedel. Det är särskilt viktigt för lands-
bygdens utveckling. Borås Stad strävar efter att 
fler boråsare ska få tillgång till fiberuppkoppling. 
Kommunen bygger ut fiber i tätorterna genom 
eget bolag, samt stöttar enskilda fiberföreningar 
ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det fasta 
fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex. 
bostadsområden. 
 
Mobilnätets  infrastruktur i form av mobilmaster och 
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras 
i tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna 
infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller 
verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mo-
bilnät ska placeras så att de inte stör kringliggande 
verksamheter eller bostäder.

Radio och TV
Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig sam-
hällsfunktion för radio- och tv-kommunikation. Inga 
åtgärder tillåts som påverkar dess funktion negativt.

Södra Älvsborgs sjukhus
Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde 
och är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja 
för god framkomlighet för utryckningsfordon samt 
god tillgänglighet för såväl sjukhusbesökare som 
anställda. Sjukhusets utvecklingsbehov ska beaktas 
i den fysiska planeringen genom samverkan mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen.  

Hänsyn och riksintressen
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Räddningstjänst och utryckning
En  tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet 
på att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet 
kan lösa sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det 
handlar dels om framkomlighet i trafiken, dels om 
förmågan att nå fram till och utrymma byggnader. 
Samråd ska ske med räddningstjänsten i samband 
med planering av ny bebyggelse eller andra åtgär-
der. På sikt kan det finnas behov av en eller flera nya 
brandstationer för att öka förmågan att klara insatsti-
derna. Det finns idag ingen fastställd placering, men 
samhällsplaneringen ska vara öppen för och samverka 
med räddningstjänsten kring kommande behov. 

Råvarutillgångar

Naturgrustäkt

Dricksvattenförsörjning

Vattentäkt

Reservvattentäkt

Potentiell vattentäkt

Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet

Avfallshantering

Avloppsreningsverk (avvecklas)

Avloppsreningsverk (planerat)

Dricksvattenproduktion

Energiproduktion

Energiproduktion (planerad)

Kommunikationsanläggning

Räddningstjänst

Sjukhus

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall om-
råden där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som 
planeringen behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen 
har starkt fokus på förtätning av redan byggda om-
råden som kan innebära utmaningar vad gäller t.ex. 
buller och markförhållanden. Många aspekter kommer 
behöva utredas vidare men översiktsplanen ger en 
grundläggande bild av vilka intressekonflikter som 
kan uppstå och vilken hänsyn som behövs. 

Vatten- och luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
MKN för vatten syftar till att skydda vårt vatten från 
föroreningar och människors hälsa och säkerhet samt 
att uppfylla de krav som ställs för medlemskap i EU. 
Alla länder antog 2000 det så kallade ramdirektivet för 
vatten, direktivet bygger på en insikt om att Europas 
invånare måste vårda sina vattenresurser bättre. I 
Sverige har vattendirektivet införlivats i den svenska 
lagstiftningen genom miljökvalitetsnormer för vatten. 
Arbetet med att nå god status i vattnet är organiserat 
genom fem vattenmyndigheter i landet, som avgrän-
sas utifrån avrinningsområde. Borås tillhör Västerha-
vets vattenmyndighet. 

Målen med arbetet överlag är följande:

• God status på yt- och grundvatten
• God tillgång på vatten
• Att vattenkvaliteten inte försämras.
• Att framtida generationer ska få uppleva god   
vattenkvalitet.                   

Det  är viktigt att kommunen säkerställer god vat-
tenkvalitet för alla medborgare idag och i framtiden. 
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som bedöms 
kunna påverka miljökvalitetsnormerna för vatten 
negativt. Ingen ny verksamhet som gör att MKN för 
vatten överträds ska tillåtas, samt att det ska göras 
möjligt att uppnå MKN. Befintlig verksamhet ska strä-
va efter att förbättra vattenförhållandena. 

Riktlinjer för att upprätthålla god vattenkvalitet
• Borås stad ska genom planering sträva efter att upp-
nå samt  bibehålla god status för vatten. Alla vattenfö-
rekomster ska ha god ekologisk och kemisk vattensta-
tus och/eller statusen ska inte försämras. 

• Användning av mark och vatten ska ske på ett 
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, 
den  biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och 
friluftsvärden bibehålls.

• Naturresurser,  som grund och ytvatten, vattenkraft 
med mera ska värnas mot åtgärder som negativt 
påverkar framtida användning.

• Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker, ska 
skyddas  mot åtgärder som negativt kan påverka MKN 
för vatten.

Hänsyn och riksintressen

Information om de enskilda vattenföre-

komsternas miljökvalitetsnormer och 

status finns i databasen VISS (viss.lst.se) 

och i kartfunktionen Vattenkartan 

(vattenkartan.se).
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Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)
Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och 
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen 
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning 
och industrier. Luftföroreningar transporterars även in 
i Sverige över riksgränsen. Utsläppen från transporter 
är den luftförorening som främst ger hälsoproblem 
eftersom den sker i gatunivå där människor vistas.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda 
människors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav. 
MKN är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvali-
tet inom ett geografiskt område. Borås stad ansvarar 
för att normerna följs i samverkan med luftvårdsför-
bundet Luft i Väst. Partikelmätningar (PM10) gjorda av 
Borås Stad visar att halterna inte överskrider miljök-
valitetsnormen för årsmedelvärdet och dygnsmedel-
värdet i kommunen. Vid förtätning av staden kommer 
fler människor vistas på samma yta och fler människor 
kommer att påverkas av luftföroreningar. Det kan 
även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar mäng-
den föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra 
att omblandningen av luften minskar och därmed 
koncentreras halterna. Exakt hur koncentrationen ser 
beror på hur byggnader ser ut och var de placeras. Att 
översiktsplanen styr mot ett ökat hållbart resande är 
viktigt för att inte halterna av luftföroreningar ska öka. 

Riktlinjer för att upprätthålla god luftkvalitet
• Borås stad ska genom planering sträva efter att uppnå 
samt bibehålla god status för luft. 

• Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgärder-
na inte orsakar/bidrar till ett överskridande av miljök-
valitetsnorm.

• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsys-
tem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.

• Kommunen ska följa upp effekterna på luftkvaliteten 
från  stadsbyggnad och förtätning och vid behov ska 
negativa effekter reduceras.

Buller och vibrationer

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. Vägtrafikbuller är den vanligaste formen men 
även buller från bl.a. järnväg och industri förekom-
mer i Borås. Buller kan påverka livskvaliteten negativt 
genom t.ex. sömnstörningar eller ge upphov till stress 
och till det relaterade sjukdomar. 

Miljökvalitetsnormer för buller (MKN)
I kommuner över 100 000 invånare omfattar miljö-
kvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, 
järnvägar, flygplatser och hamnar. Kommunerna och 
Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggning-
ar samt ta fram åtgärdsprogram för att minska buller-
störningar. Borås Stad kartlade bullersituationen 2012 
där cirka 40 procent av Borås Stads invånare är utsatta 
för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, främst från väg 
och järnväg.

Riktvärden  för buller har nyligen ändrats så att be-
byggelse kan placeras i mer bullerutsatta områden. 
Riktvärdena för inomhusvärden är dock desamma. För 
bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i 
stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 
35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 
dBA.

Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga be-
byggelsemiljöer  och att bebyggelseutvecklingen sker 
i urbana stråk och i stationsnära lägen. Förtätnings-
möjligheterna tenderar att stå i konflikt med de stora 
genomfartslederna, t.ex. väg 40 och 42. Hantering av 
buller i bebyggelseplaneringen kommer därför få allt 
större fokus framöver. För att möjliggöra fler bostäder 
i bra kollektivtrafiklägen samt gång- och cykelmöjlig-
heter behöver bebyggelsen lokaliseras och placeras så 
att buller minimeras. Mindre känsliga byggnader som 
verksamheter eller parkeringshus kan och bör place-
ras som bullerskydd för bostäder och andra känsliga 
byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördjupade 
bedömningar och mer detaljerade bullerutredning-
ar göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen 

fastställas. 

Hänsyn och riksintressen

Aktuella bullerkarteringar för väg 

och järnväg finns på boras.se --> 
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Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kom-
mer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad. 
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anlägg-
ningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid 
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte 
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat 
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter 
hindras. 

Vibrationer
I närheten av t.ex. väg och järnväg kan vibrationer från 
trafiken  utgöra en olägenhet för boende och de som 
vistas nära transportlederna. Vid planering nära större 
transportleder kan det krävas att vibrationer utreds 
i samband med detaljplanläggning och lovgivning. 
För vibrationer finns Svensk Standard SS 460 48 61, 
Vibrationer och stöt. Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader. Naturvårdsverket 
har i uppdrag att samordna flera myndigheters arbete 
med omgivningsbuller. I detta arbete hanteras även 
vibrationer. Resultat av pågående arbete presenteras 
löpande på Naturvårdsverkets hemsida.

Riktlinjer för buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god 
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.

• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre 
vistas.

• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas 
till områden som redan är bullerpåverkade.

• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska 
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra min-
dre bullerkänsliga  funktioner placeras som avskärm-
ning mot bullret.
 
• Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska 
antalet bullerutsatta bostäder och människor. Bullersi-
tuationen behöver utredas och uppdateras med en ny 
kartläggning.

• Vid  planering och byggnation i närheten av väg och 
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.

Störande verksamheter
Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns i 
Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” 
riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder och 
arbetsplatsområden. Det kan handla om såväl buller 
som luktspridning. Verksamheter med skyddsavstånd 
finns på flera håll i kommunen och ska respekteras vid 
planering för ny bebyggelse. Bedömning av skydds-
avstånd och påverkan på t.ex. bostadsbyggande får 
utredas från fall till fall. Den långsiktiga intentionen 
är att störande verksamheter lokaliseras tillsammans 
och utanför den blandade stadsmiljön. Befintliga 
störningskällor i centrala staden kan på sikt flyttas till 
andra platser. I del 2, Mark- och vattenanvändning 
föreslås utredningsområden för nya verksamheter där 
lämpligheten för störande inslag kan prövas.  

Riktlinjer
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor 
ska respekteras. Bostäder  bör placeras så att pågåen-
de verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand. 

• Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans 
på platser där de inte påverkar bostäder, människor 

och stadsliv negativt. 

Hänsyn och riksintressen
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Farligt gods
Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela 
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns 
för väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg 
1757, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till 
kustbanan, vid passage genom Borås kommun. För-
bud mot farligt gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan 
samt Centralbron. Godstransporterna förväntas öka, 
därmed även farligt gods, samtidigt som Borås strävar 
efter förtätning av befintlig bebyggelse och i lägen 
som kan tangera leder för farligt gods. Liksom buller 
kommer frågan om närhet till farligt gods få större 
fokus i den fortsatta planeringen. 

Länsstyrelsen  anser att riskfrågor ska beaktas vid pla-
nering inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad 
har tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transport-
leder för farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn 
som behöver tas vid planering av ny bebyggelse. 
Rapporten beskriver en metod för hur man kan utreda 
frågor om farligt gods som ligger inom 150 meter från 
transportleden. Syftet är att underlätta en tidig be-
dömning av vilka utredningar som kan krävas för att 
hitta lämplig markanvändning samt möjliga åtgärder. 
Exempelvis kan vissa mindre känsliga verksamheter 
som parkeringar och tekniska anläggningar ligga 
närmare tranportleden så att känslig bebyggelse ham-
nar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också en 
samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.  
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för 
en smidig planeringsprocess.  

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter 
kan uppstå 
För  riskhantering av farligt gods är bästa skyddet att 
hålla avstånd till riskkällan. Samtidigt kan potentialen 
att förtäta bebyggelsen i vissa fall vara så avgörande 
för stadsutvecklingen att andra lösningar behövs. Ut-
vecklingen av stadskärnan samt urbana stråk tangerar 
i vissa fall farligt godsleder. Det gäller främst följande 
områden:

• Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
• Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
• Korsningen Druveforsvägen-väg 40.
• Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

Vid dessa platser kan tekniska lösningar vara ett sätt 
att nå en tillfredsställande risknivå. Det kan handla 
om val av byggnadsmaterial, lösningar för ventilation, 
utrymningsvägar eller andra åtgärder som minimerar 
riskerna. Detta behöver hanteras i detaljplaneskedet i 
samverkan med andra aktörer. 

Riktlinjer för planering utmed farligt godsleder
• Utpekade farligt godsleder genom Borås ska beaktas 
vid samhällsplanering så att deras funktion inte påver-
kas negativt  och så att hälsa och säkerhet för de som 
vistas nära transportleden kan säkerställas. 

• Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för far-
ligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt samhälls-
planering nära farligt godsleder. Borås Stad bör sträva 
efter samsyn med Länsstyrelsen och räddningstjänst 
kring farligt godstransporter.

• I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt med 
farligt  godsleder kan tekniska lösningar vara ett sätt 
att nå en tillfredsställande risknivå.  

• På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt 
farligt gods leds om till lägen utanför centrum. Dessa  
bör fortsatt utredas. 

Riskavstånd farligt gods-led (150 m)

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

Hänsyn och riksintressen
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Översvämningsrisk
Risken för översvämningar ökar med ett förändrat kli-
mat i och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer 
och högre temperaturer. Särskilt har risken för skyfall 
fått ökat fokus i samhällsplaneringen på senare tid. 
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns 
översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Översikt-
lig översvämningskartering för Viskan visar naturligt 
uppkomna översvämningszoner vid 100-årsregn och 
vid högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druve-
fors, Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens 
dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid högsta 
vattenflöde, som är en kombination av 100-årsregn 
och högsta flöde, överströmmas flera kraftverk och 
dammar. Områden med större utbredning av över-
svämningar finns runt Marsjöarna, i Gingri dalgång 
samt genom Göta ner till Guttasjön.

Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt 
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering 
– ett verktyg för handläggare på kommun och läns-
styrelse” ger vägledning  vid planering i vattennära 
områden. Handboken innehåller en planeringsmodell 
samt rekommendationer om dimensionerande höjder 
för olika planeringssammanhang. Ett annat underlag 
är ”Regional handlingsplan för klimatanpassning ”som 
bl.a. rekommenderar åtgärder som baseras på ekosys-
temtjänstperspektivet.

Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsris-
kerna i kommunen och indikerar var det kan behövas 
noggrannare utredningar. Vid detaljplanering eller an-
dra åtgärder i riskområden ska fördjupade utredningar 
göras och nödvändiga åtgärder vidtas. Generellt bör 
planeringen ha ett klimatanpassningsperspektiv som 
att sträva efter att minimera hårdgjorda ytor eller att 
dra nytta av ekosystemtjänster. 

Riktlinjer för planering i områden med 
översvämningsrisk
• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom 
eller i anslutning till riskområden för översvämning ska 
noggranna riskbedömningar göras. 

• Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåt-
gärder vidtas, t.ex. anpassning  av bebyggelse och 
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosystem-
tjänster.  

• Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera låg-
punkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för att 
hitta eventuella problemområden.

100-årsflöde

Beräknat högsta flöde

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

Hänsyn och riksintressen



UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG      87

Risk för ras, skred och erosion
Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred, 
ras och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmas-
sor kan sättas i rörelse. Det  kan leda till skador på 
bebyggelse eller på människor. Skred och ras kan 
ske naturligt eller genom mänsklig påverkan såsom 
förändrad markanvändning eller vattennivåer. Klimat-
förändringarnas påverkan på nederbördsmängden 
kan på sikt bidra till erosion och översvämningar vilket 
höjer risken för skred och ras. 

Statens  Geotekniska Institut (SGI) bedömer de 
geotekniska förhållandena i kommunen som gene-
rellt gynnsamma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt 
eftersom marken främst utgörs av berg och morän. 
I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Molla-
ryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och 
sand samt nära vattendragen finare sediment och silt. 
Hela kommunen ligger över högsta kustlinjen. Det 
innebär att lera, som normalt innebär högre skredris-
ker, med några få undantag saknas. I bebyggda delar 
och i områden där många människor vistas finns 
skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag. Det 
handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment 
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan 
och Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svane-
holm längs Viskan. 

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes 2004. 
Karteringen  gjordes enbart för utvalda bebyggda 
områden och ger därmed inte en heltäckande bild av 
förhållandena i kommunen. Vid detaljplanering måste 
det därför alltid göras en bedömning av ras, skred och 
erosion i enlighet med PBL. 

Riktlinjer för ras, skred och erosion
• Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljpla-
nearbete  genom att geoteknisk undersökning och 
stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på 
detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller bygg-
anmälan.

SGI har tagit fram en Vägledning ras, 

skred och erosion med kartunderlag. 

Översiktliga värderingar av 

stabilitetsförhållanden kan göras 

utifrån det underlaget.

Jordarter (grov indelning)

Berg

Isälvssediment

Morän

Postglacial sand--grus

Torv

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

Hänsyn och riksintressen



88     UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Förorenad mark
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnader där halten av något ämne 
är så hög att den kan utgöra risk för människors hälsa 
eller för miljön. Förorenade områden i Borås Stad har 
inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, och  
i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda 
bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden 
och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt 
förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment 
finns det flera hundra mindre områden med olika 
typer av föroreningar som kan behöva någon form av 
efterbehandling. På länsstyrelsens webbplats finns 
kartering av potentiellt förorenade områden som upp-
dateras löpande. Områdena är indelade i en skala från 
1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har högst 
prioritet vid eventuell efterbehandling. 

Vid planering och i bygglovsärenden bör man i 
tidigt skede beakta risken för att ett område kan vara 
förorenat och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 
Särskilda markundersökningar  kan behövas på plats. 
Översiktsplanen föreslår förtätning och omvandling 
av befintlig bebyggelse, i några fall verksamhetsom-
råden där risken för markföroreningar kan vara stor. 
Utredningar kommer behöva göras i samband med 
att fördjupningar, planprogram och detaljplaner tas 

fram.  

Riktlinjer vid planering på förorenad mark
• Risk för förenad mark ska alltid beaktas inför plane-
ring av ny bebyggelse. Vid misstanke ska markunder-
sökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas. 

Markradon
Den övervägande delen av kommunen består av 
moränjordar som generellt är klassade som normal-
riskområde för markradon. Inom normalriskområden 
förekommer en variation i markradonhalt beroende 
på lokala geologiska skillnader och grundvattennivå-

er. 

I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Molla-
ryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och 
sand som ger förhöjda markradonhalter och kan vara 
högriskområden. Vid nybyggnad bör mätning ske.

Övriga underlag
Kommunen har en handlingsplan för förebyggande 
arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser. De händelser som har betydelse för sam-
hällsplaneringen är framför allt avbrott i den tekniska 
försörjningen, trafik olyckor, olyckor vid transport av 
farligt gods, bränder, olyckor vid anläggningar med 
farlig verksamhet och översvämningar. Tänkbara 
olyckor och deras konsekvenser beskrivs översiktligt 
i ett separat dokument, Risk-och sårbarhetsanalys för 
Borås Stad.

Totalförsvaret
Bråts skjutfält 
Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område 
som ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom 
skjutfältet  bedriver Försvarsmakten verksamhet. 
Skjutbanorna används då alternativ saknas i när-
området. Borås Stad samråder med Försvarsmakten 
angående naturreservatsbildning på Bråt. 

Höga objekt
För  att säkerställa att höga objekt, t.ex. vindkraftverk 
eller byggnader, inte hamnar i konflikt med För-
svars-maktens tekniska system måste en förfrågan 
ställas till myndigheten. Hela landets yta är samråds-
område för objekt högre än 20 m utanför, och högre 
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse.

Riktlinjer för områden av betydelse för 
totalförsvaret
• Alla plan- och lovärenden inom områden av betydelse 
för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmakten.

• Alla  ärenden inom hela kommunen som rör höga 
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till 
Försvarsmakten

Se även kapitlet Riksintressen.

Hänsyn och riksintressen

Potentiellt förorenade områden 

finns redovisade på länsstyrelsens 

webbplats --> infokartan
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Mellankommunala frågor
Mellankommunala intressen hanteras till stor del 
inom Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 
som består av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, 
Svenljunga, Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs 
kommuner. Samarbete sker också genom Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik i infrastruktur- och 
kollektivtrafikfrågor. Västra Götalandsregionen är 
upprättare av den regionala planen för transportinfra-
struktur. Det finns också vissa områden som Borås och 
andra kommuner har gemensamma intressen av att 
utveckla, skydda eller ta hänsyn till. 

Infrastruktur och gods
Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regi-
onal  pendling och är därmed av mellankommunalt 
intresse. Trafikverket har dessutom pekat ut ett antal 
vägar i s.k. Funktionellt prioriterat vägnät. Det är vägar 
som är viktiga för regional och nationell tillgänglighet. 
I FPV ingår alla vägar i Borås som är klassade som riks-
intresse samt väg 180 och 183. De utpekade vägarna 
utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplanering. 

Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180 
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och lig-
ger kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket 
har tagit fram en vägutredning för vägarna 42 och 180 
och beslut har fattats om att gå vidare med att 180 ska 
utgöra huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad. 

Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional 
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan 
kommunerna. Det ligger i alla kommuners intresse 
att verka för bättre  kapacitet och standard på dessa. 
Översiktsplanen har starkt fokus på stationsnära 
planering som främjar mer resande på järnväg. Borås 
ser positivt på en motsvarande inriktning i grannkom-
munerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsba-
nans utbyggnad.  Kommunerna och kommunalför-
bunden i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit 
fram en gemensam målbild för stråkets utveckling där 
Götalandsbanan utgör ryggraden. Målbilden beskri-
ver ett starkt stråk med goda kommunikationer, en 
gemensam arbetsmarknadsregion och brett bostads-
utbud för ett enkelt vardagsliv.

Godstransporter  är en fråga som behöver hanteras 
gemensamt med såväl andra kommuner som med 
Trafikverket och andra myndigheter. Västra Götalands-
regionen beskriver i sin Godstransportstrategi beho-
vet av starka stråk och noder för gods. Borås medver-
kar i arbetet med att utveckla godstransporterna i 
Sjuhärad och Västsverige. 

Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen
Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras 
ligger delvis över gränsen mellan Borås,  Bollebygd 
och Vårgårda kommuner. Området ligger inom riks-
intresse för naturvård och gränsen sammanfaller för 
närvarande med ett område utpekat i myrskyddspla-
nen. Länsstyrelsen jobbar just nu inte aktivt med om-
rådesskydd av området, men det kan bli ett reservat i 
framtiden.

Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda 
kommun. 

Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till 
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun 
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och 
då kräva tillstånd. 

Hänsyn och riksintressen
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller 
delvis inom andra kommuner:
• Uttermossen (Mark)
• Skephult (Mark)
• Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och 
   Ulricehamn)
• Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
• Lysjön (Svenljunga)

Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.

Vatten
Flera  vattendrag och ytvatten sträcker sig över 
kommungränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet, 
som är av riksintresse för naturvård. Dricksvatten-
täkten Öresjö samt av översiktsplanen utpekade 
potentiella framtida vattentäkter ligger delvis i eller 
har avrinningsområden i andra kommuner. Åtgärder 
på respektive sida om kommungränsen kan påverka 
vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av mel-
lankommunalt intresse att gemensamt verka för god 
status på de vatten som sträcker sig över kommun-
gränserna. 

Natur- och vattenområden  kan generellt sägas utgöra 
en grön infrastruktur som sträcker sig över stora 
områden, ofta över kommungränser. Värnandet och 
utvecklandet av grön infrastruktur kommer sannolikt 
bli en allt mer angelägen fråga att hantera i mellan-
kommunalt eller regionalt perspektiv. Detta kommer 
behöva stöd och underlag från bl.a. länsstyrelsen och 
andra myndigheter.

Riktlinjer för mellankommunala intressen
• Borås  ska samverka med omkringliggande regioner 
kring frågor som rör exempelvis infrastruktur, kollek-
tivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen. 

• Åtgärder som planeras i hänsynsområden som korsar 
eller  ligger nära kommungräns ska samrådas med 

berörd kommun. 

Hänsyn och riksintressen
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Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada deras vär-
den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena 
eller anläggningarna för avsett ändamål. För områden 
som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur 
kommunen avser tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till 
riksintresset oavsett om en planerad verksamhet sker 
innanför eller utanför det redovisade områdets grän-
ser. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.

Övergripande inriktning för riksintressen i 
kommunen
Många riksintressen inom Borås Stad  har gällt under 
lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå 
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder 
som påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt 
väsentligt synen på riksintressena som beslutats av 
statliga myndigheter. 

Inriktningen är att riksintressena ska respekteras och 
att inga åtgärder ska tillåtas som påverkar riksintresse-
nas motiv negativt.

Riksintresse kommunikationer 
(3 kap 8 § Miljöbalken)
Enligt  Miljöbalken ska anläggningar för kommuni-
kationer som är av riksintresse skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet 
av dem. 

Vägar
För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och 
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, 
transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

I Borås stad är följande vägar av riksintresse 
enligt Trafikverket.
•  Väg 27, Karlskrona – Göteborg
•  Väg 40, Göteborg – Västervik
•  Väg 41, Varberg – Borås
•  Väg 42, Borås – Trollhättan

Det  ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riks-
intressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser 
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling 
som skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt 
resande och som harmoniserar med regional och 
nationell trafik. Förtätningsstrategin behöver kombi-
neras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och 
cykelnätet samt med olika former av mobility ma-
nagement-åtgärder. Dialog mellan kommunen och 
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal 
utveckling och bibehållen kapacitet och framkomlig-
het på vägarna. 

Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås 
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överens-
kommelse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärds-
förslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet 
är att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås 
samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås 
Stad kommer därtill i en trafikplan genomföra fördju-
pade utredningar av det övergripande vägnätet för 
att identifiera åtgärder för att hantera den långsiktiga 
trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a. 
ÅVS Noden Borås och i samverkan med Trafikverket. 

Järnvägar
Samtliga  järnvägar i kommunen anges av Trafikver-
ket som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder 
som påverkar deras funktioner negativt. För Borås 
är samtliga järnvägar av stort värde för transporter 
till och från kommunen. Översiktsplanens strategi 
att koncentrera ny bebyggelse till kollektivtrafiknära 
lägen stödjer ett ökat resande på järnväg. Omvänt 
förutsätter denna strategi att järnvägarna kan erbjuda 
ett attraktivt resande. Idag är standarden på flera av 
järnvägarna för låg för att ge tillräcklig kapacitet och 
restid. På sikt behöver banorna därför rustas upp till 
bättre kapacitet.

Järnvägar av riksintresse:
•  Viskadalsbanan
•  Kust till kustbanan
•  Älvsborgsbanan

Hänsyn och riksintressen
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Järnvägsstationer
Borås centralstation samt stationerna i Borgstena, 
Fristad, Knalleland, Sandared och Viskafors är riksin-
tressen som ska skyddas mot åtgärder som påverkar 
deras funktioner negativt.

Framtida järnväg
Götalandsbanans utredningsområde 
Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor, 
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunika-
tionsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden 
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens 
förutsättningar.

Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åt-
gärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där 
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten 
för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför 
är även det externa markanspråket svårt att precisera. 
Trafikverkets utgångspunkt är att det i utredningsom-
rådet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovs-
pliktig verksamhet som avsevärt kan försvåra framtida 
byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta tidiga 
skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur 
en föreslagen exploatering i utredningsområdet kan 
komma att påverka eller påverkas av höghastighets-
järnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och 
kommunen är därför stort. Trafikverkets utgångspunkt 
är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveckling i 
berörda kommuner, utan att utbyggnaden av höghas-
tighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. 
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndig-
heter kring hur riksintressefrågan kring Götalands-
banans sträckning ska hanteras innan en korridor är 
beslutad. 

Borås Stads syn på riksintresset
Kommunen delar Trafikverkets intention att gemen-
samt undvika situationer som väsentligt kan försvåra 
utbygganden av höghastighetsjärnvägen.  Göta-
landsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfrå-
ga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning 
omfattande och täcker stora delar av de områden där 
kommunen vill se bebyggelseutveckling. 

Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsät-
ter så att riksintresset kan preciseras och minska i 
omfattning. Borås välkomnar också förtydliganden 
från myndigheterna gällande hur riksintressena för 
järnvägen ska hanteras. Fortsatt dialog mellan kom-
munen och Trafikverket är viktig för att möjliggöra 
både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt 
god stadsutveckling i Borås. 

Luftfartens riksintresse
Borås  Stad berörs av den så kallade MSA-påverkan-
de ytan (skyddsområde på 55 km kring flygplats där 
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) 
för Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings 
flygplatser. Flygtrafiken rör sig med fastställda mar-
ginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan 
ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av 
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom 
den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd 
flygplats. 

Hänsyn och riksintressen
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Riksintresse naturvård 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen 
föreslår inga förändringar som påverkar riksintressena  
för naturvård negativt. 

Följande områden anges som riksintresse för natur-
vård:
• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo        
  och Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle  
   bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks 
  kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns   
  kommun)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

Riksintresse kulturmiljövård
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Följande  områden anges av länsstyrelsen som riksin-
tresse för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi 
att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna medför 
inga förslag som påverkar riksintressena för kulturmil-
jövården. 

Riksintresse kommunikationer

Järnvägsstation

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård

Riksintresse naturvård

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintressen

Hänsyn och riksintressen
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Riksintresse friluftsliv 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markan-
vändningen som påverkar riksintresseområdena för 
friluftslivet negativt. Översiktsplanens  övergripan-
de strategi att koncentrera ny bebyggelse till redan 
bebyggda områden fredar riksintressena från negativa 
åtgärder. Områdena ska hållas fria även från andra 
anspråk på enskild bebyggelse eller andra åtgärder 
som kan påverka riksintresset negativt. 

• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och     
   Ulricehamns kommun)
• Rya åsar
• Mölarp-Krökling

Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988. 
Rya åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter 
samråd med Borås Stad.  Borås Stad och länsstyrelsen 
har enats om avgränsningarna för de nya riksintresse-
na för friluftsliv. 

Riksintresse Natura 2000
(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)

Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta 
i kombination med föreskrifter för naturreservat, 
markägaravtal etc. Det krävs tillstånd för verksamhet 
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påver-
ka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även 
utanför området, om det på ett betydande sätt kan 
påverka miljön. Samråd krävs med ansvarig myndig-
het, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse, för att se om 
verksamheten eller åtgärden kan påbörjas. Tillstånd 
krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna är 
direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel 
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs 
i bevarandeplanerna för respektive område. Följande 
områden har status som riksintresse Natura 2000:

• Rölle
• Backa
• Tattarströmmarna
• Mölarp och Kröklings hage
• Tranhult
• Abborrås. Området ligger vid gränsen till 
Marks kommun. Eventuella åtgärder i Mark kan påver-
ka miljön i området och kräver i så fall tillstånd. Sam-
verkan ska ske mellan Borås och Mark kring åtgärder 
som kan påverka miljön. 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 
(3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken)
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa 
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. 
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.  De 
senare har oftast koppling till spanings-, kommuni-
kations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintressena. 

I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas 
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som 
inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppfö-
randet av höga byggnadsobjekt så som master och 
vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela 
lan-dets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 
m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen 
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende 
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmak-
ten. Informationen används också som förberedelse 
för införandet av höga objekt i landets flyghinderda-

tabas.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översikts-
plan som nu skall gå ut på utställning. En översiktsplan 
bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en bety-
dande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekterna som en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I den-
na rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbar-
hetsperspektivet, med de miljömässiga, ekonomiska 
och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att 
få en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera 
synergier och målkonflikter.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya 
översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och 
långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:

• En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
• Infrastruktur som hanterar tillväxten
• God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
• Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
• Regioncentrum med nationell och internationell 
koppling

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. 
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med 
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utform-
ningen av översiktsplanen är en centralt placerad 
station utan betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. 
Om planeringsförutsättningarna förändras kan över-
siktsplanen behöva kompletteras genom tillägg eller 
fördjupningar. 

Översiktsplanens övergripande strategier och plane-
ringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområ-
den/ aspekter:

• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för    
   ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och 
   livsmiljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt  
  utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin    
  och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljö-
konsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kall-
lat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer 
fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i 
detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 
2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att 
kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaning-
ar som väntar i form av befolkningsökning och behov 
av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och 
därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjlighe-
ter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot 
förtätning.

Hållbarhetskonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna 
samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. 
En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är 
nödvändig för att åstadkomma långsiktig hållbarhet, 
och kräver ofta prioriteringar.

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och mar-
kanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar 
utveckling för Borås Stad. 

Sammanfattning
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strate-
gier bedöms vara:

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart   
   resande 
- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och 
   gynna samspel, motverka segregationen
- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som  
   möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot 
samhället och en av vår generations största utma-
ningar med risk för genomgripande påverkan på 
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för 
samhället. Av dessa utsläpp står transporter för en 
betydande del som också ökar. För att nå resultat är 
det därför avgörande att planera för ett samhälle där 
förbrukningen av fossila bränslen minskar. För att 
uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs 
ett samspel mellan de ekologiska, sociala och ekono-
miska förutsättningarna. För att möjliggöra en över-
flyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik 
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs 
att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett 
samhällsperspektiv kan det innebära att det för den 
boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja 
bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För 
boende i stad och tätort bör transportsystemet stödja 
resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att 
samhället erbjuder tillgång till vardagslivets service 
även för de som inte har tillgång till bil. I detta sam-
manhang är helhetssynen viktig, och det bör därför 
betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad 
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande 
i mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det 
innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i 
andra, mer tätbebyggda delar av kommunen. Den 
relativa lättheten att välja ett hållbart transportsätt 
innebär också en avvägning där exempelvis avstånd 
mellan målpunkt och parkering bör vara jämförbart 
med avstånd mellan målpunkt och kollektivtrafikhåll-
plats.

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är 
det också en mycket viktig social aspekt i avvägning 
mellan att upplåta markyta för väg och parkering i 
jämförelse med annan möjlig markanvändning, som 
bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft 
och människors samspel om människors behov av att 
transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. 
Det ger större förutsättningar för ytor för mötesplatser, 
service och rekreation.

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv 
och service för invånarna är samtidigt en viktig del av 
helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart trans-
portsätt för den enskilde. 

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata 
efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i 
stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre 
förutsättningar för resande med kollektivtrafik, cykel 
och för fotgängare. För att förverkliga strategin och 
förverkliga mötesplatser och trygga boendemiljöer 
krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt att styra i 
översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte 
hindrar (och inte skall hindra) lokalisering av enskilda 
boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse 
enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet skall 
också hänsyn tas till den individuella friheten och olika 
invånares sinsemellan olika önskemål om boende och 
vardagsliv.

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande 
negativ miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, 
Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, 
Risk, men vidare arbete krävs i enlighet med hand-
lingsprogram och åtgärdsprogram etc. Översiktspla-
nen bedöms inte leda till överskridande av miljökvali-
tetsnormer. 

Miljökonsekvensbeskrivning
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Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekono-
miska aspekterna Bostadsbyggande och boendemil-
jöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, 
Identitet och kultur samt Förutsättningar för ekono-
misk tillväxt.

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst 
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller 
och att värna grönytor och därmed rekreation och 
hälsa å andra sidan. En generell risk är att de föreslag-
na strategierna och principerna frångås i kommande 
planeringsskeden och inte förverkligas. 

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men 
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdspro-
gram. Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneske-
de m.m. är särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta 
lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. 
att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skad-
liga effekter på människors hälsa, samt miljökvalitets-
målet (delmål) God ljudmiljö. 

Åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process 
i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. 
För att få till en förändring krävs att det nya verkligen 
kan förstärka de värden och uppfylla de mål som satts 
upp. För att genomföra översiktsplanens intentioner 
krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 
tillför något eller förstärker den struktur som översikts-
planen beskriver. 

Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand 
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kom-
mande planskeden i syfte att förverkliga potentiella 
positiva konsekvenser av översiktsplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av 
ÅF-Infrastructure 2017-10-26

Miljökonsekvensbeskrivning
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Sammanfattning 
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu skall gå ut på 

utställning. 

En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med 

en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas 

också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de miljömässiga, 

ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i 

bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter. 

Planförslaget 

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas 

som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Målområden är: 

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse 

Infrastruktur som hanterar tillväxten 

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv 

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn 

Regioncentrum med nationell och internationell koppling 

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen 

av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande fysiska ingrepp i 

stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva 

kompletteras genom tillägg eller fördjupningar.  

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta 

följande nyckelområden/ aspekter: 

 Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande. 

 Stärka koppling mot omkringliggande regioner. 

 Planera för en sammanhängande grönstruktur.  

 Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö. 

 Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter 

och arbetsplatser. 

 Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan. 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras 

med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka 

utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 

2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte 

rustar för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av 

bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta 

vara på de möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot förtätning. 

Hållbarhetskonsekvenser 

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar 
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med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms 

sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.  

De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara: 

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande  

- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka 

segregationen 

- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt 

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår 

generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på 

klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står 

transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför 

avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de 

ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en 

överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt 

hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 

enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det 

innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och 

att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör 

transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 

bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till 

vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är 

helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås 

stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar 

av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, 

mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart 

transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt 

och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och 

kollektivtrafikhållplats. 

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social 

aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med 

annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 

Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om 

människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 

markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för 

ytor för mötesplatser, service och rekreation. 

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är 

samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt 

för den enskilde.  

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse 

genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 

bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med 

kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga 

mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt 

att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte 

skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 
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genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn 

på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares 

sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.  

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för 

miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, 

men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc. 

Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.  

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna 

Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 

arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt 

Förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena 

sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra 

sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i 

kommande planeringsskeden och inte förverkligas.  

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella 

miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 

Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid 

förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att 

eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, 

samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig 

bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan 

förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra 

översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 

tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.  

Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand åtgärder för hänsyn, analyser och 

utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva 

konsekvenser av översiktsplanen.  

 

 

 

 

 

Rapporten är framtagen av ÅF på uppdrag av Borås Stad.  
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1 Inledning 

 Bakgrund och syfte 

En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på 

människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 

hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material, 

råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 

miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (Miljöbalken 6 kap. 3 

§ MB). 

I denna rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få 

en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter. 

Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 har aktualitetsprövats med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och 

utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.  

Den nya översiktsplanen bygger dels på lokala, regionala och nationella mål, dels på 

en medborgardialog. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla nationella, regionala 

och lokala mål och strategier.  

 Avgränsningar och metodik 

Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver sociala, ekonomiska och 

miljökonsekvenser av ny översiktsplan för Borås stad.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 

projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 

människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 § 

miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan 

på människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som 

markanvändningen i planområdet ger upphov till, både positiva och negativa. 

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för Luft, Buller och Vatten beskrivs 

under respektive miljöaspekt.  

En grundläggande definition för den här rapporten är att en hållbar utveckling innebär 

en helhetssyn på de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven i samhället. En 

hållbar utveckling innebär att vi nyttjar mänskliga resurser, ekonomiska resurser och 

naturresurser på ett sätt som håller både idag och för framtiden. Det finns även en 

global dimension som innebär att en hållbar utveckling i vårt samhälle inte är hållbar 

om den leder till miljöproblem eller ohållbart utnyttjande av resurser på andra håll i 

världen. Utsläpp av växthusgaser är ett exempel där effekterna är globala.  

Ledordet för hållbar utveckling är helhetssynen på att de olika dimensionerna 

samspelar med varandra. I denna rapport beskrivs, på en övergripande nivå, både 

sociala och ekonomiska konsekvenser samt miljökonsekvenser och på vilket sätt de 

olika konsekvenserna påverkar varandra. För de sociala konsekvenserna har ett urval 
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och formulering av relevanta och betydande aspekter gjorts i relation till de aspekter 

som tas upp i Göteborgs stads analysmodell för social konsekvensanalys.  

Bedömningarna görs på underlag framtaget för Borås stad och översiktsplanen.  

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan är en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. Götalandsbanans dragning är i 

dagsläget osäker. Kommunen har förordat ett scenario för Götalandsbanan som 

innebär ett centralt belägen stationsläge och en spårdragning under mark som inte 

påverkar stadsrummet i staden Borås. Översiktsplanen och 

miljökonsekvensbeskrivningen utgår från detta scenario och gör därmed ingen 

konsekvensbedömning av alternativa scenarier. 

 Nuläge 

Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning. 

Till 2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas. En betydande andel av 

dessa förväntas tillkomma i staden Borås. En stark bostadsutveckling väntas också i 

de s.k. serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.  

Borås är Västra Götalands näst största stad och navet i Sjuhäradsbygden med ca 

210  000 invånare. I Borås Stad bor det ca 110 000 invånare. Närheten till Göteborg 

och Landvetter flygplats är en strategisk styrka och den viktigaste förutsättningen för 

Borås fortsatta utveckling. Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas 

av att Borås och Göteborg knyts närmare varandra. På sikt kommer också sambanden 

med Jönköping att stärkas. Utbyggnaden av Götalandsbanan är den viktigaste 

investeringen för hela regionens utveckling. 

Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är en av kommunens största 

arbetsgivare. Bland flera utbildnings- och forskningsområden har högskolan en särskild 

profil inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och mode. 

Textilhögskolan har starka band till kommunen och näringslivet genom olika 

samverkansprojekt. Högskolans ambition är att utvecklas med fler studenter och 

forskare samt få universitetsstatus. Inriktningen för planeringen är att högskolan ska 

fortsätta utvecklas som en del i den centrala stadsmiljön. 

Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt 

Sjuhäradskommunerna. 13 000  personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar 

från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan 

Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna – Sveriges 

tredje största pendlingsstråk. Mycket av pendlingen sker med bil vilket redan i dag 

påverkar framkomligheten på väg 40, i Borås och i Göteborgsområdet. 

Kollektivtrafiken mellan Borås och Göteborg domineras av bussar med hög turtäthet, 

men med längre restid än med bil. Busstrafiken har i stora delar nått sitt kapacitetstak 

under högtrafik, och det är svårt att öka antalet avgångar med hänvisning till 

utrymmet i städerna. Den befintliga järnvägen mellan Borås och Göteborg, Kust till 

kust-banan, är i dag inte ett attraktivt alternativ till bil och buss.  

I en stad med växande näringsliv är godstransporter ett viktigt inslag. I Borås finns 

spetskompetens inom textil, logistik och handel vilket kräver bra logistik. Godstrafiken 

förutspås öka i takt med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis att påverka 

Borås när gods ska passera staden. För godstrafik på järnväg och väg är den 

långsiktiga inriktningen att godset ska passera utanför staden för att minska de 

negativa effekterna av bullerstörningar och säkerhet och främja en attraktiv 

stadskärna. 



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 8 (52) 

2 Översiktsplan 2017 
Inför arbetet med en ny Översiktsplan har intern dialog genomförts för att ta fram 

önskemål på hur en ny översiktsplan bör utformas. Målen med planförslaget, i enlighet 

med framförda önskemål, är att: 

 Principerna får inte bli så generella att de inte ger stöd, styrning och inblick i 

kommunens utvecklingsambitioner.  

 En tydlig och väl förankrad översiktsplan, vilket minskar risken för 

överklaganden. Koppling ska finnas till energi- och klimatstrategi och miljömål.  

 Ha en tydlig koppling till markanvändningen och ge förutsättningar för 

kommande detaljplanering.  

 Planförslagets strategier håller sig till en allmän nivå och varken styr 

planeringen eller ger stödjande riktlinjer men fungerar som långsiktiga mål.  

 Planförslaget 

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas 

som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Samhället ställs inför krav på en 

snabbare omställning än hittills och ett behov av högre grad av helhetstänkande. 

Översiktsplanen blir ett viktigt verktyg för att skapa denna helhetssyn och en 

möjlighet att ta strategiska beslut som underlättar i den kommande planeringen.  

Mot bakgrund i kommunens vision och mål, samt det som framkommit i dialog med 

boråsarna, pekar översiktsplanen ut fem målområden som ska stå i fokus i 

planeringen. Målområdena är: 

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse 

Infrastruktur som hanterar tillväxten 

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv 

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn 

Regioncentrum med nationell och internationell koppling 

Planförslagets intentioner är att Borås ska utvecklas till en levande och långsiktigt 

hållbar stad där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer samspelar. Den 

översiktliga kommunala planeringen ska främja och skapa en positiv social utveckling 

med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser. Fler invånare i 

Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med anknytning i 

första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. För att växa 

ekonomiskt hållbart behöver en avvägning för olika intressen i markanvändningen 

göras för största möjliga samhällsnytta. Genom att så långt som det är möjligt ta 

tillvara på befintliga resurser och utnyttja dem effektivt kan staden växa ekonomiskt 

hållbart. 

Utifrån mål, visioner och målområden har man sedan tagit fram övergripande 

strategier och planeringsprinciper som ska vägleda den översiktliga planeringen i 

Borås stad. 

De övergripande strategierna är: 

- Femkärnighet. Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och 

de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

 



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 9 (52) 

- Styrkan kommer inifrån. Bebyggelsen växer genom förtätning, 

komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt. 

 

- Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncentreras utmed stråk 

och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. 

 

- Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt 

av både människor och funktioner. 

 

- Mer mötesplatser och målpunkter. Fler attraktiva offentliga mötesplatser 

utvecklas i alla orter och stadsdelar. 

 

- Grönt och blått runtom. Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar 

och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen inom tätorterna. 

 

- Bygg för mer buss, cykel och gång. Ny bebyggelse prioriteras där 

kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och robustare nät 

som fler kan använda i vardagen. 

 

- Viskan och textilen synliggörs i staden. Borås vänder ansiktet mot Viskan 

och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. 

 

- Regional utblick. Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra 

Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och 

sjukhus. 

 

Planförslaget omfattar också planeringsprinciper inom följande områden: 

- Bostadsbyggande och boendemiljöer 

 

- Gröna och blå strukturer 

 

- Trafik. Transporter och mobilitet 

 

- Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

 

- Näringsliv, arbetsplatser och handel 

 

- Tillgång till samhällsservice 

 

- Bebyggelse utanför tätort 

 

- Stadsbyggnad och arkitektur 

 

Översiktsplanen anger att om avsteg görs från principerna i detaljplaner bör detta 

motiveras inför beslut. Intressen och områden av särskilt värde eller där särskild 

hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, redovisas i kapitlet 

Hänsyn i Översiktsplanen. 
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Figur 1 Ur ÖP 2017: Övergripande strukturbild för bebyggelseutveckling. Önskvärd 

ortstruktur med fem starka kärnor som binds samman med effektiva 

kollektivtrafikstråk. 

 Kommunikationer 

Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling från 

övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Borås växer och fler och fler 

behöver förflytta sig. Götalandsbanan kommer att påverka både stadens utveckling 

och boråsarnas resande.  
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2.2.1 Trafik 

I en stad som växer finns all anledning att ha en plan kring hur transportsystemet ska 

utvecklas. Med fler människor kommer också fler transporter. I en stad som vill 

utvecklas till en levande och nära stad är det viktigt att transportinfrastrukturen inte 

tar för stor plats. Att utveckla en ytsnål transportinfrastruktur blir en nyckel till att 

kunna nå flera av de mål kommunen satt upp. Att ge plats för grönytor, möten, 

människor skapar en levande stad. Stora asfaltsytor som ibland står tomma och ibland 

fyllda av parkerade bilar kan skapa barriärer och avstånd i den växande staden. 

Samtidigt är bilen och dess infrastruktur något som skapat de strukturer vi ser i Borås 

idag. Den omställning som Borås stad står inför kommer att ta tid och för delar av 

kommunen kommer bilen fortsatt att vara ett attraktivt transportsätt. Med 

teknikutveckling blir fordonen också mindre miljöstörande och ger upphov till färre 

utsläpp och mindre buller. Och i delar av kommunen, mer glesbefolkade områden, 

kommer bilen fortsatt vara det mest attraktiva sättet att transportera sig. Inne i den 

förtätade staden kommer det krävas att både gång, cykel och kollektivtrafik tar en 

större andel av transportrörelserna ifall Borås ska nå målen i översiktsplanen. 

 

Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum. Övriga större målpunkter är 

t.ex. Resecentrum, Högskolan, Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området 

samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared.1  

Borås stad har tagit fram tal för befolkning och sysselsatta för år 2022, 2029 samt 

2040 som underlag för stadens planering. Talen utgår från dagens tillväxt samt 

bedömningar som gjorts för den framtida utvecklingen av bostadsbyggandet. Till år 

2040 antas invånarantalet ha ökat med 39 % från år 2014. Antalet sysselsatta antas 

under samma period ha ökat med 35 %.2 Utmaningen blir att trots ökad befolkning 

inte öka antalet bilresor. Detta genom att göra kollektiva transportsätt och gång och 

cykel mer attraktiva.  

2.2.2 Götalandsbanan 

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg Göteborg-Borås och 

vidare österut mot Jönköping och Stockholm är tillsammans med ett centralt placerat 

stationsläge i Borås avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens vision. 

Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås 

med Göteborg och Jönköping. 

Trafikverket utreder i nuläget lokaliseringen av järnvägen genom Borås. Utredningen 

har pekat ut åtta korridorer genom kommunen. Kommunen förordar ett centralt 

stationsläge.  

Att Götalandsbanan kommer till och får ett centralt stationsläge är en avgörande 

faktor för att uppnå många av de mål och den vision kommunen satt upp.  

Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station 

med underjordisk spårdragning under staden, utan betydande fysiska ingrepp i 

stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva 

kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. Ambitionen är att översiktsplanens 

huvuddrag ska fungera och gälla oavsett Götalandsbanan dragning genom kommunen. 

                                                
1 Borås Stad m.fl. 2016 
2 Sweco 2017 - PM 



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 12 (52) 

När beslut om korridor finns, kommer fördjupade studier att behöva genomföras, både 

av kommunen och av Trafikverket.  

 Huvudaspekter för bedömning av planförslaget 

För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal nyckelområden, eller 

aspekter, som översiktsplanen styr mot, identifierats inom ramen för denna rapport.  

Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för att fler människor kommer att 

bo och verka i Borås. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen av 

befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna utveckling. 

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta 

följande nyckelområden/ aspekter: 

- Hållbart resande. Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett 

hållbart resande. 

 

- Stärka koppling. Stärka koppling mot omkringliggande regioner, inom 

Sjuhäradsbygden, mot Göteborg, och på sikt mot Jönköping. Götalandsbanan 

är ett viktigt verktyg och en förutsättning. 

 

- Grönstruktur. Planera för en sammanhängande grönstruktur. Bibehålla och 

stärka invånarnas närkontakt med grönområden samtidigt som bebyggelsen i 

Borås och i serviceorterna förtätas. 

 

- Överbrygga barriärer och trygghet. Gynna en god boende- och livsmiljö 

och ett enkelt vardagsliv genom att minska den fysiska segregationen i 

stadsmiljön, planera för mötesplatser och förbättra kommunikationer mellan 

olika stadsdelar. 

 

- Bostäder och lokaler. Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt 

utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser. 

 

- Kulturarv. Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan. 

Denna rapport kommer att bedöma de ekologiska, ekonomiska och sociala 

konsekvenserna av dessa aspekter, under respektive avsnitt nedan. 

 Riksintressen och skyddade områden 

Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän 

synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset 

oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade 

områdets gränser. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose 

riksintressena.  

Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård 

Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Områden utpekade som riksintresse för naturvård i Borås Stad är, se figur nedan:  

- Uttermossen (berör även Marks kommun) 

- Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och Ulricehamns 

kommuner) 

- Gingri 
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- Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bollebygds kommun) 

- Rölle-Säggryd Skephult och  

- Abborrås (berör även Marks kommun)  

- Lysjön (berör även Svenljunga kommun) 

Områden som angetts som riksintresse för kulturmiljövård är, se figur nedan: 

- Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner) 

- Fristad-Gingri  

- Rydboholm 

Riksintresse för friluftsliv i Borås Stad är Yttre Åsunden-Torpasjön, se figur nedan. Två 

nya riksintressen för friluftsliv har beslutats. Avgränsningarna har beslutats i samråd 

mellan Borås Stad och Länsstyrelsen. Dessa är: Rya åsar och Mölarp-Krökling. 

Översiktsplanen föreslår inga förändringar som står i konflikt med dessa nya 

riksintressen.  

 
Figur 2  Karta över större delen av Borås Stad, med markerade riksintressen för naturvård, 
friluftsliv, kulturmiljövård och kommunikation. Staden Borås och serviceorterna Dalsjöfors, 
Sandared och Viskafors berörs inte av riksintressen för, naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. 
I Fristad finns riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård.3 © Lantmäteriet Medgivande 
R50103251_140001 

Riksintressen för kommunikation 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen, därmed ska funktionen hos transportsystemet 

säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte negativt påverka varken nuvarande 

eller framtida nyttjande av kommunikationsanläggningen. 

I Borås Stad är väg 27, 40, 41 och 42 riksintresse enligt Trafikverket, se figur nedan. 

Samtliga befintliga järnvägar i Borås stad är av riksintresse, se figur nedan. Nuvarande 

                                                
3 Länsstyrelsens WebGIS 2017 
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järnvägar med sträckning genom kommunen är Viskadalsbanan, Kust till kustbanan 

och Älvsborgsbanan. Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åtgärder som 

ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut om slutlig lokalisering saknas. 

Tidshorisonten för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även det 

externa markanspråket svårt att precisera. Trafikverkets utgångspunkt är att det i 

utredningsområdet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet 

som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta 

tidiga skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering 

i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas av 

höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och kommunen är 

därför stort. Trafikverkets utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt 

samhällsutveckling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av 

höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. Dialog pågår för 

närvarande mellan statliga myndigheter kring hur riksintressefrågan kring 

Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är beslutad.  

 

Figur 3  Riksintressen för kommunikation i Borås; framtida och befintlig järnvägssträckning, 

planerad och befintlig vägsträckning. Riksintressena för kommunikation som rör befintlig väg och 
järnväg berör staden Borås, Fristad, Sandared och Viskafors. Riksintresseområdet för framtida 
järnväg berör i nuläget staden Borås och serviceorten Dalsjöfors.4 © Lantmäteriet Medgivande 
R50103251_140001  

Skyddad natur 

I Borås stad finns 62 områden som har skydd i miljöbalken, i form av naturreservat, 

djur- och växtskyddsområde, Natura 2000-områden, skogigt biotopskyddsområde och 

vattenskyddsområde. De områden som har status som Natura 2000 enligt EU:s art- 

och habitatsdirektiv är Rölle, Backa, Tattarströmmarna, Abborrås, Tranhult och Mölarp 

och Kröklings hage, se figur nedan.5 

                                                
4 Länsstyrelsens WebGIS 2017 
5 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
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Figur 4 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med svart 
ring i figuren.6 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001 

Bedömning i Översiktsplanen 

Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder 

ska tillåtas som påverkar riksintressenas motiv negativt. De flesta riksintressen inom 

Borås Stad har gällt under lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå 

förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som påverkar dessa negativt. 

Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena för naturvård, 

kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer som beslutats av statliga myndigheter.  

Kommunen delar Trafikverkets intention att gemensamt undvika situationer som 

väsentligt kan försvåra utbygganden av höghastighetsjärnvägen.  Götalandsbanan är 

en avgörande samhällsbyggnadsfråga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning 

omfattande och täcker stora delar av de områden där kommunen vill se 

bebyggelseutveckling. Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsätter så att 

riksintresset kan preciseras och minska i omfattning. Borås välkomnar också 

förtydliganden från myndigheterna gällande hur riksintressena för järnvägen ska 

hanteras. Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är viktig för att 

möjliggöra både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt god stadsutveckling i 

Borås.  

 Vision och mål 

Borås har en vision7 – ”Borås 2025”- som antagits av Kommunfullmäktige och tagits 

fram i dialog med invånarna. Visionen kan sammanfattas:  

Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan 

människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara 

                                                
6 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
7 Borås Stad 2015 - Vision Borås 2025 
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individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och 

mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i 

harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin 

byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.  

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas 

av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande strategiska målområden 

1. Människor möts i Borås. 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

3. Företagandet växer genom samverkan. 

4. Stadskärnan är livskraftig. 

5. Medborgarnas initiativkraft gör  landsbygden levande. 

6. Vi har goda resvanor och attraktiva kommunikationer. 

7. Vi värnar ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.  

 

Andra lokala mål- och styrdokument med koppling till översiktsplanen är: 

- Borås Stads miljömål 

- Borås Stads Energi- och klimatstrategi 

- Borås Stads grönområdesplan 

- Program för ett integrerat samhälle 

 

3 Alternativ till planförslaget 

 Alternativ planering 

Planförslaget förordar en förtätning och ett stråktänkande med koncentrerad 

bebyggelse och infrastruktur i anslutning till staden Borås och serviceorterna 

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

En alternativ planering till planförslaget är att istället för att styra mot förtätning, 

planera för en geografisk utbredning av staden Borås, och ta i anspråk ny mark för 

bebyggelse och infrastruktur. 

Konsekvenserna av en alternativ planering blir generellt att investeringsbehovet för 

kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, etc., samt kommunal service riskerar att 

öka. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara transportsätt kraftigt, då 

boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat bilberoende.  

Samtidigt kan störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, t.ex. i form av 

buller eller dålig luftkvalitet minska. Socialt sett riskerar en alternativ planering att 

bygga in fysiska barriärer i form av avstånd eller trafikerade vägar och öka 

segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt. 
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 Nollalternativ 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras 

med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka 

utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 

2006, fortsätter att gälla. 

Den tidigare översiktsplanen bygger på de utmaningar, prognoser och den 

omvärldsanalys som var aktuell 2005-2006. Exempelvis visade prognoser på en liten 

befolkningsökning och för nya bostäder konstaterades att: ”tillskottet av nya bostäder 

kommer vara marginellt”. Översiktsplan-06 styr inte mot förtätning.  

För nollalternativet gäller: 

- Förordar perifert belägen bebyggelse med närhet till naturen, mindre 

störningar och högre grad av trafiksäkerhet. 

- Produktion/industri väntas successivt försvinna. 

- Ökad handel och logistikaktivitet 

Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaningar 

som väntar och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som en 

tillväxt ger. Kommunen riskerar att gå miste om helhetssynen och få en mer 

komplicerad fortsatt planprocess.  

 

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. Samtidigt kan en åtgärd vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara 

hållbar ur ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 

långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Den sociala hållbarheten handlar om att planera och bygga städer med människan i 

fokus. Social hållbarhet är en långsiktig process och inte ett statiskt tillstånd, därför 

krävs ett robust samhälle som kan hantera de utmaningar som dyker upp. En kraftig 

befolkningsökning, en åldrande befolkning, förändringar på arbetsmarknaden eller nya 

behov av vård och service är några exempel på sociala utmaningar som en kommun 

måste vara beredd att hantera.  Social hållbarhet handlar även om 

generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. Långsiktig 

planering ska ha med sig dagens situation, framtidens och vägen dit. Stadsmiljön ska 

främja en god livsmiljö på lika villkor och fördela resurserna dit de bäst behövs. 

Ambitionerna i översiktsplanen är höga med fokus på att skapa en positiv social 

utveckling med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser.  

Den ekonomiska hållbarheten handlar om strategisk resursfördelning för att använda 

ekonomiska medel på ett sätt som gynnar ett hållbart samhälle. Goda investeringar 

ger långsiktiga resultat och hushållar med offentliga och privata resurser. Att investera 

i folkhälsofrämjande åtgärder ger avkastning på lång sikt med exempelvis lägre 

sjukfrånvaro och minskade ohälsotal. Att investera i förskolan ger effekter på barns 

skolprestationer genom hela grundskolan. En förtätning som hushållar med de 

kommunala resurserna ger möjlighet att satsa på kommunal service även i delar av 

kommunen som är mer perifera. Ekonomisk hållbarhet innebär även att 

markanvändningen bidrar till positiv ekonomisk utveckling för kommunens företagare 

och näringsliv, något som ger jobb i en attraktiv arbetsmarknadsregion. Satsningar på 

infrastruktur ska ge god samhällsekonomisk avkastning och stärka orternas 



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 18 (52) 

utveckling. Ekonomisk tillväxt är en möjlighet som ger möjlighet att genomföra 

strukturförändring i samhällsplaneringen. 

De huvudsakliga sociala aspekterna av översiktsplanen bedöms vara Bostadsbyggande 

och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och 

handel, Tillgång till samhällsservice samt Identitet och kultur. 

I översiktsplanen fastställs att kommunen ska jobba strategiskt med att skapa en god 

livsmiljö för alla invånare. 

 Bostadsbyggande och boendemiljöer 

Förutsättningar 

Borås växer och målet om 30 000 fler boråsare till 2035 är en viktig utgångspunkt för 

denna översiktsplan. Det betyder att till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder 

byggas. Den största delen av dessa förväntas tillkomma i staden Borås, samt en stor 

del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning 

för den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa 

fem kärnor. 

En planeringsprincip i översiktsplanen är att ”Planeringen av bostäder ska bidra till en 

komplettering, med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer inom 

respektive område.” 

Ser man kommunövergripande så finns det en stor variation av bostäder och 

upplåtelseformer idag. Däremot är många områden homogena där alla hus är byggda 

samtidigt och i liknande form. Majoriteten av bostäderna i kommunen är 

flerbostadshus (57 %) och av dessa är en majoritet hyresrätter (46 %). Flest 

lägenheter och flerbostadshus totalt finns i Centrum och flest småhus finns i 

Dalsjöfors. Högst andel hyresrätter finns i Centrum, högst andel bostadsrätter finns i 

Sjöbo och högst andel äganderätter finns i Dalsjöfors.8  

Borås har en fördelaktig position på marknaden om man ser till Svensk 

Fastighetsförmedlings trendrapport 2016. Nästan två tredjedelar av alla tillfrågade i 

undersökningen drömmer om ett boende en bit från staden med närhet till natur och 

grönområden. Samtidigt vill svenskarna också ha närhet till vatten och bra 

kommunikationer. 

Konsekvenser 

I översiktsplanens förslag till markanvändning i respektive ort framkommer inte någon 

analys över nuläget och vilken typ av bostadsbebyggelse som behöver kompletteras 

med för att få en blandning. Ser man till 2015 års handlingsplan för bostadsbyggande 

kan man se att en stor majoritet av planerad bostadsbebyggelse är i flerbostadshus, 

framförallt i Centrum. Om det är en fortgående trend så finns risken att Borås inte 

bebyggs med varierande bostadstyper utan istället förstärker rådande situation. Därför 

är det viktigt att dessa flerbostadshus innehåller en variation på lägenhetsstorlek, 

upplåtelseform, pris och utformning.  

Ett ensidigt bostadsbyggande riskerar att utesluta grupper som efterfrågar andra 

boendeformer.  

Ambitionen i översiktsplanen att jobba strategiskt mot en ökad blandning ger positiva 

sociala effekter av mer heterogena bostadsområden med större valmöjlighet. 

                                                
8 Borås Stad 2016 - Statistik bostäder 
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Att bostadsbyggandet ökar i kommunens fem kärnor kan leda till att även 

serviceorterna stärks och Borås Stad blir attraktivt för många olika målgrupper. 

Att stärka Borås stadskärna med fler bostäder, handel och service skapar en dynamisk 

kärna som bidrar till hela kommunen. Att ha ett bra centralt utbud kan locka besökare, 

investeringar och etableringar. 

Översiktsplanen behandlar inte renoveringar av befintligt bestånd. Eftersom flera 

områden består av bostäder byggda i samma period så uppstår renoveringsbehovet 

samtidigt. För att inte höja hyror för mycket eller låta bostäder stå med dålig standard 

krävs en plan för en hållbar renovering av det befintliga beståndet. 

En tydlig viljeriktning för framtida bostadsbyggande kan stimulera marknaden att 

investera i Borås. Tydlighet med vilka kriterier som kommunen kommer kräva av 

byggbranschen leder ofta till ökad investeringsvilja då förutsättningarna blir 

hanterbara. 

Åtgärdsförslag 

Det finns i dagsläget blandning i det totala bostadsbeståndet om man ser till hela 

kommunen. Framtida planering bör eftersträva att upprätthålla en balanserad 

blandning för att bibehålla detta, och samtidigt verka för att undvika segregerade 

delområden. En analys över brist, behov, utbud och efterfrågan i respektive ort bör 

göras och styra planeringen mot den variation och blandning som översiktsplanen 

förespråkar.  

Att använda markanvisning som ett verktyg och ställa krav på typ av bebyggelse så 

att bostäderna möter efterfrågan och skapar ett blandat utbud. 

Att prioritera detaljplaner som bidrar till ökad blandning och variation i de olika 

områdena.  

Våga testa nya bostadslösningar så som stadsvillor, radhuskoncept inkorporerat i 

flerbostadshus eller upplåtelseformer som är nya för kommunen (eventuellt kooperativ 

hyresrätt).  

Eftersom planförslaget skriver att konsekvenser av planerade åtgärder ska bedömas 

utifrån olika gruppers perspektiv föreslås upprättande av en rutin på att göra sociala 

konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i planärenden.  

En översiktsplan hanterar inte detaljfrågor om bostadsmiljöer, men framtida 

kommunalt detaljplanearbete kan behöva hantera gårdsmiljöer och offentliga rum på 

kvartersmark och allmän platsmark. Krav bör finnas i detaljplaner för bostäder på 

privata och halvprivata platser med god utformning. Detta kan hanteras exempelvis 

genom kvartersutformning, planterbara bjälklag, gott mikroklimat och uppföljning på 

gårdsmiljöns gestaltning. 

 Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

Förutsättningar  

I översiktsplanen beskrivs att kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. 

Det ses som en styrka i meningen att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men 

det är samtidigt en utmaning att människor lever uppdelat utifrån socioekonomisk 

bakgrund. Genom att separerade stadsdelar och tätorter byggs ihop kan mångfald och 

trygghet främjas. Vidare beskriver översiktsplanen att livsmiljöer ska vara 

hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Människor ska kunna mötas på 

offentliga platser, både i sitt närområde och på stadens gator och torg. Barns och 

ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i all planering.  
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I Borås finns en stor andel ensamhushåll, 46 %. Ensamhushåll utan barn är det 

vanligaste. Centrums kommundel är det område som har högst andel ensamhushåll 

utan barn. Stadsdel Norrby är det område med flest hushåll med 5 personer eller fler 

(18 % är 5 personer eller fler jämfört med stadskärnan som har 1 %).9 Det innebär att  

det ser olika ut i kommunen i hur man bor och därmed också behoven i den lokala 

livsmiljön.  

Konsekvenser 

Översiktsplanens strategiska inriktning att förtäta genom att blanda olika 

bostadsformer kan innebära att den demografiska situationen förändras. Exempelvis 

att det flyttar in barnfamiljer i ett område som primärt befolkats av äldre eller att 

singelhushåll får storhushåll som grannar. Det gör att livsmiljön förändras och nya 

möten kan uppstå. 

Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att 

man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda 

miljön.  

Att fysiska barriärer byggs bort är positivt för att människor ska kunna röra sig mellan 

områden, men sociala och kulturella aktiviteter eller institutioner krävs för att locka 

människor att ta sig till nya platser.  

Hälsosamma vanor etableras redan i tidig ålder och fokus på barn och ungas 

möjligheter att gå och cykla i vardagen kan ge långsiktiga hälsoeffekter. 

Översiktsplanen nämner att mötesplatser ska finnas på allmänna ytor. Det är även 

viktigt att inkludera inomhusverksamheter så som öppna förskolan, bibliotek, 

föreningslokaler, mötesplatser för äldre eller daglig verksamhet. 

En planeringsprincip är att trygghet och säkerhet ska beaktas vid utformning av det 

offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på otrygga platser genom väl 

genomtänkt gestaltning.  

Åtgärdsförslag 

Temporära evenemang eller nya sociala arenor kan fungera som dragare för att få 

människor att röra sig mellan områden. 

Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att 

man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda 

miljön. I mindre orter kan gärna lokalsamhället involveras i utformningen av det 

offentliga rummet. Goda erfarenheter finns från andra svenska kommuner där 

ungdomar planerat en yta, något som visat sig vara både resurseffektivt och 

uppskattat. 

Det är ett ständigt pågående arbete att upprätthålla och skapa en trygg miljö för alla, 

och åtgärder som belysning, tillgänglighetsanpassning eller närvaro av 

trygghetsskapande aktörer behöver utvärderas löpande. 

 Näringsliv, arbetsplatser och handel 

Förutsättningar 

Översiktsplanens intention är att i Borås ska företag ha goda villkor att verka och 

utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. 

Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av kommunen, 

företrädesvis i Borås, men även i serviceorterna. Storskaliga, störande och 

transportintensiva verksamheter ska lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för 

                                                
9 Statistik Borås Stad 2016  
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att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden. De 

större handelsområdena ska fortsätta att utvecklas som handelsområden men ingår 

även som en del i utvecklingen av den blandade staden. Bostäder kan med fördel 

integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd som 

tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Därför föreslås inga nya externa 

handelsområden. Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska ges utrymme 

att växa inom staden. 

Borås tradition som textilt centrum lever kvar och har stor betydelse för 

näringslivsstrukturen. I Borås jobbar en majoritet inom vård (19 %), handel (17 %) 

och företagstjänster (13 %).10  

De två kvinnodominerade branscherna är utbildning samt vård och omsorg. Enligt 

Borås program för jämställdhet ska kommunen jobba aktivt för att bli en jämställd 

arbetsgivare.11 

Borås utgör en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt 

Sjuhäradskommunerna. 13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar 

från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan 

Borås och Göteborg med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna. 

Konsekvenser 

Olika branscher och verksamheter har olika incitament att etablera sig i en kommun, 

men alla behöver personal som kan bo nära eller pendla till sin arbetsplats. Att skapa 

en attraktiv stadsmiljö med god tillgång till bostäder gynnar företag som ska rekrytera 

personal.  

Att ge utrymme för utbildning och högskola gynnar det lokala näringslivet och lockar 

unga människor till staden. Kan studenterna dessutom få en god bostad och ett jobb i 

Borås så har kommunen utökat sin befolkning med viktiga resurser. 

Externa handelsområden riskerar att konkurrera ut centrumnära handel och därmed 

motverka en attraktiv stadskärna. Därmed är det fördelaktigt att inte etablera nya 

externhandelsområden. De befintliga handelsområdena kan utvecklas till 

stadsdelscentrum med stor räckvidd ifall de kompletteras med bostäder och andra 

funktioner. 

Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning 

för att stimulera arbetsmarknaden. Att hållplatslägen och stationer ligger väl 

integrerade i den bebyggda miljön blir viktigt för att människor ska välja att resa 

kollektivt. Ju fler som reser kollektivt, går eller cyklar desto mer kapacitet frigörs för 

näringslivets transporter och flöden. 

Om pendlingen till och från Göteborg försvåras i och med stora förändringar i 

busslinjes dragning (så som olika bygg- och infrastrukturprojekt) kan det påverka 

Borås. 

Åtgärdsförslag 

Eftersom Borås har en strategi att jobba med jämställt arbetsliv och vårdsektorn är en 

av de största arbetsgivarna för kvinnor, kan översiktsplanen kompletteras med en 

strategi för jämställd näringslivsutveckling. Södra Älvsborgs sjukhus är en viktig resurs 

i kommunen men lyfts inte i översiktsplanen.  

                                                
10 Borås Stad 2016 - Statistik sysselsättning och pendling 
11 Jämställdhetskartan 2017  
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 Tillgång till samhällsservice 

Förutsättningar 

Översiktsplanens strategi innebär att skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare där 

staden erbjuder service inom rimligt avstånd. Offentlig service bör samlokaliseras med 

kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt 

vid noder och stadsdelstorg. Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som 

skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service i kollektivtrafiknära lägen till 

mindre orter och landsbygd i omlandet. Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till 

skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Mark för offentlig service ska 

reserveras tidigt i planeringsprocessen för att säkerhetsställa goda lägen och att 

behoven för olika typer av verksamheter tillgodoses.   

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det 

ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir 

äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala delar. Ofta saknas 

sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen. 

Borås har en fördelaktig demografisk struktur med en jämn befolkningspyramid och 

alltså en jämn fördelning mellan åldersgrupper. Det innebär att den skattebetalande 

yrkesverksamma befolkningen kan väga upp för den mer servicekrävande yngre och 

äldre befolkningen.12  

Konsekvenser 

Borås har flera bostadsområden som är homogena i sin utformning och demografi. Det 

kan innebära en risk för skolsegregation där barnen går i relativt homogena klasser. 

En blandning i bostadsutbud kan även innebära större heterogenitet i lokala 

skolklasser. 

Att erbjuda lokal service i hela kommunen kan skapa en trygghet för brukaren som 

exempelvis får skola, äldrevård eller daglig verksamhet i sitt närområde. 

Samhällsservice bör vara nåbar med kollektivtrafik, gång och cykelstråk för att 

underlätta för exempelvis äldre som inte kör bil, samt i övrigt ge förutsättningar för 

jämlik tillgång till samhällsservice (se avsnitt 6 Miljökvalitetsmål, där även 

Jämställdhetsmål beskrivs). Att stärka länkarna mellan landsbygd och serviceort kan 

bidra till en underlättad vardag för äldre och vårdtagare. Detta kommer behöva vägas 

mot tidsvinster och effektivitet i kollektivtrafiksystemet – ju färre hållplatser i rakare 

stråk desto effektivare är resan men man missar också uppsamlingsområden om 

hållplatser dras in. 

Att barn kan röra sig utan vuxens sällskap underlättar för vardagslivet, barns frihet 

och kan motverka farliga trafiksituationer genom att föräldrar kör mindre bil i 

skolområden. 

De ekonomiska vinster som kommunen kan göra genom att slå ihop serviceenheter 

eller flytta på verksamheter bör alltid ställas mot de sociala konsekvenser som uppstår 

av exempelvis längre resväg, förändrat serviceutbud eller otrygghet. 

Åtgärdsförslag 

Kommunen kan med fördel utreda och diskutera krav på utformning av skolmiljö. Det 

finns nationella riktlinjer kring ytmått för grundskola, både inne och ute, i relation till 

elevantal. Det finns även lagkrav genom skollagen på pedagogiska kvaliteter i 

                                                
12 Borås Stad 2016 - Befolkningsprognos 2016-2020 
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skolmiljö. Att satsa på en god skolmiljö gynnar folkhälsan, skolresultaten och skapar 

en attraktiv livsmiljö. 

Kommunen kan studera alternativ för samutnyttjande av servicelokaler. 

Studera behovet av samhällsservice förutom vård och skola – finns det behov av 

sociala arenor för daglig verksamhet, träffpunkter för äldre eller öppna förskolor?  

 Identitet och kultur  

Förutsättningar 

Översiktsplanen beskriver hur Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som 

textilstad, men att arvet också lever i den fysiska miljön. Byggnader och platser från 

textilindustrins tid har stor potential att bli en del av morgondagens stad, och 

översiktsplanen vill lyfta fram den textila identiteten när framtidens bostads- och 

arbetsplatsmiljöer byggs. Det kräver respekt för det gamla och nya idéer.  

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en positiv social utveckling, med 

hälsosamma miljöer, närhet till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För 

Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och 

goda levnadsförhållanden för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, 

trygghet, hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara. 

I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas 

genom fler rörelser mellan stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva 

mötesplatser. Att människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och 

livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och tolerans. Översiktsplanen strävar 

efter en byggd miljö som inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten. 

Konsekvenser 

När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed identiteten. Ny bebyggelse har 

potential att samspela med det gamla och lyfta en stads identitet, men det kräver en 

stor omsorg gällande gestaltning. Då byggbranschen blir mer och mer standardiserad 

riskerar nyproduktion att sakna lokal identitet eller uttryck.  

Att Borås har en tydlig textilindustriell historia bör värnas utan att tappa andra 

aspekter av Borås identitet. Landsbygdens kvaliteter, kulturlivets utbud eller historiska 

monument med mera bör också inkluderas i den fysiska planeringen.  

Att främja en positiv social utveckling innebär även att stötta de rörelser och 

institutioner som bidrar till detta. En översyn av kommunens bidrag till ideella 

näringar, ungdomsverksamhet eller kulturyttringar med mera bör följa detta mål. 

När en stad står inför en stor förändring och utveckling krävs förankring i 

lokalsamhället och att boråsarna är med i formandet av den nya identiteten. Annars 

riskerar det att uppstå sprickor mellan det nya och det gamla. 

Översiktsplanen beskriver att kulturutbudet ska säkerställas och utvecklas, något som 

är viktigt att göra tillsammans med lokala aktörer och influenser. Se även avsnitt 5.8 

Kulturmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar till att uppnå visionen 

och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna identiteten. Dessa krav 

används sedan i markanvisningar, planhandläggning och bygglov.  

Att Borås tillåts fortsätta forma sin kollektiva identitet genom invånarnas egna initiativ.  
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Att utveckla landsbygden på sina villkor och lyfta de aspekter som invånarna själva 

värnar om. 

 Ekonomisk tillväxt 

Förutsättningar 

Forskning om tillväxt13,14 och attraktionskraft visar på flera viktiga generella faktorer 

för ekonomisk tillväxt i en region: 

- Flerkärnighet, både regional och kommunal flerkärnighet. Att det finns 

variation i utbud av platser för boende och vistelse 

- Forskning och utveckling, samarbete mellan näringsliv och 

högskola/universitet och förutsättningar för entreprenörskap och 

teknikutveckling 

- Infrastruktur dels i form av vägar och järnväg för en regional arbetsmarknad, 

men även digital infrastruktur och grundläggande kommunal service 

- Attraktionskraft, trivsel och trygghet för invånare och företag 

- Mångfald i idéer och människor, utbud av varor samt tjänster  

Konsekvenser 

Planförslaget stödjer de faktorer som generellt bedöms gynna regional ekonomisk 

tillväxt. Översiktsplanen utgår från nuläget i kommunen med en förväntad tillväxt i 

befolkning och ekonomi, och styr därmed utifrån prognoser om ökat behov av 

transporter, bostadsbyggande och verksamhetslokaler. 

En struktur med förtätning i anslutning till Borås stad och serviceorterna, samt längs 

utpekade stråk minskar behovet av nyinvesteringar i kommunal infrastruktur, jämfört 

med nollalternativet. Om ny bebyggelse generellt uppförs spritt över kommunen 

istället för koncentrerat till utpekade stråk, innebär det att kommunens kostnader för 

investeringar i infrastruktur ökar mer.  

Förtätning av bebyggelse och infrastruktur ger också möjlighet att koncentrera flöden 

av människor till starka stråk som ger bättre handelslägen jämfört med om flöden 

sprids ut över större geografisk yta.  

Sammantaget bedöms planförslaget ge större förutsättningar att tillvarata och stärka 

ekonomisk tillväxt jämfört med nollalternativet. Den tidigare översiktsplanen hade en 

annan utgångspunkt och utgick från andra prognoser om tillväxt. 

 

5 Miljökonsekvenser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.  

För att åstadkomma långsiktig ekologisk hållbarhet är det till exempel helt nödvändigt 

att bygga på människors beteende och sociala samspel, det måste också finnas 

ekonomiska resurser och ekonomisk bärkraftighet som stödjer miljöförbättrande 

åtgärder. 

                                                
13 Mellander 2008 
14 ISA m.fl. 2004. 
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Den ekologiska dimensionen handlar om påverkan på naturen och dess ekosystem, 

markanvändning och konsekvenserna för att bibehålla den stabilitet och balans som 

våra samhällen är beroende av. I detta avsnitt beskrivs planförslagets påverkan direkt 

och indirekt. 

 Hushållning med naturresurser 

Förutsättningar15 

Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, råvaror som 

förutsättningar för resurseffektiv livsstil i planförslaget. Användning av naturresurser 

ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror i form av 

exempelvis berg/naturgrus, metaller och oljebaserade råvaror eller förnyelsebara 

råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som icke 

förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt ofta 

utsläpp till luft och vatten. Med resurseffektiv livsstil menas exempelvis möjlighet till 

effektiva och miljöanpassade transportsätt. Relevanta aspekter av hushållning av 

naturresurser i planen bedöms vara: 

- Utvinning av berg och naturgrus 

- Förutsättningar för energiförsörjning  

- Vattenförsörjning 

- Användning av mark för bebyggelse och infrastruktur 

- Förutsättningar för hållbara transportsystem  

Den viktigaste aspekten av naturresursanvändning i Sverige och i världen idag är 

användning och utsläpp av fossila växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är ett av de 

stora hoten mot samhället och en av vår generations största utmaningar med risk för 

genomgripande påverkan på klimatsystemen och därmed förutsättningarna för 

samhället. En påverkan som vi redan idag ser effekter av med förändrat klimat och 

smältande polarisar. Möjligheten att vända den här utvecklingen med ökade utsläpp av 

växthusgaser kräver omfattande åtgärder väldigt snabbt. 

En av de viktigaste växthusgaserna är den koldioxid som bildas vid förbränning av 

fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Av dessa utsläpp står transporter för en 

betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera 

för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

Utvinning 

Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus. Med naturgrus avses naturligt 

sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten 

och block16.  

Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast om det inte är möjligt att 

ersätta med bergkross. 

Energiförsörjning 

Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme, 

fjärrkyla och el med förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att 

samordnas i en ny anläggning på Sobacken då även reningsverket flyttas hit och en ny 

fjärrvärmeanläggning byggs. Sobacken utvecklas för att på sikt utgöra ett samlat 

                                                
15 Översiktsplan 2017 
16 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus 
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energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och på sikt 

avloppsrening. 

Vattenförsörjning 

Öresjö är huvudvattentäkt i Borås och förser ca 87 000 personer i Borås med 

kommunalt dricksvatten. Vattnet renas i Sjöbo vattenverk. Alla vattentäkter inom 

Borås Stad som utnyttjas till produktion av allmänt dricksvatten, även 

reservvattentäkten Ärtingen, har ett gällande skyddsområde. För de mindre täkterna 

bedrivs ett arbete med att uppdatera skyddsföreskrifterna. Det finns fler möjliga 

vattentäkter inom kommunens gränser än de som används för allmän försörjning.  

Inom Borås Stad finns tolv identifierade potentiella dricksvattenresurser. Två av dem, 

Öresjö och Ärtingen, används redan för den allmänna produktionen av dricksvatten 

och omfattas av vattenskyddsområden. Samma sak gäller för Tolken, som ingår i 

vattenskyddsområdet för Öresjö. De identifierade grundvattensresurserna är stora, 

men kan inte ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har behov av. 

Behovet av dricksvatten kommer sannolikt inte sjunka i framtiden och utvecklingen 

mot stora produktionsanläggningar kommer förmodligen fortsätta. Se även avsnitt 5.3 

Vattenmiljö. 

Markanvändning för bebyggelse och infrastruktur 

Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning. 

Med utgångspunkten att Borås befolkningsutveckling fortsätter i samma takt, över en 

20-årsperiod, förväntas folkmängden vara ca 140 000 år 2035 (30 000 fler än idag). 

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med 

anknytning i första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. Till år 

2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas i Borås, vilket innebär att mark 

behöver tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 

 

 Figur 5 Ur ÖP 2017, markanvändning gröna och blå strukturer. 
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13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar från Borås till andra 

kommuner. Idag sker mycket av pendlingen med bil och Borås är idag en relativt 

bilburen stad. Att många persontransporter sker med bil är en utmaning för 

framkomligheten i Borås. Samtidigt som kommunen växer kommer antalet fordon på 

Borås vägar att öka. I kommunen går stora vägar genom staden Borås. Det skapar 

god tillgänglighet och bidrar till den starka logistikbranschen. Det påverkar dock både 

miljön och framkomligheten negativt och bidrar till en trafikdominerad stadsmiljö.  

Kommunen står inför en utmaning avseende avvägning mellan trafikens behov av 

markanvändning för infrastruktur i staden och behov av mark för bebyggelse och 

grönytor. 

Översiktsplanens planeringsprinciper föreskriver förtätning och satsning på 

kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

 

Areella näringar 

De areella näringarna har stor betydelse för naturvård, landskapsbild och ekonomi. 

Områdena har förutom betydelse för jordbruksproduktion också natur- och 

kulturvärden och kan ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker landskapsbild.  

De jord- och skogsbruk som finns i kommunen är relativt små. Det är värdefullt att 

behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns för att möjliggöra en närodlad 

livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet.  

Översiktsplanens övergripande inriktning är att bebyggelse hålls inom tätort, vilket 

minimerar ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark.  

Konsekvenser 

När befolkningen ökar i Borås ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på 

markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya 

bostäder och vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.  

De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av markanvändningen innebär att 

förutsättningarna för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar vid en förtätning i 

lägen som är lokaliserade i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och cykelvägar, 

kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, digitalisering etc. En utbyggnad av bostäder och 

verksamhetslokaler i anslutning till kollektivtrafik ger goda förutsättningar för resande 

med kollektivtrafik eller cykel.  

Planförslaget bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak 

förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur och inte ta i anspråk 

jordbruksmark eller skogsmark i någon större utsträckning. Inriktningen är att staden 

långsiktigt utvecklas mot en tätare bebyggelse. Detta ger också gynnsamma 

förutsättningar för flera sociala konsekvenser avseende mötesplatser och handel. 

Övervägande del av bebyggelseutvecklingen sker inom dagens tätortsgräns. 

Inriktningen mot ökad kollektivtrafik minskar risken att lokaltrafik belastar riksväg 40 

vilket ger ökad framkomlighet för riksvägen som också är riksintresse för 

kommunikation. 

Nollalternativet innebär en minskad styrning mot hållbara transportsätt vilket bedöms 

innebära att utsläpp till luft och buller från biltrafiken ökar mer än i planförslaget. 
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Detta innebär även att belastningen kan öka exempelvis på riksväg 40. Framtagna 

prognoser visar på att föreslagen bebyggelsestruktur ger en minskning med ca 5 % av 

transportarbetet år 2040 jämfört med nollalternativet, trots att beräkningen inte tar 

hänsyn till förväntat ändrat resebeteende/transportval då fler invånare får tillgång till 

tillgänglig kollektivtrafik och cykelnät. 

Nollalternativet bedöms också innebära en minskad styrning mot bebyggelse i 

anslutning till befintlig infrastruktur för service. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget stödja en resurseffektiv hantering av 

naturresurser.  

Åtgärdsförslag 

För att tillgodose klimatmål och mobilitetsbehov behöver kollektiva färdmedel och 

gång-och cykelbanor prioriteras i stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens 

urbana stråk och till serviceorterna. Det är därför mycket viktigt att översiktsplanens 

principer får genomslag i detaljplaneringen och kompletteras med andra styrmedel. 

Exempelvis kan, för särskilt viktiga områden, sektorsövergripande arbete så som Grön 

Transportplan prövas, där kommunen och övriga aktörer i området åtar sig att 

genomföra hållbara mobilitetsåtgärder. 

Götalandsbanans centrala stationsläge är en förutsättning för bedömningen och en 

mycket positiv åtgärd. 

 Luftmiljö 

Förutsättningar 

Frisk luft fri från luftföroreningar innebär att miljö och människors hälsa inte påverkas 

negativt. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden 

hos människor, men även bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, 

försurning och klimatförändringar. Utsläppen kommer från transporter, förbränning, 

uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från 

andra länder.  

 

Miljöförvaltningen i Borås mäter halterna av föroreningar i luften. Modelleringar av 

utsläppens spridning och inventeringar av påverkan på lavar och skog utförs. 

Dessutom mäts nedfallet av radioaktiva ämnen.17 Borås Stad deltar i 

Luftvårdförbundet för västra Sveriges (Luft i Väst) arbete. Förbundet samordnar 

mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning 

av olika luftburna ämnen för 40 kommuner och många företag.18 

 

Översiktsplanen innebär att fler människor kommer vistas på samma yta inom de 

områden där staden förtätas, en förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer 

trafik. Samtidigt ger förtätningen i sig förutsättningar för att biltrafiken generellt i 

kommunen och i regionen minskas till fördel för fler transporter med kollektivtrafik och 

cykel/gång.  

Översiktsplanen samt utbyggnad av Götalandsbanan innebär också stärkt koppling 

med omkringliggande regioner vilket ger förutsättningar för minskat bilresande.   

                                                
17 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft  
18 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft 
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Partiklar 

Sedan 2008 har Borås kontinuerliga mätningar av PM10. Mätningarna har visat att 

halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och 

dygnsmedelvärdet.19 Enligt miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 får 

halten överstigas 35 gånger på ett år. År 2016 överskreds dygnsmedelvärdet 

miljökvalitetsnormen för PM10 4 gånger fram till den 6 maj, se figur nedan.20 År 2015 

överskreds dygnsmedelvärdet totalt 8 gånger.21 

 

 

Figur 6 Resultat av luftmätningar vid Stadshuset på Kungsgatan (PM10).22 

Kväveoxider (NO2 och NO) 

Borås mätte fram till år 2015 kvävedioxid i centrala Borås på två ställen; i gaturum 

och ovan tak (mätningarna har avbrutits på grund av ombyggnation). Enligt 

precisering av miljömålet Frisk luft ska årsmedelvärdet på kvävedioxid inte överstiga 

20 µg/m3. Enligt mätningarna i gaturummet låg årsmedelvärdet på 21 µg/m3 år 2015, 

alltså något över miljömålet. År 2011 var årsmedelvärdet av kvävedioxid enligt 

mätningarna 30 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 40 µg/m3 som 

årsmedelvärde, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls enligt 

mätningarna i gaturummet i Borås. Ovan tak är halterna generellt lägre än i 

gaturummet och de understeg både miljömålet och miljökvalitetsnormen år 2014 

(mätresultat för 2015 saknas).23 Kvävedioxidhalten har även mätts kampanjvis år 

1991,1994, 2007 och 2012 i Borås. Mätningarna visar att halterna har varit konstanta 

eller bara minskat marginellt och visar på samma tendens som för mätningar ovan tak 

i Borås samt i andra kommuner i Sverige.24 

                                                
19 Luft i Väst 2016  
20 Borås Stad 2016 - PM10 
21 Luft i Väst 2016 
22 Borås Stad 2016 - PM10 
23 Luft i Väst 2016  
24 IVL 2012 
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Övriga luftföroreningar 

Svaveldioxid och bensoapyren (ett mått på Polyaromatiska kolväten, PAH) har 

uppmätts till låga halter i Borås. Svaveldioxid mäts kontinuerligt och årsmedelvärdet 

2015 var 0,7 μg/m3. Bensapyren mättes under 2009 genom analyser på PM10-filter 

från tidigare års mätningar och halten var 0,00015 µg/ m3 i gaturumsmiljö.  

Bensen (som används för att mäta Lättflyktiga organiska föreningar, VOC) uppmättes 

år 2014 till 3,3 µg/m3 i Borås. Miljömålet om 1 µg Bensen/m3 överskreds då men 

miljökvalitetsnormen om 5 µg Bensen/m3 uppfylldes. 25  

Konsekvenser 

Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att visas 

på samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler 

människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En 

förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer trafik. I utsatta lägen kan förtätning 

medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö. Det blir 

därför viktigt att i den framtida planprocessen studera dessa faktorer närmare för att 

undvika negativa konsekvenser.  

Samtidigt är luftföroreningar till stor del regionala, och härrör till övervägande del från 

utsläpp från förbränningsmotorer i biltrafik. Översiktsplanen styr mot hållbart resande 

och minskade trafikflöden med minskade utsläpp av luftföroreningar regionalt sett. 

Götalandsbanan innebär överflyttning av trafik från väg till järnväg inom regioner. 

Detta innebär en minskning av luftföroreningar i Borås omgivning vilket även minskar 

halterna i Borås. 

Miljökvalitetsnormer bedöms klaras inom kommunen för samtliga luftföroreningar som 

mäts i Borås. Miljömålet för kväveoxider tangerades 2015 och målet för VOC 

överskreds 2014.  

Översiktsplanen stödjer planering för en sammanhängande grönstruktur i Borås stad. 

Som motvikt till förtätningen är det viktigt med planering av grönstruktur för att 

bevara grönytornas ekosystemtjänster som exempelvis luftrening.  

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god luftmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  
 
Reservera grönytor i lägen med höga halter luftföroreningar, utformning med särskild 
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet.  
 
Analys av mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta lägen. 

 

 Buller 

Förutsättningar 

Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 

livskvalitet. Idag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 

vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Temporärt och permanent 

buller får inte överskrida de bullernivåer som finns för byggnation och trafik. Hänsyn 

                                                
25 Luft i Väst 2016  
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ska även tas till Trafikverkets nya riktlinjer för vibrationer vid väg. Bullret från en 

trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och 

sammansättning. Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen 

och bullrande transporter till och från industrierna.26 

Under 2012 kartlade Borås Stad omgivningsbuller som orsakas av väg och järnväg. 

Beräkningarna finns redovisade på kartor, se figurer nedan.  

Kartorna visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2012, utomhus vid 

fasad. Befintliga bullerskydd såsom bullervallar och bullerplank har tagits med i 

beräkningarna medan eventuella enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är 

med i beräkningarna. Det gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå 

än den som visas i kartan. Inga bullerskydd utmed järnvägsspåren finns med i 

beräkningarna. 

 

Figur 7 Buller från vägtrafiken i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden 
för ljudnivåer i området runt vägar i Borås. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA, 
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74 
dBA, mörkblått > 75 dBA.27 

                                                
26 Borås Stad 2015 - Miljöbarometern Buller 
27 Borås Stad och lantmäteriet 2016   
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Figur 8 Buller från järnvägen i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden 
för ljudnivåer i området runt järnvägen. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA, 
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74 
dBA, mörkblått > 75 dBA.28 

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) föreskriver att buller från spårtrafik och 

vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 

och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

I 2012 års bullerkartläggning beräknades ca 40 procent av Borås Stads invånare vara 

utsatta för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, då bullerkällorna är alla vägar och 

järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55 dBA var ca 25 procent bullerstörda 

vilket motsvarar 26 600 personer. 

Under perioden 2013-2017 planeras åtgärder för att minska antalet bullerstörda 

invånare i Borås Stad.29 Miljöförvaltningen ska bland annat inventera lokaler för 

brukare som inte har möjlighet att välja var de vistas, t.ex. skolor och äldreboenden, 

för att kunna prioritera åtgärder för lokalerna med de högsta ljudnivåerna. Även en 

inventering av ljudnivåer kring utomhusplatser och kartläggning av tysta områden och 

områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller ska genomföras. 

Följande riktlinjer för buller finns i översiktsplanen:  

- Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid 

eftersträvas vid ny exploatering. 

- Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas. 

- Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är 

bullerpåverkade. 

                                                
28 Borås Stad och lantmäteriet 2016   
29 Borås Stad 2013 - Bullerrapport 
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- Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, 

parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som 

avskärmning mot bullret.  

- Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska antalet bullerutsatta 

bostäder och människor. Bullersituationen behöver utredas och uppdateras 

med en ny kartläggning. 

- Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för 

vibrationer beaktas. 

 

Konsekvenser 

Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya 

bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär 

samtidigt förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från 

vägtrafik totalt minskar. När godstrafik flyttas utanför staden Borås minskar också 

bullerpåverkan från dessa källor.  

I översiktsplanen är den långsiktiga inriktningen för godstrafik på järnväg och väg att 

godset ska passera utanför staden. Götalandsbanan planeras som en ny 

järnvägsförbindelse för persontrafik, Borås förordar att järnvägssträckningen ska 

placeras i tunnel under staden, med en station med centralt läge.  

 

Planförslaget innebär sammanfattningsvis en större möjlighet att minska 

bullernivåerna jämfört med nollalternativet. Då staden förtätas finns dock en risk för 

fler bostäder i bullerutsatta lägen vilket måste beaktas i kommande planering. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt arbete med antagna åtgärder för buller i Borås stad, 2013-2017. 

Vid detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till bullerutredningen för Borås stad30 

som visar bullerpåverkan från vägar och järnväg. Det är också viktigt att utreda 

bullerpåverkan av planerade bostäder och verksamheter. Samtidigt bör bullerpåverkan 

bedömas med en helhetssyn vid avvägning mellan bostadsbyggande och hälsoeffekter 

av buller där fokus läggs på effekterna för människors hälsa och sociala miljö. Faktorer 

som bör vägas in: 

- Ljudkvalitet i gatunivå, vilket innebär upplevd störning som inte enbart uppmätt 

ljudnivå. 

- Tillvarata speciallösningar för bulleravskärmning i form av exempelvis bullerplank 

och fastighetsnära lösningar, vilket kan styras i detaljplaneskedet.  

- Positiva aspekter av möjligheter till en hållbar livsstil vid lokalisering av bostäder i 

centrala lägen, exempelvis närhet till kollektivtrafik och möjlighet till blandstad och 

de sociala kvaliteter detta för med sig. 

 Risk 

Förutsättningar 

De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första hand av 

risker förknippade med transport av farligt gods på väg eller järnväg samt olyckor från 

särskilt farlig industriverksamhet, i första hand s.k. Sevesoverksamheter. 

                                                
30 ÅF 2012 
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En olycka med farligt gods kan ge upphov till risk för allmänhet som uppehåller sig i 

närheten av olyckan, vid bedömning av dessa risker tas hänsyn både till den s.k. 

individrisken, dvs. risken för en individ som råkar uppehålla sig i närheten av 

olycksplatsen, och till den s.k. samhällsrisken, där hänsyn också tas till om det kan 

antas vara många individer som uppehåller sig i närområdet. Inom riskavstånd från 

farligt gods-leder skall inte planeras för personintensiva verksamheter.  

I Borås Stad är Transporter av farligt gods på väg hänvisade till riksvägarna 27, 40, 41 

och 42. Farligt gods transporteras även på järnväg, främst på Kust till kust-banan.  

Borås stads risk- och sårbarhetsanalys för år 2015-2018 har identifierat de största 

kritiska beroendena för att upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet och de 

största riskkategorierna baserat på bedömd sannolikhet och konsekvens. De kritiska 

områdena är att upprätthålla kapacitet inom personal, IT- och kommunikation och el.31 

Konsekvenser 

Riksvägarna 27, 40, 41 och 42, liksom järnvägssträckningarna genom Borås Stad, är 

utpekade som riksintressen för kommunikation, se avsnitt 2.4. Översiktsplanen 

förespråkar på några ställen förtätning i områden där farligt godsleder går idag. Vid 

detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till lederna för att försäkra att bostäder och 

andra verksamheter inte byggs för tätt inpå lederna.  

Sammanfattningsvis innebär inte planförslaget målkonflikter med identifierade 

samhällsrisker.  

Åtgärdsförslag 

Vidare studier krävs i detaljplaneskedet avseende konflikter mellan riskområden och 

exploatering för t.ex. bostäder. 

 Markmiljö 

Förutsättningar 

Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader 

där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa 

eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av 

människor.  

 

Förorenade område har inventerats översiktligt i Borås. Djupare inventeringar har 

gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans 

sediment.32  

 

Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet 

vid Klosterfjorden i Varbergs kommun i Hallands län. I Borås och Marks kommuner har 

det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor 

del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de 

kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning 

till ån.  

 

Viskanprojektet, som har initierats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i 

samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande 

undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur 

                                                
31 Borås Stad 2017 
32 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Förorenade områden  
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föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder 

som är genomförbara.  

 

Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment 

finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan kräva 

någon form av efterbehandling. De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det 

faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att 

föroreningar, bl.a. dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i 

bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.33 

 

Tillsammans gör de olika föroreningarna i sedimenten att området är ett av de mest 

förorenade i Sverige.34 Till viss del är de äldre sedimenten övertäckta av nya sediment 

och spridningen av föroreningarna till vattnet begränsas därmed. Tillförseln av till 

exempel dioxiner till vattnet är i vissa fall högre från befintliga reningsverk än från 

bottensedimentet med höga halter av historiska föroreningar. I främst 

Rydboholmsdammarna och ett område med sediment mellan Guttasjön och 

Rydboholmsdammarna är dock spridningen av föroreningar från textilindustrin fortsatt 

stor och behovet av sanering är där som störst.35  Då upptag av föroreningar sker i 

växter finns en risk att föroreningar kan spridas till fåglar.36 

Konsekvenser 

Viskan rinner genom centrala delar av Borås där markanvändningen kommer att 

förändras i och med den nya översiktsplanen.  

 

Exploatering och förändrad markanvändning i enlighet med översiktsplanen innebär att 

flera områden behöver provtas och eventuellt saneras för att klara tillämpliga 

riktvärden för markanvändningen.  

 

Efter sanering minskar risken att föroreningar från mark sprids till vattendrag och i 

övrigt orsakar skador på växt- och djurliv, men en sanering behöver föregås av en 

helhetsbedömning av miljörisker. 

 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god markmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Då sedimenten i Viskan är fortsatt kraftigt förorenade måste arbetet inom 

Viskanprojektet fortsätta. Sanering av bottensediment får en positiv effekt på den 

biologiska mångfalden i och i omgivningen runt Viskan vilket kan öka dess värde som 

rekreationsområde.  

Vid detaljplanering är det viktigt att utreda förekomsten av markföroreningar i 

förslagna områden för bebyggelseutveckling. Vid den fortsatta planeringen är det av 

den anledningen viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar i 

föreslagna bebyggelseområden, och vid misstanke om föroreningar kan 

markmiljötekniska utredningar utföras. Vid beslut om eventuell sanering bör en 

helhetsbedömning göras med hela hållbarhetsperspektivet och samhällsnyttan, där 

miljövinst och samhällsvinsten i övrigt av sanering vägs mot miljökonsekvenser under 

                                                
33 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Projekt Viskan  
34 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017  
35 Hifab 2011 
36 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017 
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saneringstiden, miljökonsekvenser av transporter av massor, möjlig markanvändning 

och exploatering efter sanering.  

De geotekniska förhållandena bör också undersökas närmare i samband med 

detaljplaneringen alternativt i bygglovsprocessen för att utreda stabilitetsförhållande, 

risk för markvibrationer, ras, skred och andra olägenheter. 

 Vattenmiljö 

Förutsättningar  

Vatten och avlopp inkl. dagvatten 

Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt 

dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas 

på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen 

som är beroende av vatten. 

Borås Stad har sammanställt kunskap om dagens och framtidens försörjning av 

dricksvatten och avlopp i kommunen i en VA-Översikt37. Staden har även arbetat fram 

en VA-plan38 som kommer utgöra grunden för den fortsatta utbyggnaden av 

kommunalt Vatten och avlopp. 

Enligt VA-planen kommer alla fastigheter i Borås Stad att tillhöra någon form av VA-

planområde. Med VA-planområde menas här ett område som antingen har allmän VA-

försörjning, är på väg att bli anslutet till allmän VA-försörjning, är föremål för vidare 

utredning av lämplig VA-försörjning eller ska även fortsatt ha enskild VA-försörjning. 

Inom Borås Stad har cirka 30 områden med sammanhållen bebyggelse identifierats 

som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.  

Klimatanpassning 

Följande förutsättningar identifieras för hur ett förändrat klimat bedöms kunna komma 

att påverka VA-försörjningen:39 

- Konsekvenser av klimatförändringar kan drabba dricksvattenproduktionen i 

Borås stad både genom att produktionsanläggningar översvämmas och att 

vattentäkten förorenas.  

- En ökad temperatur är en parameter som kommer att påverka kvalitén på 

råvatten. En ökad temperatur ger ökad tillväxt av alger som i sin tur kan ge 

syrefritt bottenvatten.  

- Den ökade frekvensen av extremväder kommer innebära en risk. Risken 

består framförallt i att mikrobiella och kemiska föroreningar spolas ut i täkten 

vid kraftiga skyfall. 

- Det finns områden i kommunen med spillvattenledningar som kommer 

översvämmas vid höga nivåer i Viskan, vilket kan leda till bräddning av orenat 

avloppsvatten eller översvämmade fastigheter.  

- Klimatförändringarna kommer ställa skärpta krav på hållbara 

dagvattenlösningar och översvämningssäkert byggande. Borås saknar en plan 

för hur säker ytavrinning kan ske vid tillfällen då dagvattennätet är 

överbelastat av regnvatten.  

                                                
37 Borås Stad 2016 - VA-översikt  
38 Borås Stad 2016 - VA-plan  
39 Borås Stad 2016 - VA-översikt  
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Området längs Viskan har undersökts i ett pilotprojekt där länsstyrelserna i Västra 

Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 har tittat närmare på hur området 

påverkas av ett förändrat klimat. Längs ån finns många intressen och verksamheter 

som riskerar att drabbas när ån svämmar över, såsom tätbebyggda områden, 

landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar och industrier med närhet 

till vattnet.  

Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga 

och låga flöden och tagit fram förslag på hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan 

se ut. 

Inom avrinningsområdet är det främst områden som redan idag drabbas av 

översvämningar som riskerar att få ökade problem i framtiden. Beräkningar gjorda 

utifrån klimatmodeller visar dock att de flesta framtida översvämningar kommer vara 

kortvariga och återgå till normala flöden på ett par dagar och att de högsta flödena 

även fortsättningsvis troligtvis kommer att inträffa mellan november och februari.40 

Yt- och grundvatten 

EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och anger vad EU-länderna minst ska klara 

vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Syftet med direktivet är att skydda och 

förbättra statusen i EU:s alla vatten. I svensk lagstiftning översattes direktivets mål till 

miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- och grundvatten. Det 

grundläggande kravet är att alla grundvattenförekomster ska ha uppnått god kemisk 

och kvantitativ status och alla ytvattenförekomster ska uppnå god kemisk och 

ekologisk status senast vid utgången av 2015. Det finns möjlighet för en 

vattenmyndighet att besluta om undantag från detta krav som antingen avser ändrad 

tidpunkt för uppfyllandet eller mindre strängt krav. Vid all bebyggelseplanering ska 

gällande miljökvalitetsnormer beaktas.  

Enligt uppgifter från vatteninformationssystem Sverige, VISS, är de största kända 

miljöproblemen för vatten i Borås kommun försurning, kontinuitetsförändringar, fysisk 

påverkan, miljögifter och främmande arter. Data saknas angående förorening av 

miljögifter, förorenade sediment, flödesförändringar och syrefattiga förhållanden på 

grund av belastning från organiska ämnen. Vad gäller övergödning bedöms statusen i 

vattenförekomster inom kommunen som god eller hög.  

Till stor del saknas data kring varifrån påverkan kommer. Vad gäller försurning 

kommer påverkan till stor del från atmosfäriskt nedfall. Det finns också en betydande 

påverkan från dammar, barriärer och slussar samt från skogsbruket.  

Det finns 17 klassade grundvatten i Borås som alla har god kvantitativ status och god 

kemisk grundvattenstatus.41  

I figur nedan visas ekologisk ytvattenstatus för klassade sjöar och vattendrag i Borås 

Stad. Ingen av de 18 klassade sjöarna och 33 klassade vattendragen uppnår god 

kemisk ytvattenstatus.42  

                                                
40 Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl. 2012 
41 VISS 2016  
42 VISS 2016 
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Figur 9 Nuvarande ekologisk ytvattenstatus på klassade sjöar och vattendrag i Borås Stad. 

Lassesjön och vattendraget ”Örbäck (från Lassesjö till Marsjön)” har god ekologisk 
ytvattenstatus. Vattendragen ”Nolån - uppströms Töllsjön” och ”Ätran: Åsunden-Hillared” har 
otillfredsställande ekologisk status. Resterande 17 sjöar och 30 vattendrag har måttlig ekologisk 
status.  

Konsekvenser 

VA-verksamheten påverkas av kommunens utveckling, översiktsplanen har stor 

påverkan på den framtida styrningen och planeringen av VA-verksamheten. 

Översiktsplanens inriktning mot förtätning gynnar generellt en effektiv utbyggnad av 

VA-nät. Det är positivt att analysera ekosystemtjänster i samband med utformning av 

dagvattenhantering.  

Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för dagvattenhantering. 

Översiktsplanen stödjer förtätning, vilket innebär att andelen hårdgjord yta inte kan 

väntas öka i någon större utsträckning jämfört med nuläget, utan nytillkommande 

bebyggelse i första hand sker på redan ianspråktagen mark. Se även i avsnitt 5.1 

under Vattenförsörjning. 

Översiktsplanen stödjer hantering av klimatanpassning, och bedöms inte föreskriva 

exploatering i särskilt utsatta områden. De största riskerna för Borås Stad avseende 

klimatanpassning gäller förändrade nederbördsmönster med risker för lokala skyfall. 

Översiktsplanen bedöms inte inverka på möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för 

vatten. Generellt finns krav i åtgärdsprogram kopplat till vattendirektivet att inte 

försämra och att planläggningen skall utvecklas för att förbättra vattenkvaliteten. En 

förtätning av redan ianspråktagen mark ger förutsättningar för att minska påverkan. 

Dels genom att ny mark inte tas i anspråk och dels genom att man kan koncentrera 

åtgärder som exempelvis dagvattenrening till färre platser. Vid förtätning kan andelen 

hårdgjord yta öka vilket kan påverka flödet från området. För att minska den påverkan 

gäller det att arbeta med flödesfördröjande åtgärder för att minska den negativa 

påverkan. I och med att redan bebyggd mark vidareutvecklas finns större möjligheter 

att åtgärda områden utan flödesfördröjande åtgärder.  

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god vattenmiljö. 

Åtgärdsförslag  

Fortsatt arbete med analys av ekosystemtjänster i anslutning till dagvattenhantering. 

Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen.  

Ekologisk ytvattenstatus för sjöar och 

vattendrag i Borås

God ekologisk status

Måttlig ekolgisk status

Otillfredsställande
ekologisk status
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Utredning av den övergripande gröna och blå infrastrukturen. Mer kunskap behövs om 

de gröna och blå strukturerna samt strategier för att värna och utveckla dem i 

harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna och blå 

infrastrukturens betydelse för natur, rekreation, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. Och i miljökvalitetsnormer för vatten.  

 Naturvärden 

Förutsättningar 

I Borås finns många områden med mycket höga naturvärden, både ur ett kommunalt 

perspektiv och ur nationellt och internationellt.  

Borås Stad är en typisk skogs- och mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra 

betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag 

med rik flora och fauna. Genom att bevara och sköta dessa områden kan vi lämna 

efter oss ett natur- och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska 

mångfalden.43 

En stor del av kommunens naturvärden är 

knutna till odlingslandskapet. Det typiska 

odlingslandskapet i kommunen är småskaliga 

ängs- och hagmarker som helt eller delvis 

omges av grandominerad skogsmark. 

Odlingslandskapet måste skötas för att 

naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt 

hotade av igenväxning, granplantering och 

rationalisering i jordbruket.44 Hästen är idag 

det dominerande betesdjuret45. 

Åren 1996-1997 inventerades 

odlingslandskapen i Borås Stad. Inventeringen 

ligger till grund för en uppföljning som 

genomfördes under 2010. Då återinventerades 

ett stort antal lokaler för att se om några stora 

förändringar skett i odlingslandskapet. Syftet 

var att ge en förbättrad och samlad 

kunskapsbild och önskad framtidsbild av 

odlingslandskapet i Borås. Här finns ängar och 

betesmarker med rik flora, lövdungar och grova 

träd med sällsynta lavar och mossor samt värdefulla småbiotoper i form av 

åkerholmar, renar, öppna diken och dammar.46 I ett internationellt perspektiv har 

Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få 

motsvarigheter.4748 

I Borås finns sex Natura 2000-områden med bevarandeplan:49 

- Mölarp och Kröklingshage – slåtteräng och lövskog 

- Rölle – ängs- och betesmark och bokskog 

                                                
43 Borås Stad 2016 - Naturen i Borås  
44 Borås Stad 2016 - Kulturlandskap 
45 Borås Stad 2015 - Slåttergubbens marker 
46 Borås Stad 2015 - Slåttergubbens marker  
47 Borås Stad 2016 - Kulturlandskap  
48 Borås Stad 2013 - Inventering 
49 Borås Stad 2016 - Natura 2000 

Figur 10 Orkidée vid rikkärret i Häljared.52 
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- Backa – ekhage 

- Tranhult – ädellövskog 

- Tattarströmmarna – vattendrag med flodpärlmussla 

- Abborrås – ängs- och betesmark 

I kommunen finns tretton naturreservat. Sex är kommunala: Rya åsar, Flenstorp, 

Lindåsabäcken, Vänga mosse, Älmås och Storsjön. De övriga är statliga reservat.50  

Översiktsplanens riktlinjer för områden med höga naturvärden: 

- Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i eller i 

anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på 

naturmiljön bedömas.   

- Värna områden med "högsta naturvärde" (klass I) eller "mycket högt 

naturvärde"(klass II) gentemot åtgärder som påverkar området negativt.   

- Områden med "höga naturvärden" (klass III) ska så långt möjligt värnas 

gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 

- Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden av klass I eller II inte 

kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen. 

- Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga 

naturvärden inom kommunen. 

Det pågår en landskapskaraktärsanalys för att närmare undersöka och beskriva 

kommunens olika landskapskaraktärer. Analysen kommer fördjupa kunskapen om 

stora opåverkade områden samt utgöra ett underlag för planering av exempelvis 

vindkraft och andra åtgärder som kan påverka landskapet. 

                                                
50 Borås Stad 2016 - Naturreservat 
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I nedanstående kartbild visas skyddsvärd natur i kommunen. 

Figur 11 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med 
svart ring i figuren.51 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001 

Översiktsplanen utfärdar rekommendationer för områden med höga friluftslivsvärden:  

- Inom och i anslutning till värdekärnor ska endast åtgärder som främjar natur- 

och rekreationsvärden tillåtas.  

- I områden med höga friluftslivsärden ska natur, rekreation och friluftsliv ha 

företräde framför annan användning. Tillgängligheten till områdena ska 

förbättras och funktioner som stärker friluftslivet ska utvecklas. 

Borås stads Grönområdesplan ligger till grund för översiktsplanen och omfattar Borås 

centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås och Viared. Syftet med 

grönområdesplanen är att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla 

grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. 

Samtidigt ska planen även vara en vägledning för samverkan mellan förtätning av 

bebyggelsen och bevarande av de gröna värdena i stadens fortsatta utveckling. 

Borås Stads grönområden delas i planen in olika kategorier:  

- strövområden 

- stadsdelsparker 

- närparker  

- träffpunkter 

- gröna stråk för djur- och växtliv  

- stråk för människan  

Den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en 

kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas 

                                                
51 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
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(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Behovet av 

kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs. i 

samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram.52 

Konsekvenser 

Planförslagets planeringsprinciper värnar naturvärden i kommunen. De 

ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls. Invånare har fortsatt 

tillgång till kvalitativa grönområden. 

Det finns en möjlig intressekonflikt vid förtätning i staden Borås, när konkurrensen om 

marken ökar. Detta medför att exploatering av mark i stadsmiljö kräver bevakning av 

grönytornas naturvärden och friluftsvärden i ökad utsträckning, jämfört med i nuläget 

och i nollalternativet. Tillgång till kvalitativa grönområden är en viktig aspekt för hälsa 

och rekreation, men i en stadsmiljö också för attraktiviteten. De sociala värdena i 

grönområden är generellt stora, och planeringen av det offentliga rummet i en stad 

ska också inbegripa grönområden, se avsnitt 4.2 Sociala och hälsosamma livsmiljöer. 

Om rekreation har företräde framför annan användning kan detta samtidigt medföra 

högt slitage vilket kan hota höga naturvärden. Det kan också finnas behov av att säkra 

andra ekosystemtjänster, exempelvis för dagvattenhantering. 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande av naturvärden och tillgång till 

grönområden i Borås Stad. När staden förtätas och konkurrensen om tillgänglig mark 

ökar riskerar tillgången till grönytor att prioriteras ned.  

Åtgärdsförslag 

Analys av ekosystemtjänster, inklusive sociotopvärden, i detaljplaneskede.  

Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen, som föreskriver 

kompensationsåtgärder när exploatering medför att grönområde skadas eller 

försvinner. Hänsyn ska tas i eventuell fördjupad översiktsplan och i detaljplan.  

 Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Det finns i Borås och dess omgivning många gamla odlingslandskap bevarade samt 

många miljöer med spår av framförallt textilindustrin. Borås Stads Kulturmiljöprogram 

(2001) ger ett samlat kunskapsunderlag och ett handlingsprogram för de 

kulturhistoriska intressena i kommunen. Kulturmiljöprogrammet utgör ett stöd i 

kommunens samhällsplanering och ger riktlinjer för handläggning i olika delar av 

planprocessen. Programmet identifierar följande åtgärder som krävs för att uppnå de 

mål programmet satt upp för kulturmiljön:53 

- Säkerställa värdefulla miljöer genom detaljplan eller områdesbestämmelse 

- Riktad information till fastighetsägare 

- Minska rivning av äldre byggnader 

- Aktivt bruka befintliga miljöer 

- Utökat ängsbruk 

- Röjning, slåtter, bete i anslutning till åkerholmar, stenmurar etc. 

                                                
52 Borås Stad 2014 - Grönområdesplan  
53 Borås Stad 2001 - Kulturmiljöprogram 
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Programmet identifierar även följande tre utredningsområden som bör prioriteras när 

det gäller fördjupade studier:54 

- Värdefulla miljöer med fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. Miljöer är 

belägna längs en åsrygg som sträcker sig från Rångedala-Finnekumlaupp mot 

Tärby, Gingri och Fristad. 

- Industrimiljöer. 

- Staden Borås. I Borås finns byggnader av särskilt högt kulturhistoriskt värde som 

bör utredas för en ev. byggnadsminnesförklaring. Dessutom finns behov av ökad 

kunskap om de tidiga handelsgårdarna av vilka det idag bara finns ett fåtal 

välbevarade kvar. 

Områden som är riksintressen för kulturmiljövård ska enligt 3 kap 6 § Miljöbalken 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Redogörelse för aktuella 

riksintressen för kulturmiljövård finns i avsnitt 2.4.  

Konsekvenser 

När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed kulturmiljön. Inga riksintressen 

för kulturmiljövården ligger inom Borås tätort, dock finns områden som 

kulturmiljöprogrammet pekar ut som viktiga för fortsatta studier. I översiktsplanen 

rekommenderas följande för kulturmiljövården i Borås:  

- Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt för kunskapen om och 

hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.   

- Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som 

påverkar området negativt. 

- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och 

utformning av bebyggelse och anläggningar 

- Skydda kulturhistoriska landskapsvärden från åtgärder som försämrar upplevelsen 

och tillgängligheten av dessa  

- Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till 

bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade 

utredningar behöva genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går 

förlorade utan istället bevaras och berikas. 

Det finns också i översiktsplanen en övergripande strategi som vill synliggöra Viskan 

och Borås textila identitet. Detta innebär att attraktiva bostäder, mötesplatser, parker 

och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins 

kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den 

tätare stadsmiljön. 

Planförslagets strategier och planeringsprinciper bidrar till att kulturhistoriska värden 

tas tillvara i området runt Viskan.  

Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna bedöms inte 

påverka riksintressen för kulturmiljö negativt. 

 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande och utveckling av kulturmiljön i 

Borås Stad. Se även avsnitt 4.5 Identitet och kultur. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning för att uppnå målen i 

kulturmiljöprogrammet. 

                                                
54 Borås Stad 2001 - Kulturmiljöprogram 
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Översiktsplanens principer behöver följas upp med konkreta åtgärder i detaljplaner 

och kommande planering.  

Vidare arbete med att ta fram riktlinjer för gestaltning för att stärka, bevara och 

utveckla identitet och karaktär, samt förhållande mellan nytillkommande och befintligt 

arkitektoniska uttryck. Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar 

till att uppnå visionen och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna 

identiteten.  

6 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål55. Målen syftar till att främja 

människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara 

natur- och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. De 

regionala tilläggsmålen för Västra Götaland framtagna av Länsstyrelsen fastställdes 

under 2015. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta 

mot. 15 av de nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra 

Götalands län (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). Generationsmålet 

anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en generation 

för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på vägen för att nå 

generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. De regionala tilläggsmålen 

kompletterar de nationella målen och är specifika för Västra Götaland.  

Bedömning mot lokala miljömål är inte möjligt då dessa är under antagande. 

Kommande strategier och planering bör bedömas mot de lokala miljömålen när de är 

antagna.  

Översiktsplanen bedöms påverka flertalet miljökvalitetsmål. För upprättandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta 

att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning (Mål som inte konsekvensbeskrivs är 

Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård): 

- Begränsad klimatpåverkan 

- Frisk luft 

- Bara naturlig försurning 

- Giftfri miljö 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Grundvatten av god kvalitet 

- God bebyggd miljö 

- Myllrande våtmarker 

- Levande skogar 

- Ett rikt växt- och djurliv 

- Ett rikt odlingslandskap 

Denna rapport skall utöver miljökonsekvenser, även bedöma sociala och ekonomiska 

konsekvenser. Utöver de nationella miljökvalitetsmålen, kan därför också det 

nationella jämställdhetsmålet vara relevant att bedöma översiktsplanen mot. Målet för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sitt eget liv. Översiktsplanen bedöms på ett övergripande plan kunna gynna 

jämställdhet avseende möjlighet till lika villkor för transport, vardagsliv och service. 

Såväl bebyggelseplanering som trafik- och infrastrukturplanering behöver ske så att 

                                                
55 Naturvårdsverket 2017 - Miljömål.se   
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gång-, cykel- och kollektivtrafik främjas och därmed kan ge mer jämställda 

förutsättningar för män och kvinnor att tillgodogöra sig den tillgänglighet som 

transportsystemet ger.56 

Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning 

för att stimulera arbetsmarknaden. 

Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte bli farlig.  

Regionala mål:  

- År 2030 är ekonomin oberoende av fossila bränslen.  

- Minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafik med 40 % år 2020 jmf 1990.  

- År 2020 ska andelen förnybar energianvändning öka till minst 60 %. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet och är det av största vikt att samhällsplaneringen i 

allt väsentligt styr mot att möjliggöra fossilfritt resande. Planförslaget innebär en 

planeringsstruktur som stödjer en ökad kollektivtrafik, och en totalt sett minskad 

biltrafik. Nollalternativet stödjer inte planering för hållbart transportsystem i samma 

utsträckning. 

Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas.  

Regionala mål:  

År 2020 har utsläppen av: 

- Kväveoxider minskat till 17 000 ton/år  

- Flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat till 29 000 ton/år 

- Partiklar (PM 2,5) minskat till 2 500 ton/år  

- Svaveldioxid minskat till 3 000 ton/år 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet i större utsträckning än nollalternativet, 

genom att planera för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för minskad 

biltrafik. 

Bara naturlig försurning Den försurande effekten av nedfall och mark-användning 

ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 

Regionala mål:  

- Färre försurade vatten, år 2020 ska högst 30 % av sjöar och 15 % av 

vattendragen i länet vara försurade.  

- Minskade utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid, se ovan under målet Frisk 

luft. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt 

och ge förutsättningar för minskad biltrafik. 

Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll. 

Regionala mål:  
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- Minskning av farliga ämnen i utgående vatten från reningsverk (t.ex. koppar, 

kadmium, bly, kvicksilver, nickel, läkemedelsrester m.fl.). Minskad förekomst 

av växtskyddsmedel i ytvatten. 

- Alla områden med stor risk eller mycket stor risk för människors hälsa eller 

miljön ska åtgärdas senast 2050. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Nyinvestering avloppsreningsverk klarar 

kapacitet växande befolkning. 

Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 

negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald mm.  

Regionala mål:  

- Minskade utsläpp av kväveoxider, se ovan om målet Frisk luft. 

- År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat med 7 000 ton/år. 

- Minskande transport av kväve och fosfor i vattendragen till år 2020. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt 

och ge förutsättningar för minskad biltrafik. 

Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, 

deras variationsrika livsmiljöer och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Regionala mål:  

- Minst 50 % av de nationellt särskilt värdefulla vattnen avseende natur och 

kultur ska 2020 ha ett långsiktigt skydd.  

- Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter år 2020. 

- 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   
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Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Regionala mål:  

- Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter år 2020, se ovan under målet Levande sjöar och vattendrag. 

- 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering, se ovan under 

målet Levande sjöar och vattendrag. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö med mera. 

 

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas 

Regionala mål:  

- Ökat antal arter i vardagslandskapet 

- God miljö för pollinerare 

Regionala mål  Planförslagets konsekvenser  

Ny sammanhållen bebyggelse 
lokaliseras så att transporter mellan 
viktiga samhällsfunktioner kan ske till 
fots eller cykel, kollektivtrafik ska 
finnas nära boende.  

Planförslaget innebär förtätning av 
bebyggelse och därmed ökade möjligheter 
till transport till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik/ ökad möjlighet till att 
regionalt mål uppfylls. Nollalternativet 
motverkar målet. 
 

2025 ska en tredjedel av invånarnas 
resor göras med kollektivtrafik 
 

 Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.  

Avståndet till närmsta grön- eller 
vattenområde om minst 1 ha ska inte 
vara större än 300 meter från 
bostäder och skolor. 
 

Grönområdesplanen har Borås definierat 
Närparker som ska finnas högst 300 meter 
från bostäder och vara minst ca 2 ha.  

Synliggöra ekosystemtjänster i fysisk 
planering. 

VA-planen föreskriver analys av 
ekosystemtjänster. 

År 2020 ska utveckling ske utan att 
möjligheten till stadsnära odling och 
rekreation inte försämras 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   

År 2020 ska bebyggelsens 

kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden vara identifierad och 
analyserad 
 

Kulturmiljöutredningen hanterar till stor del 

detta. 

God ljudmiljö Minskad biltrafik i bebyggd miljö ger 
minskat buller. Förtätning kan dock 
innebära ökat antal bullerutsatta invånare. 
Viktigt att beakta uppfyllelse av riktvärden 
vid detaljplaneläggning. 

Minskad energianvändning I bostäder 
och lokaler 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   

Anpassa samhället till klimat-
förändringar 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.  
VA-planen hanterar målet. 
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- Ökad kunskap om skyddsvärda träd 

- Ökad kunskap om främmande arter 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Viktigt att beakta naturvärden och biologisk 

mångfald i utveckling av tätortsnära grönytor, och avsätta tillräckliga ytor när staden 

förtätas. 

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden 

Regionala mål:  

- Hållbar markanvändning 

- Skydd av objekt i Myrskyddsplanen 

- Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas 

Regionala mål:  

- Förstärkt biologisk mångfald 

- Skydd av kulturmiljövärden 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks  

Regionala mål:  

- Bevarande och skötsel av ängs- och skogsmarker 

- Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper 

- Bevarande av åkermark 

- Ökad andel ekologisk produktion 

- Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

 

7 Sammanfattande slutsatser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar 

med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms 

sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.  
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara: 

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande. 

- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka 

segregationen. 

- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt. 

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår 

generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på 

klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står 

transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför 

avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de 

ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en 

överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt 

hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 

enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det 

innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och 

att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör 

transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 

bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till 

vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är 

helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås 

stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar 

av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, 

mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart 

transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt 

och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och 

kollektivtrafikhållplats. 

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social 

aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med 

annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 

Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om 

människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 

markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för 

ytor för mötesplatser, service och rekreation. 

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är 

samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt 

för den enskilde.  

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse 

genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 

bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med 

kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga 

mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt 

att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte 

skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 

genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn 

på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares 

sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.  
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Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för 

miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, 

men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc. 

Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.  

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna 

Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 

arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt 

Förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena 

sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra 

sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i 

kommande planeringsskeden och inte förverkligas.  

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella 

miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 

Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid 

förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att 

eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, 

samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö. 

Sammanfattande åtgärdsförslag 

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig 

bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan 

förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra 

översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 

tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.  

Åtgärdsförslagen i rapporten återges i detalj under varje avsnitt, och beskriver i första 

hand åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att 

förverkliga potentiella positiva konsekvenser av översiktsplanen. Nedan beskrivs 

övergripande förslag till åtgärder för att förverkliga strategier i översiktsplanen, och i 

förlängningen därmed förverkliga Borås vision. Flera av dessa föreslås av 

översiktsplanen. 

- Fördjupning för sociala konsekvensanalyser i fortsatt planering, där sociala 

konsekvenser relateras till en helhetssyn för hela hållbarhetsperspektivet. 

 

- Vidare arbete med programhandlingar för fördjupningar i program och 

fördjupade översiktsplaner och/eller strategier.  

 

- Samarbete mellan förvaltningarna och med kommunala bolag, 

förvaltningsgemensamt strategiarbete. Generellt bedöms en framgångsfaktor 

vara att bedriva förvaltningsövergripande arbete, i syfte att värna värden som 

är centrala för att nå målen i översiktsplanen 

 

- Utarbeta konkreta verktyg i planeringsprocessen, i form av exempelvis 

handlingsplaner och checklistor för vilka värden som skall hantera i 

detaljplaneskedet vilka är extra viktiga för att nå översiktsplaneringens mål. 

 

- Stråkanalys som verktyg i detaljplanering för att visa planförslag i förhållande 

till värden som behöver värnas och om detaljplanen stärker eller försvagar 

riskområden.   
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  Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att presenteras i Lokalresursplanen och 
ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte 
att tas med i investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer detaljerad information fyll i 
lokalrevision formulär 2. 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen  

Lokalsamordnare: Jan Gustafsson. 

Lagrum: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Socialtjänstlagen, (Sol) 

Nulägesanalys:  

LSS, boende: Under 2016 eller 2017 har inga nya LSS-boenden tagits i bruk. Två nya gruppbostäder är 
planerade att tas i bruk i december 2018.  

I dagsläget söker nästan uteslutande yngre personer ett LSS-boende, men flertalet av de som bor på 
de enheter där det idag finns lediga lägenheter är äldre personer.  Detta gör det problematiskt att ge 
skäliga erbjudanden till dessa yngre personer. Därför har en enhet, Lidbovägen, med icke fullvärdiga 
lägenheter lagts ned, och de äldre personer som bott där har erbjudits omflyttning till andra tomma 
lämpliga lediga lägenheter. Plan finns för att bygga om Lidbovägen till fullvärdiga lägenheter. Det 
finns också, av flera skäl, planer på att avveckla boendet Slättvägen 1 och Slättvägen 7 i Borgstena 
inom de närmsta åren. Förutsättningen är att Lidbovägen kan tas i bruk som ersättning för ett av 
dessa boenden.  

Boenden har hög nyttjandegrad. Kö finns för personer som beviljats beslut om LSS-Bostad. 

Gällande servicebostäder har det blivit svårare att få lägenheter uthyrda som inte är belägna nära 
baslägenheten, då de flesta av de personer som numera får ett beviljat beslut om bostad inte klarar 
att bo på avstånd från en baslägenhet.  

Lägenheter i serviceboendet på Våglängdsgatan 129 avvecklas under våren 2018, och verksamheten 
flyttar till Klintesväng 10. I och med att verksamheten startar upp på Klintesväng 10 utökas antal 
lägenheter med c:a fyra st.   

Korttidsenheterna LSS har idag en låg beläggningsprocent men ändå svårigheter att verkställa 
beslutade insatser, relaterat till ett förändrat behov hos brukarna. Fler brukare har behov av att 
vistas enskilt på korttidsenheten, vilket innebär att lokalerna inte nyttjas till fullo. 

Daglig verksamhet/sysselsättning: Daglig verksamhet (LSS) och sysselsättning (SoL) har tillkommit 
under nämndens ansvar från och med 2017. Daglig verksamhet (LSS) är en insats för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig. Insatsen omfattar personer med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer med betydande och 
bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom.  Från och med 2017-01-01 har även målgruppen personer med psykisk 
ohälsa rätt att ansöka och beviljas sysselsättning enligt SoL. 



Verksamheterna har idag 15 lokaler. Deltagare erbjuds platser efter deras personliga behov utifrån 
LSS-och SoL-beslut på aktuella enheter. Vid årsskiftet 2017/2018 lämnar DV sin lokal, Hedagården 
som ligger i Fristad. Det finns en påbörjad planering att hyra en centralt belägen lokal där två andra 
mindre befintliga verksamheter ska flytta in för att kunna samverka på ett bra sätt. En lokal kommer 
så att sägas upp, medan den andra ingår i ett gemensamt avtal på Östermalm med fler lokaler och 
kommer att nyttjas av annan verksamhet som har behovet att utöka sina lokalytor. 

Socialpsykiatri: Socialpsykiatrin har sex boenden varav ett i form av serviceboende med personal 
endast på dagtid. Sedan ett par år tillbaka har äldre otidsenliga lokaler (Billdalsgatan och 
Badhusgatan) bytts ut emot nya men antalet lägenheter har totalt endast utökats med två stycken 
sedan 2007. Det är ett stort behov av ett nytt boende för att ersätta Jössagatan 3 vars lokaler och 
gemensamhetsutrymmen inte är anpassade för målgruppen. SON avsikt är att så långt som möjligt 
undvika att bedriva gruppbostäder i hyreshuskomplex.  

Borås Stad har idag 84 lägenheter för målgruppen. Det finns ytterligare fyra lägenheter, avsedda för  
korttid, utöver antalet angivna lägenheter. Dessa är kopplade till Jössagatan 3. 

I samband med att den nya lagen – lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård träder i kraft 
from 2019-01-01 kan det innebära ett ökat behov av korttidsplatser i väntan på beslut om permanent 
plats på något av stadens egna boenden. En utökning av antalet korttidsplatser bör också innebära 
att vi minskar risken av att köpa externa platser. 

Demografi: 

 LSS: Personer med komplicerade dubbeldiagnoser har ökat vilket försvårar erbjudanden om lämpliga 
boendealternativ. Nämnden planerar därför för att skapa en form av ”mellanboende” där man skall 
utforma lokaler på lämpligt sätt, och arbeta för att på bästa sätt möta dessa personer utifrån de 
behov som finns. Personer som skulle kunna bo på en sådan enhet behöver mer och annorlunda stöd 
än vad man får på en traditionell servicebostad, men inte så stort stöd som ges på en gruppbostad. 
Man kan lokalmässigt tänka sig ett antal separata lägenheter centrerat i direkt närhet kring en 
baslägenhet, med ett rymligt kök för att där kunna erbjuda måltider. Behov finns också för att bygga 
ett boende med specialinriktning för personer med autism. 

Verksamhetsutvecklare inom förvaltningen har i uppdrag att se över hur korttidsverksamhet för barn 
utvecklas, då både gällande myndighetsutövning och verkställighet.       

Socialpsykiatri: Det är inte enkelt att långsiktigt planera för behovet av antal boenden för denna 
målgrupp  då det är svårt att förutspå hur många som kommer att ha så pass stora svårigheter i sin 
livsföring, att de i framtiden behöver bostad med särskild service enligt SoL.  Bistånd om bostad och 
boendestöd enligt socialtjänstlagen (Sol) för personer med psykisk funktionsnedsättning förväntas 
att öka. För målgruppen finns det behov av tränings- och försökslägenheter under planperioden för 
att öka rörligheten och möjligheten till ett ordinärt boende. 

Riktlinjer: 

LSS: LSS-lagen håller på att ses över, vilket kan innebära förändrade förutsättningar. 



Inspektionen för vård och omsorg (IVO) skärper kraven för kommunerna på så sätt att man utdömer 
vite, om personer med ett beviljat beslut om LSS-boende, inte har erbjudits en fullvärdig lägenhet 
inom sex månader. (Tidigare hade man ett år som praxis.)  Exempel: Vitesbeloppet för boende på 
gruppbostad är ca 72000 kronor per månad för varje person som inte fått något erbjudande om 
gruppbostadsboende enligt LSS. 

Försäkringskassans bedömning för att bevilja personlig assistans kan medföra att behovet av flera 
LSS-boenden ytterligare ökar, samt att behov av boenden för personkrets 3 kommer att behövas, 
vilket saknas idag.  

Nationell strategi för Vision e-hälsa 2025: Borås Stad beslutade 2016 att öka sin satsning på 
digitalisering i enlighet med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås stads tjänster med hjälp av 
modern teknik  ska göras mer tillgängliga och lätthanterliga. Utifrån detta ställningstagande finns för 
nämndens målgrupper ett behov av att säkerställa tillgång till den moderna tekniken i såväl 
befintliga, som nyproducerade lokaler och bostäder. Både i de gemensamma delarna som i den 
enskilde hyresgästens lägenheter. 

Socialpsykiatri: Nuvarande betalningsansvarslag upphävs from 2019-01-01 och ersätts av en ny lag – 
lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvård. Den nya lagen innebär att kommunen har färre 
dagar på sig att ta emot patienter som bedöms vara utskrivningsklara. Tidigare har kommunerna haft 
30 dagar på sig för ett övertagande men i och med den nya lagen minskas det till tre dagar. Troligtvis 
kommer detta innebära ett ökat behov av korttidsplatser. 

Lokalbehov: 

LSS: Det är en komplicerad planeringsprocess då förutsättningarna på kort tid kan ändras.  Då inte 
något nytt LSS-boende kommit till stånd  2016 eller 2017, ökar det uppdämda behovet av LSS-
bostäder.  

 Det finns fortfarande boenden som inte fyller kriteriet att vara fullvärdiga, och de kan vi inte erbjuda 
till nya personer som beviljats ett boende enligt LSS-lagen. Dessa enheter behöver byggas om, 
alternativt bytas ut mot ändamålsenliga bostäder, för att kunna erbjudas de personer som har fått 
beslut om ett LSS-boende. Boendeplaneringen har under hösten år 2014 tillsammans med LFF 
inventerat vilka lokaler som inte fyller lagkraven, och vi väntar på en rapport från LFF om hur detta 
kan åtgärdas på lämpligaste sätt. Brist på fullvärdighet kan påverka IVO bedömning när nya tillstånd 
för att bedriva boende i aktuell fastighet ska fattas.  

Lokalbehovet är som det nu ser ut 

2 st Gruppbostäder per år  

1 Servicebostad typ  ”mellanboende”  8 – 10 separata  lägenheter centrerat i direkt närhet kring en 
baslägenhet med gemensamt kök matsal etc. 

 1 servicebostad/ Boendeenhet för personkrets 3.   

Det finns ett stort behov av att bygga om Barnhemsgatan  68 -70. 



LSS-korttid: Det finns ett förändrat behov där fler ungdomar som beviljas korttidsvistelse har behov 
av att vistas ensam med personal, utan andra brukare. Möjligheten att tillgodose dessa behov är 
begränsad av tillgång till lämpliga lokaler. Viss ombyggnation behövs. 

Socialpsykiatri: Gruppboende Jössagatan 3 som är ett flervåningshus behöver ersättas av ett nytt 
boende. Boendet är idag inte anpassat och för målgruppen både på grund av antalet platser samt 
lokaler. Det finns behov av större gemensamhetsytor men att utöka i nuvarande lokaler är inte 
möjligt. Två nya boenden behövs för att ersätta Jössagatan 3. Lämpligt antal platser är 10-12 per 
boende. Söderforsgatan som idag är ett serviceboende för målgruppen med personal endast dagtid 
behöver på sikt ersättas med nyproduktion. Samtliga lägenheter håller låg standard och är heller inte 
tillgänglighetsanpassade då det saknas hiss i trappuppgångarna. Behov finns också av 
övergångsbostäder/träningslägenheter för de personer som varit externt placerade.   

Nämnden har i särskilt uppdrag att utreda behovet av träffpunkt/aktivitetshus för personer med 
psykisk ohälsa som inte har daglig sysselsättning. Utifrån detta uppdrag ser nämnden behov av att 
starta upp ett aktivitetshus för målgruppen under 2019. Önskvärd storlek för denna verksamhet är 
1000 – 1200 kvm.  

Daglig verksamhet/Sysselsättning: Deltagarantalet på daglig verksamhet enligt LSS ökar stadigt och 
det finns ett behov av lokaler till den kommande yngre generationen där man behöver anpassa 
inriktning av verksamhet. Under kommande två år finns ett behov av två centralt belägna lokaler 
varav en ska riktas mot personer som tillhör socialpsykiatrins deltagare. Finns också ett önskemål att 
hitta en lokal i centrum för att ha försäljning av olika varor, alltså en typ av affärslokal. 

Mindre anpassningar: 

 LSS och Socialpsykiatri: Flera äldre boendeenheter har ett renoveringsbehov av ytskick. 

LSS korttidsverksamhet: Backagårdens korttidsboende har idag plats för tre brukare, men det vistas 
endast en brukare där åt gången. Genom viss ombyggnation där lokalerna skulle avgränsas till två 
mindre lokaler skulle det vara möjligt att verkställa insatsen för fler brukare samtidigt.  

Daglig verksamhet: Idag finns tio lokaler som är i olika behov av renovering, uppfräschning och 
anpassningar för att kunna bedriva en bra verksamhet. Då målgruppen är personer med olika typer 
av funktionsnedsättningar måste anpassningar göras löpande då det finns ett flöde av deltagare som 
kan ha speciella behov som gör att anpassningar måste ändras för aktuella deltagare under 
verkställighetstiden. Det kan inte vänta utan måste ske ganska omgående efter beställning eftersom 
det annars kan innebära att vi inte kan verkställa beslut för någon person. Det kan handla om 
ljudisoleringar, bredda dörrar, flytt av vägg, handikapptoalett och att det även måste finnas tillgång 
till dusch på flera enheter. 

Trång sektor: 

Socialpsykiatri: Gruppboende Metergatan är i behov av utbyggnad. Brukarna på Metergatan har 
psykiska funktionsnedsättningar och flera av de boende är utåtagerande. Hot - och våldssituationer 
har ibland uppstått då brukarna har behövts samsas på små ytor. Flera av brukarna på Metergatan 
har även behov av hjälpmedel som kräver större gemensamhetsutrymmen.  

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? 

Behov 2019 

1. Behov av två nya gruppbostäder LSS



1. Behov av två nya gruppbostäder Socialpsykiatri (ersätta Jössagatan 3)

1. Behov av ombyggnation av Barnhemsgatan 68 -70 LSS

1. Träffpunkt/aktivitetshus för målgruppen personer med psykisk ohälsa

1. Ombyggnation av korttidsplatser LSS

1. Behov av lokaler för fler mötesplatser LSS

2. Behov av Servicebostad LSS ”mellanboende”, 8 – 10 separata lägenheter centrerat i direkt
närhet till baslägenheten med gemensamt kök/matsal/gemensamhetsutrymmen.

Behov 2020 

1. Behov av två nya gruppbostäder LSS

1. Behov av ny gruppbostad Socialpsykiatri (ersätta Söderforsgatan)

1. Korttidsboende LSS

Behov 2021 

1. Behov av två nya gruppbostäder LSS

1. Behov av ett nytt boende för personkrets 3/servicebostad

1. Behov av korttidsboende Socialpsykiatri 8 – 10 platser

Utöver årliga behov 

Renovering av befintliga grupp- och servicebostäder samt behov av att tillgänglighetsanpassa 

LSS: Det är nyligen påbörjat detaljplaner på tre olika platser för kommande LSS-boenden: 
Svensgärde, Sörmarken och Sjömarken. Av vad vi idag kan se, är behovet av nya bostäder, både vad 
gäller nyproduktion och, om möjligt, ombyggnad av befintliga boenden (alternativt ersätta dessa 
med nyproduktion) inom tidsramen enl. följande: 

Övrig information: 

LSS: Det är viktigt att renoveringen av Lidbovägen kommer igång snabbt, för att få till en avveckling 
av boenden i Borgstena. 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten avser Gruppbostäderna Barnhemsgatan 68-70 

Datum: 2018-01-29  

Förvaltning: SOF 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja 2015 första gången. 

Verksamhet: LSS-boende, Gruppbostäder 

Lokalbehov: Fungerande LSS-bostad på samma tomt. 

Nuläge: Beskriv befintliga lokaler: I mycket dåligt skick och ej fullvärdiga. 

Typ av behov: Större ombyggnad / alternativt nybyggnad av ett hus i taget. 

Storlek/Antal: Beror på inriktning 

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna. Beror på inriktning 

Verksamhetsbeskrivning: Boende LSS  

Övrig information: Då det bor några personer kvar på enheterna, behöver vi hitta 
ersättningsboende för dessa.  



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS med läge Sjömarken 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: SoF 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-boende  

Lokalbehov: Gruppbostad  

Typ av behov: nybyggnad,  

Typ av lokal: Gruppbostad LSS 

Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer 

Krav och specifika behov: Beroende på kommande målgrupp. 

Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende  

Vilken nettoökning ger projektet? 6 Lgh. 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS med läge Svensgärde 

Datum: 2018-01 -29 

Förvaltning: SoF. 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja, meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-Boende (preliminärt planerat ) för personer med autism. 

Lokalbehov: Gruppbostad 

Typ av behov: Nybyggnad 

Typ av lokal: Gruppbostad LSS 

Storlek/Antal: Preliminär planering: Gruppbostad med Lägenheter för 5 personer enl. 
personkrets 1 LSS 

Krav: Se nedan  ”Specifika behov” 

Verksamhetsbeskrivning: LSS-boende. 

Specifika behov: (Gäller både inne och utemiljö) : Preliminärt planer för 5 Stora lägenheter 
och mindre gemensamma ytor, samt Specialbehov pga målgruppen som vi får återkomma 
till då det är dags att projektera objektet.  

Tidplan:  

Vilken nettoökning ger projektet? Oklart. 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Ny gruppbostad LSS med läge Sörmarken 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: SoF 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Meddelat behov av två 
gruppbostäder per år sedan många år tillbaka. 

Verksamhet: LSS-boende  

Lokalbehov: Gruppbostad  

Typ av behov: nybyggnad,  

Typ av lokal: Gruppbostad LSS 

Storlek/Antal: Gruppbostad med Lägenheter för 6 personer 

Krav och specifika behov: Beroende på kommande målgrupp. 

Verksamhetsbeskrivning: LSS-Boende  

Vilken nettoökning ger projektet? 6 Lgh. 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Ny Mötesplats LSS 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: Sociala Omsorgsförvaltningen 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen tidigare? Nej 

Verksamhet: Mötesplats 

Lokalbehov: Större lokal än den som i dag finns på Skogshyddegatan 43. Även med fler antal mindre 
rum. Alternativt en till lokal samt behålla nuvarande. Viktigt med uteplats, kök och kontor, mindre 
rum samt större ytor för gemenskap. Tillgänglighetsanpassat är ett krav, även när det gäller toaletter. 

Nuläge: Litet kök, litet kontor, några färre rum 

Typ av lokal: Se ovan 

Beskriv syftet och behovet: Syftet är en mötesplats med plats för fler gäster än vi har idag.  

Storlek/Antal: varierar  

Krav: Viktigt med bra tillgänglighet, när till busshållplats med goda förbindelser 

Verksamhetsbeskrivning: Mötesplats  

Vilka lokaler lämnas: Se övrigt  ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till. Se övriga frågor. 

Övrig information: Beroende på vilken lokal som erbjuds kan ett alternativ kan vara att behålla 
nuvarande lokal och komplettera med ytterligare en mötesplats. Hittas en större lokal kan ett 
alternativ vara att släppa befintlig lokal på Skogshyddegatan 43. Dessa alternativ är likvärdiga.  



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: SOF 

Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen? Ja Detta år, för att behovet nu har ändrats. 

Verksamhet: Korttidsboende enligt LSS, Backagården, Backvägen 3 Fristad

Lokalbehov: Det har skett en ökning av brukare som beviljas korttidsvistelse men som av olika skäl inte klarar 
att vistas med andra ungdomar. I dagsläget är Backagården byggd för att kunna ta emot tre brukare samtidigt, 
men endast en brukare i taget vistas där. Eftersom det finns fler beviljade dygn i besluten än i 
kalendermånaderna, så innebär det att alla dygn inte kan verkställas för de brukare som behöver ha enskild 
korttidsvistelse. En ombyggnation av Backagården skulle möjliggöra en ökad verkställighet av beviljade dygn 
och fler brukare skulle få den rekreation de har rätt till och fler familjer få avlastning. 

Nuläge: Backagården har 3 rum för brukare, ett litet kök samt en kombinerad matplats/vardagsrum. 

Handlingsalternativ: Oktober 2016- december 2017 har enskild korttidsverksamhet bedrivits på helger i en 
tvårumslägenhet centralt belägen i Borås. Detta är inte optimalt varken ur brukar- eller personalperspektiv pga 
otillräckliga lokaler. Lägenheten är uppsagd och all enskild korttidsvistelse kommer förläggas till Backagården 
från 1/1 2018 

Typ av behov: Finns möjlighet att bygga om Backagården till 2 mindre lägenheter, där 2 brukare kan vistas 
samtidigt utan att behöva interagera?  

Typ av lokal: Korttidsboende. 

Beskriv syftet och behovet: Se ovan 

Storlek/Antal: Det finns behov av att kunna ha 2 brukare där samtidigt, men utan att de behöver interagera 
med varandra. 

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna. Hållbara lokaler och fönster då det kan vara personer som är 
utåtagerande.  

Verksamhetsbeskrivning: Korttidsvistelse enligt LSS för barn/ungdomar med diagnoser inom autismsområdet 
samt med olika tilläggsdiagnoser. 

Specifika behov: Möjlighet att ha 2 brukare där samtidigt och att de ska få fullgod korttidsvistelse men utan att 
behöva interagera med varandra.  ’ 

Övrig information: Uppgiftslämnare Elisabeth Hindelius 



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten avser nybyggnation som ersättningsboende för Jössagatan 3 som nämnden önskar avveckla. 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen 

Lokalresursplanen: Ja, 2016, 2017, 2018 

Verksamhet: Gruppboende Socialpsykiatri 

Lokalbehov: Behov av två nya gruppbostäder som ersättning för nuvarande Jössagatan 3.  

Nuläge: Sociala omsorgsnämnden har idag 6 gruppboenden inom socialpsykiatri. Antal platser per boende varierar mellan 10 – 19. 
Jössagatan 3 har även 4 st platser för korttid.  

Handlingsalternativ:  

Typ av behov: Två nya boenden, ca 10 – 12 platser per boende.  

Typ av lokal: Gruppbostad 

Beskriv syftet och behovet: Erbjuda bostad till personer med psykisk ohälsa och där omsorgsbehovet är så stort att personen inte klarar av 
att bo i eget boende. Behov av personal dygnet runt.  

Storlek/Antal: Önskvärt är att nya gruppbostäder inom socialpsykiatri byggs liknande Kulbanan/Serenadgatan. Önskvärt samma storlek och 
antal lägenheter.  

Yta:         m² 

Krav: Samma som Kulbanan/Serenadgatan 

Parkeringsplatser och angöring: Behov av besöksparkeringar, antal? Behov av personalparkeringar, antal? 

Verksamhetsbeskrivning:  

Specifika behov:  

Tidplan: 2019-01-01, senast 2019-09-01 

Vilka lokaler lämnas: Jössagatan 3 

Kostnader: ? 

Vilken nettoökning ger projektet? 0 

Konsekvensanalys Nedläggning av Jössagatan 3 som idag är trångbott samt inga möjligheter till att öka gemensamhetsytor. 
’ 

Omständigheter: Viktigt med närhet till kollektivtrafik.  

Övrig information:  



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser Daglig verksamhet 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen. 

Lokalresursplanen: Det finns ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.  

Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten. 

Lokalbehov: Det behövs en lokal som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Närhet till naturen, goda 
förbindelser, flera ingångar. 

Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten. 

Handlingsalternativ: Eftersom lokalerna behöver vara anpassade kring personer med rörelsehinder är det inte lätt att lösa lokalbehovet på 
något annat sätt. Mindre anpassningar har skett i befintliga lokaler men nu är det fullt och vi ser att vi kommer få svårt att verkställa beslut 

Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal. 

Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder. Det behöver finnas ca 4 lite större 
grupprum där det finns minder kök. Några sidorum för aktiviteter som tex musik, rörelse, dans. Några mindre rum för sinnesupplevelser. 
Personalutrymmen samt omklädningsrum och tvättstuga. Förråd för hjälpmedel.  

Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionshindrade. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna 
personer med fysiska och kognitiva funktionshindrade.     

Storlek/Antal: Ca 20 deltagare och ca 10 personal 

Yta: ca 500-700 m² 

Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inne. Breda dörrar och tillgänglighetsanpassade toaletter 
med taklyftar. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn taklyft är ett krav.  
Taklyftar i flera av rummen. God akustikdämpning i alla rum.  
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på promenad är viktigt.  
Uteplats för utemöbler behöver finnas.  

Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar 

Verksamhetsbeskrivning: Dagligverksamhet för personer med fysiska och kognitiva funktionhinder. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex 
musik, högläsning, rörelse eller upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av att vara i minder grupper/sammanhang under 
dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.  

Specifika behov: Se ovan 

Tidplan: Våren 2019 

Vilka lokaler lämnas: Inga 

Kostnader:  

Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut 

Övrig information:  



Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Avser daglig verksamhet 

Datum: 2018-01-29 

Förvaltning: Sociala omsorgsförvaltningen. 

Lokalresursplanen: Vi har ett ökat behov av platser inom daglig verksamhet.  

Verksamhet: Daglig verksamhet, Funktionshinderverksamheten. 

Lokalbehov: Vi behöver en lokal som är anpassad för personer med autism kombinerat med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. 
En sådan anpassning innebär närhet till naturen, flera ingångar och flertalet rum samt toaletter.  

Nuläge: De lokaler som finns i nuläget räcker inte till för verksamheten. 

Handlingsalternativ: Personerna är i stort behov av miljöer som individuellt kan anpassas från yttre stimuli. I befintliga lokaler samsas 
autismverksamhet med traditionell verksamhet för personer med grav utvecklingsstörning med behov av utökad stimuli vilket innebär 
konflikter. En del av befintlig lokal anpassades för att ta emot tre personer med enskild verksamhet innan verksamheten togs i bruk. I 
nuläget har vi fyra personer som behöver enskilt anpassad verksamhet. Det är fullt och vi vet att flera nya beslut är på ingång, så vi ser att 
vi kommer få svårt att verkställa beslut. 

Typ av behov: Ny verksamhet. Kan vara nybyggnad eller ny anpassad lokal. 

Typ av lokal: Lokal i markplan som är anpassad för personer med diagnos inom autismområdet. Det behöver finnas 8-10 mindre rum samt 
1-2 kök med utrymme för matplats. Flertalet av rummen behöver ha egen ingång utifrån. Vi behöver också toaletter i anslutning till flera av 
de mindre rummen. Lokalen behöver vara anpassad för personer med både psykiska och fysiska funktionshinder. Inhägnad uteplats med 
utrymme för utemöbler samt ett förråd för förvaring av säsongsutrustning med mera är önskvärt. 

Beskriv syftet och behovet: Daglig verksamhet för funktionsnedsatta. Syftet med verksamheten är aktivitet och upplevelse för vuxna 
personer med autismdiagnos.     

Storlek/Antal: Ca 6-8 deltagare och ca 6-8 personal 

Yta: ca 500 m² 

Krav: Lokalerna behöver vara i markplan. Det behöver vara lätt att ta sig fram inomhus. Breda dörrar och toaletter anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. Två toaletter behöver vara större så att det går att använda duschvagn.  
God akustikdämpning i alla rum.  
Lokalen bör inte ligga vid större trafikerad väg. Möjlighet till att kunna gå ut på en naturnära promenad är viktigt.  
Uteplats och förråd behövs. 

Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplats för verksamhetens fordon samt två besöksparkeringar. 

Verksamhetsbeskrivning: Daglig verksamhet enligt LSS för personer med autism. Deltagarna erbjuds aktiviteter som tex musik, högläsning, 
fysisk aktivitet och upplevelser via sinnesstimulering. Deltagarna har behov av enskild aktivitet samt i förekommande fall aktivitet i mindre 
grupper/sammanhang under dagen. Alla personer har behov av omvårdnadshjälp vid mat och hygiensituationer.  

Specifika behov: Se ovan 

Tidplan: Våren 2019 

Vilka lokaler lämnas: Inga 

Kostnader:  

Vilken nettoökning ger projektet? Kommunen kan verkställa beslut och slipper att betala vite på icke verkställda beslut 

Övrig information:  
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 
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E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jan Gustafsson 
Handläggare 
033-35 82 87

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00150 214 

Sociala omsorgsnämnden 

Svar på remiss: Detaljplan för Sjömarken, Backabo 

2:158.  Sjöhagen, Borås Stad 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplan för Detaljplan för Sjömarken, 

Backabo 2:158, Sjöhagen.      

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för 
Detaljplan för Sjömarken Backabo 2:158, Sjöhagen. 

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form 
av ett LSS-boende. Området för planen ligger i Sjömarken, söder om 
Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som löper mellan 
Backhagsvägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på kommunalägd mark på 
cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly och ungträd som inte utgör 
någon funktion.. Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det 
tillskapas nya bostäder för denna målgrupp, då det är brist på bostäder för 
personer som fått beviljat beslut om insats i form av boende enligt LSS-
lagstiftningen. 

Nämnden har inget att erinra mot förslaget, med tillägget att det är att föredra, 
att uppföra byggnaden i ett plan, sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det 
styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet 
och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning. 

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158.  Sjöhagen, Borås Stad

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Yvonne Persson

Ordförande



Borås Stad 
Sida 

2(2) 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 



Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjömarken, Backabo
2:158, Sjöhagen, Borås Stad.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en kommunal verksamhet i form av ett LSS-boende.  
Området för planen ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och norr om gång- och cykelvägen som 
löper mellan Backhagsvägen och Björkhagsvägen.  
Planområdet är på kommunalägd mark på cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly och ungträd 
som inte utgör någon funktion.  
I den gällande detaljplanen (P1021 från 2003) var det tänkt att området skulle användas för förskola med 
två avdelningar.  
Idag byggs förskolor med minst sex avdelningar, vilket gör att detaljplanens storlek inte längre är lämplig. 

Samrådstiden pågår den 4 december – den 12 
januari.  
Med hänsyn till högtid har samrådstiden gjorts 
längre än de fyra veckor som annars är normalt. 

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas på 
Sjömarkenskolans musiksal den 12 december 
kl.17.00-19.00.  
På mötet kommer representanter från kommunen 
att berätta om förslaget och svara på frågor.  

Synpunkter och remissvar
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 12 
januari via e-post till detaljplanering@boras.se.  
Ange planens diarienummer (BN2017-615), din 
fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.  

Vi vill gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. 
Det går även att skicka synpunkter med post till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 

De som är inbjudna att lämna synpunkter på detaljplanen är sakägare, kommunala remissinstanser och 
andra som har ett väsentligt intresse i planen.  
Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och övriga delägare om denna information.  
Den som inte har yttrat sig skriftligt innan processen övergår till granskning, kan förlora rätten att 
överklaga den nya detaljplanen.  

För mer information:

Planarkitekt: Diddi Carlson, tfn: 073-432 75 37, e-post: diddi.carlson@boras.se 
Planarkitekt: Agnes Sandstedt, tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Plan- och bygglovschef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”.  

mailto:detaljplanering@boras.se
mailto:diddi.carlson@boras.se
mailto:agnes.sandstedt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55, Borås.  
Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig.  
Om du inte kan ta dig till stadshuset eller läsa på vår webb, kan vi skicka handlingarna till dig via e-post 
eller post.  
Kontakta oss då!  

Vänliga hälsningar

Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras



Detaljplan för Sjömarken

Backabo 2:158, Sjöhagen

BN 2017-615Dp Samråd
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Sammanfattning

Planens syfte är att främst tillåta LSS-boende, övrig verksamhet 

som tillåts är förskola. LSS är en förkortning som betyder Lagen 

om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Boendet ryms 

inom kombinationen  B – bostäder och D - vård. Området har 

tidigare varit planlagt för skoländamål och för att planen ska 

kunna användas för andra kommunala ändamål i framtiden 

läggs även bostäder och vård till. Det är av stor vikt då kommu-

nens behov  av verksamhet förändras över tid. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Gällande detaljplan för området idag medger byggnation av 
förskola. Planens syfte är att även möjliggöra byggnation av 
kommunal verksamhet i form av LSS-boende.

Planområde
Området ligger i Sjömarken, söder om Backhagsvägen och 
norr om gång- och cykelvägen som löper mellan Backhags-
vägen och Björkhagsvägen. Planområdet är på kommunalägd 
mark på cirka 3000 kvadratmeter och består idag av sly, 
ungträd och utfyllnadsmassor som inte utgör någon funktion.  

Gällande detaljplan    
I den gällande detaljplanen (P1021 från 2003) anges förskola 
som användning för området.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen uppmanade 2017-03-20 i beslut §172 
Samhällsbyggnadsnämnden att ändra detaljplanen till 
bostadsändamål. 

Fastigheten Backabo 2:158 är idag planlagd för skoländamål 
där den ursprungliga tanken var att bygga en förskola för två 
avdelningar. Idag byggs förskolor med minst sex avdelningar, 
vilket är mer rationellt ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta 
innebär att detaljplanens storlek idag inte bedöms som 
tillräckligt stor för förskola.

Planområdets lämplighet för att inrymma både förskola i fler 
avdelningar och LSS-bostäder har undersökts. Men denna 
storlek är inte aktuell och detaljplanen har därför komplet-
terats med användningen för bostadsändamål med en flexibel 
byggrätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att fastighe-
ten är lämplig även för bostäder. Ändamålet skola bör dock 
finnas kvar för att inte utesluta en flexibel detaljplan och 
användning av området på sikt. 

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2017 
Granskning 1:a kvartalet 2018 
Antagande 2:a kvartalet 2018 
Laga kraft 2:a kvartalet 2018

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Backabo 2:158, Sjöhagen, Borås Stad, upprättad den 27 nov 2017. 

Bild 1. Planområdet i förhållande till befintlig bebyggelse, sett från norr. 
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Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart för LSS-boende är beräknad till 2019.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Omgivande bebyggelse utgörs av villabostäder och radhus 
uppförda omkring 2005-2010. Området ligger i utkanten av 
de nyligen exploaterade delarna av Sjömarken, i anslutning 
till skogen och den lilla tjärnen Långatjärn. Villabebyggelsen 
blandas med natur som luckrar upp området likt kilar. 

Att planområdet ligger på en del av Sjömarkens sådana gröna 
kilar gör det viktigt att omkring planområdet lämna natur-
mark för att inte bryta mot närområdets bebyggelsestruktur.  

Ny bebyggelse
Detaljplanen tillåter bostäder, vård och förskola. Endast 
mindre förskola med två avdelningar ryms inom området 
och exploateringsgraden. Eftersom kommunens behov av 
verksamhet kan förändras över tid hålls detaljplanen flexibel. 
Behovet av LSS är stort i Borås och därför planeras det för 
LSS i Sjömarken.

Huvudbyggnaden är planerad i den södra delen av planområ-
det, vilket visas i illustrationskartan. Högsta tillåtna bygg-
nadshöjd är 198 meter över kommunens angivna nollplan 
vilket möjliggör en byggnad i två våningar.

Vid tidigare exploatering av närområdet har stora delar 
fyllts ut för att plana ut nivåskillnader vilket medför att även 
planområdet innehåller fyllnadsmassor och sluttar därför ner 
mot orörd natur. Höjdnivåerna varierar mellan 189 och 194 
höjdmeter inom planområdet. 

LSS-boende
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och 
Service till vissa funktionshindrade. Syftet med lagen är 
att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa 
funktionshinder ska kunna leva självständiga liv och samti-
digt få det stöd de behöver. En hjälpinsats som ryms inom 
LSS är att erbjuda bostäder med särskild service eller annan 
särskild anpassning. 

De som omfattas av LSS-lagen är personer som har 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
Dessutom inkluderas personer med stora begåvningsmässiga 
funktionsnedsättningar efter exempelvis en hjärnskada som 
inte går över i vuxen ålder, samt personer med andra fysiska 
eller psykiska funktionsnedsättnigar som inte beror på 
normalt åldrande och som finns kvar under lång tid.

2017-12-01 Kartor, vägbeskrivningar, flygfoton, sjökort & mycket mer på eniro.se

https://kartor.eniro.se/print?profile=se 1/1

1. Borås
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Punkter fotona är tagna ifrån.
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Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och boende 
är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal 
som finns på plats i ett LSS-boende. 

Stadsbild och gestaltning
Till planen finns en illustrationskarta samt sektion som visar 
hur området kan komma att se ut. 

Området präglas av varierande höjdskillnader och omgivande 
bebyggelse består genomgående av enfamiljsvillor i en eller 
två våningar. För att ny bebyggelse ska anpassas till områdets 
skala tillåter detaljplanen endast byggnation med en högsta 
byggnadshöjd på 198 meter över kommunens angivna 
nollplan.

Fasadmaterial och taklutning regleras inte i detaljplanen. För 
att bibehålla områdets karaktär och genomgående gestaltning 
är en medveten hantering av nivåskillnader av stor vikt, och 
ingrepp på de sluttningar som avgränsar planområdet från 
omgivande bebyggelse ska inte bli för stora.

Bostäder och arbetsplatser
Sjömarken utgörs främst av småhusbebyggelse och planom-
rådet ligger i de nyare delarna av samhället. Den närmaste 
större arbetsplatsen är Sjömarksskolan och med den nya 
detaljplanen skapas både nya arbetsplatser och bostäder i 
området.

Offentlig och kommersiell service   
Närmaste offentliga service är Sjömarksskolan och närmaste 
kommersiella service finns i Sandareds centrum drygt 2 
kilometer från planområdet i form av ett antal mindre närlivs 
och restauranger. Större kommersiellt område finns i Lunda-
skog cirka 3 kilometer från området.

Utöver offentlig och kommersiell service finns det ett starkt 
idrott- och föreningsliv i Sjömarken och Sandared.

Tillgänglighet 
Sjömarken är ett område beläget i sluttningen norr om 
Viaredssjön vilket betyder att även det aktuella planområdet 
känner av en hel del höjdskillnader. I planområdets norra 
del finns det fyllnadsmassor som troligtvis har hamnat 
där i samband med tidigare exploatering av Sjömarken. 
Höjdskillnaderna varierar kraftigt inom planområdet och till 
omgivningen. 

De byggnader som uppförs på området ska utformas så 
att de inte begränsar framkomligheten. De plana ytor som 
redan i dagsläget existerar i området bör därför bibehållas 
och förbättras, och nya byggnader ska med fördel ta upp de 
höjdskillnader som finns i området för att på bästa sätt smälta 
in i sin omgivning.   

Bild 2. Planområdet sett från gemensamhetsanläggningen Backabo S:3
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All nybyggnation på planområdet ska vara i enlighet med 
Borås Stads Program för tillgänglighet, delaktighet och 
jämlikhet för personer med funktionsnedsättning, fastställd i 
februari 2009 av Kommunfullmäktige.

3. Gator och trafik
Gatunät
Området har en etablerad infrastruktur som har utvecklats 
parallellt med att Sjömarken har expanderat. Gatorna 
omkring planområdet är smala villaområdesgator, utan 
trottoarer och med blandtrafik. 

Gångtrafik
Området har goda förutsättningar för gångtrafik på 
omkringliggande gator. Gatuhierarkin uppmuntrar inte till 
höga hastigheter och på de något större gatorna finns trot-
toar. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Från planområdet går det enkelt att ta sig med cykel via 
omgivande gator både till centrala delar av Sjömarken och 
Borås. Till Borås centrum är det cirka 8 kilometer och det 
går att ta sig dit via separat cykelväg längsmed Göteborgsvä-
gen. Eftersom LSS-boende utgör en arbetsplats är det viktigt 
att cykelparkeringar anordnas på kvartersmark. 

Kollektivtrafik
Busshållsplatsen Sjöhagsvägen, som är ändhållsplats på 
busslinje 5, ligger cirka 300 meter från planområdet. Linje 5 
är busslinjen som åker Sjömarken - Södra torget - Brämhult. 
Det är även nära från planområdet till busshållsplatser 
längsmed Göteborgsvägen. Det är cirka 800 meter till 
busshållsplatsen Sjöhagens skola, där linjerna 404 och 159 
stannar, vilka båda går in till Borås centrum. 

Biltrafik och bilparkering 
Vid byggnation av LSS-boende beräknas 4-5 parkeringsplat-
ser för anställda och besökare samt en tillgänglighetssanpas-
sad parkeringsplats. Även dessa ordnas inom kvartersmark. 

Planändringen beräknas inte medföra någon betydande 
trafikökning till området. Befintligt gatunät anses klara 
den nya belastningen och bedömningen är att ingen vidare 
trafikutredning behöver göras. 

Angöring och utfarter
Angöring sker från Backhagsvägen. Angöring får inte ske 
i kurvan, vilket regleras i planen med utfartsförbud. Dock 
har det gjorts ett undantag för den tillgänglighetsanpassade 
parkeringsplatsen som tillåts angöra i södra delen från 
Backhagsvägen till byggnadens entré. 

Riksintressen     
Inga riksintressen berörs.

Bild 3. Gång-och cykelvägen som löper utvid planområdet, sett från väst
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Det finns möjlighet att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar. 

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

De ledningar som ej är karterade inom planområdet under-
söks vidare under planprocessen. 

Värme
Det finns möjlighet att ansluta till fjärrvärmenätet 230 meter 
från området.

El, tele och fiber
Det finns möjlighet att ansluta till befintliga el- och teleled-
ningar. Sandhult- Sandareds Elektriska ek. för. distribuerar 
elen i Sjömarken. Fiber att ansluta till finns under Backhags-
vägen.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet består av ett grönområde som tillsammans med 
andra kilar bidrar till Sjömarkens ganska typiska ”finger-

struktur”, där villagator sträcker sig ut i naturen med mindre 
grönområden kvarlämnade. Då området i stort är relativt 
nyexploaterat har växtligheten inom planområdet ännu inte 
blivit väl etablerad. Till stor del består det således av ung 
björkskog uppblandat med sly. 

Lek och rekreation
Närmsta lekplats ligger cirka 300 meter från området. 
Planområdet ligger 700 m från omkring Långatjärn och 
inom en kilometers avstånd från Viaredssjön och Sjömarkens 
badplats. 

Skyddad natur
Inom området finns ingen skyddad natur.

Fornlämningar och kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Geoteknik och Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalrisk-
område vad avser radon. Inför granskningen kommer en 
geoteknisk utredning genomföras.

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

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

Sektion A-A vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del. 

Be�ntlig bebyggelse

Högsta tillåtna byggnadshöjd Be�ntlig bebyggelse

+186
+189

Parkering

+194

Planområdets gräns Planområdets gräns
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Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Den här detaljplanens genomförande med tillskott på 
LSS-bostäder bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

7. Sociala perspektiv
Kommunen har ett stort behov av nya LSS-boenden och 
genomförandet av planen bidrar till att lösa den brist som 

finns idag. I omedelbar närhet finns busshållplats och 
rekreationsområden i skog och natur vilket bidrar till att göra 
platsen lämplig för boende.

Trygghet
Områdets stora kvalitéer bidrar till en god boendemiljö för 
dem som ska bo i LSS-boendet. Att bygga ett LSS-boende i 
området bidrar även till att öka antalet arbetsplatser. 

8. Störningar på platsen
Planens genomförande ger upphov till en liten trafikökning 
i området Sjöhagen, dessa störningar bedöms dock som 
acceptabla och inga skyddsbestämmelser behövs.

Risk
Aktuellt avstånd till Göteborgsvägen, vilken är transportled 
för farligt gods, är 450 meter. Detta är längre än Länssty-
relsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Planområdet ligger 
även långt ifrån andra störande eller farliga verksamheter. 
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller och vibrationer
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. 

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning finns ingen 
risk för att riktvärden för buller överkrids på platsen. I 
planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller och den verksamhet som tillåts ger inte upphov 
till något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvändiga. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvali-

Parkering

Högsta tillåtna byggnadshöjd

+189

+196

+190

Be�ntlig bebyggelse
Be�ntlig terräng

Ny terräng

Planområdets gränsPlanområdets gräns

Sophus

Sektion B-B vid byggnation av ett LSS-boende på planområdets södra del. 
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tetsförordningen (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.

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

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark     
Detaljplanen möjliggör för bostäder, vårdboende och 
förskola. Bokstaven B står för bostäder, D står för vårdverk-
samhet för människor och S för förskola. Kombinationen 
av användningsbestämmelserna innebär att området kan 
tillgodose kommunens över tid varierande behov av kommu-
nal verksamhet.

På ytor som är korsmarkerade är det endast tillåtet att 
uppföra komplementbyggnader med ett avstånd minst 2 
meter från tomtgräns. 

Angöring från Backhagsvägen till området ska främst ske i 
norra delen. Utfartstrafik ut i kurvan vid den södra delen av 
planområdet bedöms som mer osäkert på grund av dålig sikt 
och regleras med utfartsförbud där ingen körbar utfart får 
anordnas. Undantag görs för den tillgänglighetsanpassade 
parkeringsplatsen i södra delen av området med anledning av 
den låga andelen trafik i Sjöhagen.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision finns en målsättning om socialt hållbara 
bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad 
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelsefor-
mer. Denna plan bidrar till att möta efterfrågan som finns på 
LSS-boende i kommunen, och därmed till att nå Vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevanta för detaljplanen:

 » Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse utan 
att den sociala och yttre miljön försämras.

 » Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och 
riskfaktorer.

 » Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäker-
het. 

Miljömål
Borås Stad verkar för att skapa ett hållbart samhälle. I det 
hållbara samhället tas hänsyn till villkor för en god miljö, 
vilka behov vi människor har och att de resurser som finns är 
begränsade. Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånarna ska ha en hälsosam livsmiljö både i 
stad och på landsbygd. 

De nationella miljömålen God bebyggd miljö och Frisk luft 
med tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första 
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och med goda 
förutsättningar för kollektivtrafik. 

Grönområdesplan
Planområdet ligger utanför det område som pekats ut i 
Grönområdesplanen.

Bostadsförsörjningsprogram
Borås Stads bostadsbyggnadsprogram från 2013 nämner 
vikten av tillgängligt boende i alla kommundelar. Speciellt 
nämns bland annat äldre och personer med funktionsnedsätt-
ning. 

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar 
för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp 
de behöver. Särskilt boende är bostäder med service och 
omvårdnad för äldre personer som behöver särskilt stöd 
i boendeformerna trygghetsboende eller gruppboende. I 
kommunen finns också bostäder med särskild service för 
personer med funktionsnedsättning. 

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

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.
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Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Behovsbedömningen har kommit fram till att det är 
viktigt att belysa markmiljö och utfartsförbud i detaljplanen.

Tillåten markanvändning enlig planförslaget är vårdboende 
vilka inte kan ses som störande verksamhet. 

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande och 
kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. För Borås Stad, Lokalförsörjningsförvalt-
ningen (LFF), innefattar det byggnation av LSS-boende med 
tillhörande anläggningar och anslutningar, parkering samt 
in- och utfart till området. LFF ansvarar även för framtida 
drift och underhåll.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten, 
dagvatten och fjärrvärme till förbindelsepunkt vid tomtgräns 
i Backhagsvägen. LFF ansvarar för utbyggnaden av densam-
ma inom kvartersmark samt framtida drift och underhåll. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening ansvarar 
för utbyggnad av allmänna anläggningar till förbindelse-
punkt vid tomtgräns i Backhagsvägen. LFF ansvarar för 
utbyggnad samt framtida underhåll av allmänna anläggningar 
för el inom kvartersmark. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som LFF 
tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Inom planområdet finns dränering/avrinning som troligen 
mynnar ut från Backabo s:3 som förvaltas av Tväredals 
samfällighetsförening. Ansvarig för avrinningen undersöks 
närmare under planarbetets gång.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. Internarrendeavtalets område ska följa planområ-
desgränsen som är hela fastigheten Backabo 2:158.

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

 » Borås Energi och Miljö AB

 » Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening 

 » Splitvision

 » Skanova

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren 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.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsägare

 » Detaljplanen omfattar fastigheten Borås Backabo 2:158 
som ägs av Borås Stad.

Fastighetskonsekvenser Backabo 2:158

 » En ny byggrätt för bostäder (B), vård (D) och (S) 
förskola tillskapas.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmarken bekostas av 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). Det innebär samtliga 
utredningar, tillstånd och utbyggnader av tekniska anlägg-
ningar samt byggnader. 

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram-
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten 
och dagvattenanläggningar. 

Kostnader för framdragning av fjärrvärme till tomtgräns 
regleras mellan Borås Energi och Miljö AB och LFF.

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsav-
gifter då den nya fastigheten inom planområdet ansluts till 
det allmänna Va-nätet samt fjärrvärme.
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Tväredals samfällighetsförenings dagvattenledningar som 
mynnar ut i planområdet kan komma behövas lägga om. 
Ansvarig för denna kostnad måste utredas vidare i planarbe-
tet.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift debiteras vid bygglov. 

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  Diddi Carlson 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och Exploatering

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 

Varför detaljplan?
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vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds till 
dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om försla-
get ändras väsentligt efter granskningen kommer detaljplanen 
att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens beslut kan 
i sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 
som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-

nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00166 214 

Sociala omsorgsnämnden 

Svar på remiss: Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 

m.fl., Borås Stad

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen och översänder upprättat 

remissvar till Samhällsbyggnadsnämnden.      

Nämndens yttrande i sin helhet 

 Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över programsamråd 
gällande Detaljplan för del av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad.   

Sociala omsorgsnämnden är positiv till utbyggnad för del av Bergsäter, 

Åkermyntan 5 m.fl. Nämnden vill betona behovet av boende enligt SoL 

(Socialtjänstlagen) och boende enligt LSS (Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade) i området. 

Socialpsykiatrin har många externplacerade personer och man arbetar för att 

dessa ska kunna få bo på hemorten, utifrån både sociala och ekonomiska 

aspekter. Det finns också ett äldre SoL-boende som inte uppfyller 

arbetsmiljökraven i dagsläget. 

LSS-verksamheten har ett kontinuerligt behov av att utöka verksamheten i takt 

med att personer söker, och beviljas, insats i form av bostad enligt LSS. Det är i 

dagsläget brist på boenden. 

Det finns också ett antal LSS-boenden som inte uppfyller kraven som 

fullvärdiga, som behöver ersättas. 

Sociala omsorgsnämnden skulle se det lämpligt att på området Bergsäter, 

Åkermyntan 5 m.fl. få tillgång till ett SoL-boende samt ett LSS-boende på olika 

delar av området.         
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1. Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Yvonne Persson

Ordförande

Monica Svensson  

Förvaltningschef 



Underrättelse om granskning för detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad.

Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs 
Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra 
bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett 
kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och 
vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns 
möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.  

En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är 
att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. 

Planen har varit på samråd i mars-april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse. 

Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermyntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.h
tml 
Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.  

Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt 
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om innehållet i detta brev. Den som inte 
yttrat sig skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.  

Granskningstiden pågår mellan den 18 december 2017 och den 2 februari 2018. 

Granskningsmöte
Öppet hus kommer att hållas i Stadshusets foajé, Kungsgatan 55, Borås, onsdagen den 17 januari kl. 17-
19. På mötet kommer planhandlingarna att var utställda och representanter från kommunen kommer att
berätta om förslaget samt svara på frågor.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plankonsult, Liisa Gunnarsson, tfn. 0793-492923, e-post liisa@gunnarssonarkitektur.se 
Agnes Sandstedt, tfn.033-35 85 09, e-post agnes.sandstedt@boras.se 
Michaela Kleman, tfn. 033-35 85 72, e-post michaela.kleman@boras.se 

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 februari 2018 via e-post till detaljplanering@boras.se. 
Ange planens diarienummer BN 2015-887 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. 
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. 
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 

Borås den 18 december 2017 
Samhällsbyggnadsnämnden 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermyntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermyntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermyntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.html
mailto:liisa@gunnarssonarkitektur.se
mailto:agnes.sandstedt@boras.se
mailto:michaela.kleman@boras.se
mailto:detaljplanering@boras.se
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Sammanfattning
Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och 
radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål. 
Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och 
vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och 
kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot 
ca 530 nya bostäder. Planområdet omfattar hela kvarteret 
Åkermyntan och delar av de angränsande naturmarkerna.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av 
flerbostadshus och radhus i centrumnära Bergsäter. Samman-
lagt föreslås cirka 530 bostäder.

Planområde
Området ligger längs med Rosendalsgatans i stadsdelen 
Bergsäter. Planområdet är ca 10,25 ha stort och hela kvarteret 
Åkermyntan ingår i planområdet. Totalt berörs 10 fastigheter 
av planen; Åkermyntan samt delar av Bergsäter 1:1 och 
Trandared 4:1. Alla fastigheter inom kvarteret Åkermyntan 
har privata fastighetsägare, Bergsäter 1:1 ägs av kommunen. 
Vissa delar av planen består av naturmark. I söder ingår 
Tallmyren och i öster en remsa av naturområdet Ollonstupet. 
I väster begränsas området av kvarteret Skogsstjärnan och 
Backsippan och i norr av Gulmåran. 

Under planarbetets gång har planområdet utvidgats. Det 
ursprungliga planområdet (plandel 1) har utökats med mer 
naturmark i sydväst (plandel 3) för att säkerställa utbygg-
naden av en gång- och cykelväg. Planområdet har också 
kompletterats med mer kvartersmark upp mot Neumansgatan 
(plandel 2) för att planen skall innefatta hela kvarteret 
Åkermyntan. Plandel 4 kompletterar planområdet österut i 
syfte att modernisera de äldre detaljplanerna och tydliggöra 
gränser.

Utökandet av planområdet möjliggör för den nya bebyggelsen 
att koppla på de befintliga strukturerna och på ett naturligt 
sätt ansluta till omgivningen.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan, Stadsplan P162 (1946-05-03), anger 
industriändamål för kvarteret Åkermyntan. För marken söder 
om Åkermyntan (Tallmyren) anger gällande plan allmän 
plats avsedd för park och plantering. För det norra hörnet 
av området anger gällande plan allmänplats avsedd för 
parkering. För den del av fastigheten Bergsäter 1:1 som ligger 
längsmed Ollonstupet och kvartersmarkens östra sida anger 
gällande plan trafik och omnämns som Hultadalsvägen (även 
Kindsvägen i vissa dokument). Även detaljplanerna Stadsplan 
P396, Stadsplan P132 och Stadsplan P161 berörs av det nya 
planområdet, och här är det allmän plats avsedd för park som 
anges för de berörda områdena. Den del av Neumansgatan 
som inkluderas i planområdet styrs idag av Stadsplan P353 
och planen anger gatumark för området.

Tekniska utredningar
Planområdets storlek justerades under planarbetet och det är 
orsaken till att vissa av utredningarna som togs fram inför 
samrådet endast behandlade plandel 1. Inför gransknings-
skedet har kompletterande utredningar tagits fram för den 
geotekniska utredningen, markmiljöutredningen samt för 
riskutredningen. Dagvattenutredningen och trafikutred-
ningen beaktade redan i samrådsskedet hela planområdet. 
Trafikutredningen beaktar ett scenario som innebär att 
planområdet byggs i etapper där etapp I motsvarar en utbygg-
nad av plandel 1, och etapp II innefattar en full utbyggnad 
av planområdets kvartersmark, det vill säga även plandel 2. 
Nytt inför granskningen är att en bullerutredning har tagits 
fram för förslaget och där beräknar man bullersituationen 
för området 2040. Kompletterande utredning med avseende 
på geologiska förutsättningar och bergssläntsstabilitet har 
också tagits fram för dalen i plandel 3 och den dal som leder 
upp till Backadalsstigen, underlaget tjänar till att bedöma 
möjlighetetn att anlägga en ny gc-väg här. Utöver nämnda 
utredningar har en flyghinderanalys gjorts av Luftfartsverket 
och Länsstyrelsen har gett dipens från biotopskyddet av en 
allé belägen på Åkermyntan 5 idag.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§390) Samhällsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan 
för Åkermyntan. Samhällsbyggnadsnämnden gav i sin tur 
förvaltningen i uppdrag att upprätta en ny detaljplan för 
Åkermyntan 5 m.fl. 2015-11-12 (§SBN 2015-352). Begäran 
grundar sig på att fastighetsägaren till Åkermyntan 5 2015-
05-19 ansökt om planbesked för fastigheten för att omvandla 
det befintligt verksamhetsområde till ett bostadsområde. Den 
17 mars 2017 §Pl 2017-000004 beslutade plan-och bygglov-
chefen på delegation, att sända detaljplanen på samråd.

Kommunstyrelsen noterar i sitt yttrande att områdes 
centrala läge innebär att det är lämpligt att studera en högre 
exploatering av området än redovisat i planbeskedsansökan. 
I yttrandet förespråkas att våningshöjder på tre till åtta 
våningar studeras i relation till den omgivande topografi samt 
att bebyggelsens anslutning till sin omgivning bör studeras ur 
ett helhetsperspektiv.

Planbeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad, upprättad den 12 december 2017.
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Gällande plankartor. För planområdet gäller idag stadsplan P162, samt delar av 
P396, P132, P161 och P353 .

Markanvändningar i området idag. Blått är industri, grått vägreservat, grönt 
natur/park och gult bostäder 

Planområdet och dess olika delområden. Planområdet och dess olika deletapper.

1

2

3

4
Ia

Ib

II



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN6

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Kvarteret avslutar det mindre industriområde som sträcker 
sig från riksväg 40 och in i dalen längs Rosendalsgatan. Den 
befintliga bebyggelsen i området består till största delen 
av mindre kontorslokaler, verkstäder och lagerutrymmen i 
olika storlekar. De flesta byggnaderna är två till tre våningar, 
men det finns även ett hus med 5 våningar. Ett mindre antal 
lokaler står tomma idag. 

I Bergsäter, på höjden nordväst och norr om planområdet, 
återfinns ett område med en till delar närmast organiskt 
framvuxen struktur med en brokig bostadsbebyggelse som är 
uppförd från sekelskiftet 1900 och fram till 1970-talet. Här 
återfinns både mindre och större friliggande villor, parhus, 
kedjehus och radhus samt mindre flerbostadshus från 1930-
1950-talen. Bostadsbebyggelsen i närområdet återspeglar 
i stort bebyggelsen på hela Bergsäter och på närliggande 
Bergsbo, samt de västra delarna av Trandared. Bergsäter och 
Bergsbo har idag cirka 680 hushåll.

Historik och kulturmiljöer
Sedan planläggningen 1946 har området successivt bebyggts 
med diverse industrilokaler. Dessförinnan fanns det troligen 

bara två-tre äldre bostadshus på den nordvästra delen av 
planområdet och resten var obebyggt. Ingen befintlig bebyg-
gelse kommer att skyddas i planen.

Översiktskarta av planområdet och dess läge i staden.

Ollonstupet

1.

Översiktsvy

2.

3.

Tallmyren

Bergsäter

Berget Edvin
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Översiktsperspektiv av området förre föreslagen exploatering.

Översiktsperspektiv av området med föreslagen exploatering.
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1. Vy från korsningen Neumansgatan Rosendalsgatan.

2. Vy från Rosendalsgatan mot Tallmyren

3. Vy från Rosendalsgatan mot Ollonstupet
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Ny bebyggelse
Det nya bostadsområdet skall stärka området i sin helhet och 
vara identitetsskapande för stadsdelen bland annat genom att 
bidra med ytterligare kvaliteter, så som plats för servicefunk-
tioner och inbjudande och användbara stadsrum. Området 
skall likaså ha höga arkitektoniska kvaliteter och en god 
stadsbyggnad profil, vilken drar nytta av det strategiska läget 
nära centrum och nära knytpunkter för kollektivtrafiken. 
Som boende och besökare skall man uppmuntras till hållbara 
levnadssätt, bland annat genom att till vardags tas sig till sina 
målpunkter till fots, med cykel eller med kollektivtrafik.

Förslaget innehåller en blandad bebyggelse med både 
fristående och sammanbyggda flerbostadshus i form av lägre 
kvartershus på 3 till 5 våningar och fristående punkthus 
på upp till 7 våningar samt radhus. Sammantaget medges 
uppemot 530 bostäder, vilket beräknas motsvara cirka 1000 
till 1500 boende. Inom området ges det även möjlighet för 
kontor, viss handel i form av mindre butiker, lokaler för 
andra serviceändamål samt mindre, icke-störande verksam-
heter. Utöver kommersiella verksamheter möjliggör planen 
etablering av förskola och vårdboende.

Med tiden, och efter behov, ska bottenvåningarna kunna 
nyttjas för olika ändamål och aktiviteter vilket bidrar till 
levande och trygga gatumiljöer och en livsstark stadsdel. 
Man planerar även för studentboende samt olika boende med 
stödfunktioner och äldreboende i projektet.

Stadsbild och gestaltning
Planförslaget möjliggör för en tät kvartersstruktur som 
anpassar sig och förhåller sig i struktur, riktning och bygg-
nadshöjd till omgivningen och den naturliga nord-sydliga 
svackan mellan de två bergsåsarna: Ollonstupet i öster och 
Bergsäter i väster. 

Den nya bebyggelsen föreslås knyta an till den närliggande 
bostadsbebyggelsen och relatera till den i typologi och volym. 
Den omgivande topografin ger även stöd till en del högre 
byggnader vilka avslutar området mot Ollonstupet i öster. 
Byggnaderna skall vara tydligt ordnade och orienterade efter 
gatunätet för att förstärka gaturummet och öka kvaliteterna 
på de mer skyddade gemensamma gröna rummen och 
gårdarna, samt för att följa den omgivande topografin och ge 
bra ljusförhållanden. 

Husen skall variera i form, höjd och utförande för att 
betona det småskaliga och varierande som i en karaktäristisk 
blandstad. Den nya bebyggelsen ska relatera till brokigheten i 
omgivningen. 

Utöver den i planen fastlagda förträdgårdsmarken längs med 
den kommunala gatan tillåter byggrätternas bredd att ytter-
ligare förträdgårdsmark anlägs längs husen och att husliven 

Genom att bygga lägre och tätare är målet att uppnå tydliga och livskraftiga 
publika rum och stråk i balans med det privata boendet och i en skala som 
förhåller sig fysiskt till människan.

STRUKTURPRINCIPER:

LÅGT & TÄTT

AVSTÄMD SKALA

GRÖNA STRUKTURER

Bebyggelsen följer omgivningens förutsättningar; lägre mot de befintliga husen i 
väster, högre mot branten i öster och mot kvarterets entré i norr.

Kvarteren samlas kring det centrala gröna rummet. Platser och orienterbarhet 
skapas med hjälp av fonder, blickar och stråk, i och igenom området mot den 
omgivande naturen.

VISION

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 6

LÅGT & TÄTT
Genom att bygga lägre 
och tätare uppnås en 
lockande kombination 
av livskraftiga publika 
stråk och mänsklig 
skala.

FINSTÄMD SKALA
Bebyggelsen följer omgivningens förutsättningar: 
lägre mot husen i väster, och högre mot branten i 
öster och mot kvarterens entré i norr.

EN GRÖN STRUKTUR
Kvarteren samlas kring 
det centrala gröna 
rummet. Platser och 
orienterbarhet skapas 
med hjälp av fonder, 
blickar och stråk, i och 
igenom området, mot 
den omgivande naturen.

Illustrationsplan 1:3000
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ett flackdike för att förbättra förutsättningarna för en stor 
biologisk mångfald och en varierad miljö som upplevs och 
används olika beroende på årstid och vattenflöde.

Ljus- och skuggförhållanden
Området befinner sig i en norrvänd dal vilket ger mindre 
optimala solljusförutsättningar. Men genom att förlägga de 
öppna rummen i nord-sydlig riktning tar man tillvara på 
dagsljuset och solljuset från söder på det mest optimala sättet. 
Solstudien visar att den omgivande topografin är den faktor 
som mest påverkar ljusförhållandena på plats och de högre 
husen får därför mest solljus. Solstudien illustrerar ljusförhål-
landena under årets olika årstider. 

Bostäder
Inom planområdet finns det inga bostäder idag. Planil-
lustrationen visar ett utformningsförslag som innehåller 
sammanlagt ca 530 nya bostäder. 

på så sätt förskjuts i sidliv. Detta ger bostadshusen en mer 
privat zon och förstärka det gröna inslaget i gatumiljön. 
Gaturummet upplevs på så sätt också mindre monotont och 
orienterbarheten förstärks. 

Som en ryggrad löper ett långsmalt grönt rum genom 
hela området. Det gröna stråket som utgörs av de mindre 
kvarterens gårdar binder samman storkvarteret och erbjuder 
samtidigt en sammanbunden, grön och skyddad vistelseyta 
som är mer än bara en kvartersgård för de boende. I söder 
knyter det gröna stråket an mot naturmarken och Tallmyren. 
Med en regelbunden rytm säkerställs även den visuella 
kontakten med Ollonstupet och dess karaktäristiska ädel-
lövskog genom släpp mellan byggnaderna. Ofta ligger dessa 
släpp i fonden av en tvärgata. Längs med Rosendalsgatan 
ligger de lägre radhusen med ett visst avstånd till vägen 
och utan in- och utfarter direkt mot Rosendalsgatan. Det 
upplevda gröna, och breda, gaturummet fortsätter på så sätt 
att vara en förstärkt entré till naturområdena i söder. I slutet 
av Rosendalsgatan fortsätter gång och cykelvägar in i skogen. 
Neumansgatans avslut upp mot Ollonstupet definieras om 
och förtydligas med parkplats vid foten av berget. Här fångas 
den branta gång- och cykelvägen upp och Ollonstupet får 
en tydlig entré. På den flacka remsan längs med och mellan 
Ollonstupets fot och bostadskvarteret förtydligas och 
befästs skogsbrynet. Den befintliga stigen förstärks och en 
grusad gång- och cykelväg anläggs vid sidan om ett förstärkt 
översvämnings- och dagvattendike. Diket anläggs som 

GESTALTNINGSPRINCIPER
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Illustrativ 3D-modell: Vy från söder över området.
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Arbetsplatser
Idag arbetar ca 120 personer inom planområdet. Planförslaget 
innehåller främst bostäder, men även mindre butiker, kontor, 
förskola och verksamheter. Även LSS-boende och vårdbo-
ende får finnas inom planområdet .De tillåtna verksamhe-
terna kan uppskattningsvis generera 50-100 arbetstillfällen 
beroende på till vilken grad verksamheterna byggs ut.

Offentlig service
Idag finns ingen offentlig service inom området. Inom 
planen skapas dock utrymme för förskola och vårdboende 
samt andra typer av boendeformer så som LSS-boende. Inom 
centrumändamålet ryms även mindre samlingslokaler och 
härmed säkerställs möjligheten till att, till exempel, inrymma 
mindre föreningslokaler. I samband med exploateringen, och 
vid ytterligare omvandling och exploatering av närområdet, 
måste man se över skolresurserna i stadsdelen i stort. De 
närmaste grundskolorna är Trandaredskolan, Daltorpskolan 
och Ekarängskolan, och de har alla tre en begränsad kapacitet 
att ta emot fler elever. De närmaste förskolorna ligger även de 
i närheten av dels Trandaredskolan och Daltorpskolan, men 
även vid Hultaängar. I direkt anslutning till planområdet, vid 
Backadalsstigen, planläggs det för en helt ny, större förskola.

Kommersiell service 
Planen möjliggör för mindre kommersiella besöks- och 
serviceinrättningar så som t.ex. servicebutik, konditori och 
frisör. Verksamheter vilka främst är inriktade mot de boende 
i kvarteret och dess närområde. Att centrumverksamheter 
tillåts möjliggör att området på sikt kan utvecklas till en 
livskraftig stadsdel med ett bredare utbud av närservice men 
också andra verksamheter som även vänder sig till besökare 
utifrån. Avståndet till Stora Torget och det kommersiella 
utbudet där är ca 2 km. Till närmaste livsmedelsbutik är det 
idag 300 m. 

Tillgänglighet
Planområdet är plant men omges av betydande branter. 
Framtida byggnader och grönytor skall vara tillgängliga 
för personer med funktionsnedsättningar. Planförslaget 
förbättrar tillgängligheten i och runt området i allmänhet, 
bland annat genom att säkerställa utbyggnaden av gång- och 
cykelvägar och anpassade trottoarer igenom, och runt, områ-
det. Inom planområdet skapas identitet och platsbildningar 
genom förskjutningar i vägdragningar och med varierande 
skala på bebyggelsen, detta bidrar till en ökad orienterbarhet.

3. Gator och trafik
Gatunät
Området nås via Neumansgatan, vilken ansluter till Enedals-
gatan och riksväg 40 via Hultamotet, alternativt Åsboholms-

Den kommunala gatan är huvudstråket genom området och är utformat som 
ett urbant gaturum där bilar, cyklar och gående samsas. Vägbanan flankeras 
av kantparkering som bryts upp av trädplanteringar. Breda trottoarer och 
omväxlande plats för förträdgårdar ger ett generöst intryck utan att bli ödsligt. 
Byggnadernas höjder, taklutningar och takutformningar varierar längs gatan. 
Entréer är belägna mot gatan för att skapa sammanhållande stråk och tydlig 
adresser. /Illu: WHITE Arkitekter 

När gatan omväxlande kantas av förträdgårdar får rummet en tydlig karaktär och 
det gröna är med och formar även gatumiljön./Illu: WHITE Arkitekter 

BYGGNATION & MATERIALITET

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 14

Områdets karaktär präglas 
av naturliga material med lång 
hållbarhet.

Inom området skapas variation 
bland annat genom taklandskapet, 
med inslag av olika takutformningar 
och terasser. På det här sättet 
förstärks den mindre rumsliga 
skalan ytterligare.

Förträdgårdarna komplementerar 
takterasser och parken i mitten och 
släpper grönskan inpå bostäderna.

TEGEL & TRÄ TAKLANDSKAP EGEN GRÖNSKA

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 9
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gatan in mot centrum över Klippbron eller i riktning riksväg 
42, Trandaredsrondellen och Annelundsmotet. Även från 
Klippgatan och Backadalsgatan kan man komma ner till 
Rosendalsgatan. 

Planen föreslår ett finmaskigt gatunät där alla kvarter nås 
av mindre kvartersgator med blandtrafik. Området binds 
samman av en kommunal gata som binder ihop Rosen-
dalsgatan och Neumansgatan. Målet är att åstadkomma ett 
finmaskigt vägnät utan återvändsgränder. Genom att jobba 
med brutna siktlinjer, relativt smala mått på vägbanor, kant-
parkeringar med trädplanteringar och breda trottoarer skapas 
förutsättningar för att gaturummet skall kännas tryggt för 
alla trafikanter, att hastigheterna hållas nere och att orienter-
barheten blir god. Gatuplanteringarna och förträdgårdarna 
förstärker gaturummets viktiga egenskap av rumsligt 
buffertelement i den relativt täta bebyggelsen. Sektioner som 
illustrerar de kvalitéter som skall finnas i de olika gaturum-
men beskrivs tydligare i det kvalitetsprogram som tagit fram 
till planen. Se bilaga: Åkermyntan Kvalitetsprogram.

Kollektivtrafik
Området ligger knappt 2,5 km från Resecentrum och ca 
1,5 km från Södra Torget. Den närmaste busshållplatsen är 
Klippgatan på Enedalsgatan, vilken ligger ca 150-500 m bort. 
Hållplatsen trafikeras av stadsbuss 6 vilken även trafikerar 
både Södra Torget/Resecentrum samt Solvarvsgatan/Sjukhu-
set. Inklusive gångsträcka beräknas en resa till Resecentrum 
ta mindre än 20 minuter. Turtätheten för busslinje 6 ligger på 
30 min idag.

Det vore önskvärt med fler turer för att stärka kollektivtra-
fikresandets attraktivitet. Planen skapar förutsättningar för 
ett utökat underlag av resande, och det finns anledning att 
anta att busstätheten kan komma att öka i och med detta och 
andra områdens utbyggnad och förtätning.

Gångtrafik
Via gång- och cykelvägar, samt flertalet stigar genom 
skogsområdena Tallmyren och Ollonstupet är området väl 
anslutet till dels Trandared och dels omkringliggande delar 
av Bergsäter och Bergsbo. Gång- och cykelnätet knyter även 
området till centrum via gång- och cykelbanan på Tranda-
redsgatan och Katrinedalsgatan, samt till Åhaga området. 
I förlängningen av Neumansgatan finns även en gång- och 
cykeltunnel under riksväg 40 vilken knyter området till 
Villastaden och sedan vidare in i centrum, och en cykelväg 
som leder upp mot Hulta i norr. Gångförbindelserna i direkt 
anslutning till planområdet måste förstärkas och komplet-
teras med trottoarer och övergångställen för att foga samman 
området med dess omgivning. I planområdets sydvästliga del 
föreslås en ny gc-väg som förbinder området med Backadals-
stigen och den där planerade förskolan. Inom planen finns 

Brutna siktlijer - vy snett uppifrån

Brutna siktlinjer skapar orienterbarhet i gaturummet - gatuvy

Planområdet med den kommunalavägen som heldragen röd linje. Möjlig placering 
av parkeringsgarage markeras med (P).

(P)

(P)

(P)
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goda rörelsemöjligheter för gående med dels dubbelsidiga 
trottoarer längs alla gator samt stigar och gångvägar igenom 
gårdarna och mellan husen ut i naturen.

Cykeltrafik och cykelparkering
Via de befintliga cykelvägarna är området väl knutet till 
centrum. Den beräknade tiden för att cykla in till Södra 
Torget respektive Resecentrum uppskattas till 5-10 minuter. 

Det pågår ett övergripande arbete i kommunen med att 
uppgradera cykelvägnätet; att öka antalet cykelbanor och 
förbättra kopplingar och förbindelser. Detta sker också på 
gång- och cykelvägar i planområdets direkta närhet. Vid 
realiserandet av planen måste man dock explicit titta på vissa 
av dessa kopplingar. Kopplingen till tunneln under riksväg 
40 över Enedalsgatan måste förbättras för både cyklister 
och gående (1). Även gångvägen mellan Backadalsgatan och 
Backadalsstigen (2) samt gångstigen mellan Söderdalsgatan 
och Backadalsstigen (3) kan på sikt komma att behöva 
uppgraderas, få höjd standard och, eller annan skötsel. Inom 
planområdet föreslås förbättringar av befintlig stig längs 
Ollonstupets fot (4) samt en ny föbinndelse mellan Rosen-
dalsgatan och Backadalsstigen (5), se karta nedan.

Inom området förutsätts höga krav på cykelparkering med 
avseende på tillgänglighet, bekvämlighet och antal. Detta 

Cykellounger i gatuplan erbjuder inte bara bra och funktionell cykelparkering utan 
kan även utgöra mötesplatser inom kvarteren. /Bild: WHITE Arkitekter

KVALITÉER I OMRÅDET

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 15

ÖVERSVÄMNINGSDAMM NATURLEKPLATS GEMENSAMMA UTRYMMEN

Hanteringen av vattnet från 
skogsområdena och kvarteret utnyttjas 
till att skapa trivsamma miljöer genom att 
anlägga en damm, diken och rännor som 
stundtals fylls med vatten. 

Vattnet kantas av gång-/cykelstigar 
och små broar som skapar ett lekfullt 
och rekreativt inslag i boendemiljön.

Dessutom bidrar vattensamlingarna 
till den biologiska mångfalden i området 
och kan användas i pedagogiskt syfte till 
förskolan som har sin gård i angränsning 
till vattendiket. 

Tallmyren bearbetas och förfinas 
genom att bland annat anlägga en 
naturlekplats med utformning och 
material som smälter in i omgivande 
naturen och passar till platsen. 
Anläggningen skall inte kännas 
främmande i miljön utan användas 
och förändras med naturen, tiden och 
årstiderna. Exempel på lekredskap kan 
vara repgångar, lianer, balansstockar 
och balansstegar som tillsammans med 
naturen inspirerar både vuxna och barn 
till lek och kreativitet.

Gemensamma utrymmen såsom 
cykellounger ligger strategiskt placerade 
i kvarteren för att vara lättillgängliga 
och skapa naturliga mötesplatser för de 
boende.

Ytorna har dagsljus och upplevs ljus 
och luftig. Under kvällstid spiller ljuset ut 
över gatan och skapar en trygg atmosfär.

H

H
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   Nya och förbättrade cykelförbindelser i och i anslutnng till planområdet.     Förbättrade gång förbindelser.             Befintliga cykelvägar
H  De närmaste hållplatserna för stadsbussar

4.
5.

1.

(2.)

(3.)
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för att kunna minska antalet bilparkeringsplatser i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler (2017-01-19), men främst 
för att påverka resevanebeteendet hos de boende i stort. I 
projektet har man för avsikt att jobba med cykellounger för 
att uppnå detta. Cykelloungerna erbjuder extra smidig och 
bra parkeringsmöjligheter för cyklar och cykelekipage samt 
tillhandahålla viss infrastruktur så som cykelpump och plats 
för mindre egenservice av cyklar. Loungerna kan även fylla 
funktionen av social mötesplats och bli ett aktiverat rum 
mellan gatan och den privata entrén.

För antalet uppskattade cykelparkeringar se rubriken Parke-
ring.

Biltrafik
Det har gjorts en trafikutredning för planen. Den tittar dels 
på trafikflödena inom området och dess anslutningspunkter, 
men också på trafikalstringen för hela området och vad 
den ökade mängden trafik kan få för konsekvenser på det 
omkringliggande vägnätet, samt vid vissa kritiska trafikplat-
ser i olika scenarier, om hela området (etapp I och II) byggs 
ut eller bara etapp I samt hur den uppskattade situationen 
kommer att se ut 2040. Utredningen tar höjd för tillskottet 
av trafik från andra pågående och kommande planområden 
i närheten vid kapacitetsbedömningen. Förutsättningar för 
övriga trafikslag diskuteras också i utredningen. Sammanfatt-
ningsvis lyfter utredningen bland annat följande slutsatser:

Avstånd till stadskärnan är knappt 2 km, vilket betyder att 
det är mindre attraktivt att gå, men ett lämpligt avstånd för 
cykel. Kollektivtrafikutbudet är mindre än önskvärd standard 
med avseende på turtätheten i båda riktningarna var för sig 
(30-minuters trafik). Detta betyder sannolikt att trafikal-
stringstalet blir relativt hög. Som grund för beräkningarna 
antas 5 fordon(bilförflyttningar)/vardagsdygn och lägenhet 
(avser både till och från området).

Dagens verksamheter inom planområdet alstrar ca 1670 
fordon/vardagsdygn. Omvandlingen innebär att biltrafikens 
riktningsfördelning förändras så att de största flödena blir ut 
från området på morgonen och till på eftermiddagen, vilket 
är omvänt dagens situation med industri- och tjänsteverk-
samheter. 

De planerade bostäderna i etapp I bedöms alstra 1500 
fordon/dygn, d.v.s. ett netto på minus 170 fordon/vardags-
dygn. De planerade bostäderna i både etapp I och II bedöms 
alstra 2850 fordon/dygn, d.v.s. ett nettotillskott på ca 1180 
fordon/vardagsdygn. Observera att man vid beräkningen har 
räknat med ett högre (max) värde för antalet lägenheter för 
planområdet, det vill säga totalt 570 bostäder. Den tillåtna 
mängden verksamheter anses inte orsaka större trafikflöden 
än att de kan räknas med i de beräkningar som gjorts.

Illustration av trafikökning (netto) i vägnätet till följd av planförslagets 570 lägenheter ( fordon/vardagsdygn). / PM Trafikanalys Åkermyntan, SWECO, 2017-03-14

11 (21)

PM
2017-03-13

m
em

o0
3.

do
cx

20
12

-0
3-

28

ASG p:\7203\7001767_borås_åkermyntan_tu\000\07_arbetsmaterial\dokumentation\pm_åkermyntan_trafikutredning_v170314.docx

Figur 9 nedan visar översiktligt hur nettotillskottet från planområdet fördelar sig i vägnätet. Av
det totala nettotillskottet kör ca 1 100 fordon/vardag Enedalsgatan västerut, varav ca 400 kör
Fjärde Villagatan och ca 600 Åsboholmsgatan.

Figur 9 Trafikökning (netto) i vägnätet till följd av planförslagets 570 lägenheter (fordon/vardagsdygn)

2040 års trafik

Enligt Trafikverkets senaste prognoser kommer trafiken generellt inom Stor-Göteborg, som
Borås tillhör i detta sammanhang, att öka med ca 31% från 2014 till 2040. Ökningen beror till
stor del av befolkningstillväxt och till viss del av andra faktorer som exempelvis fortsatt
ekonomisk tillväxt som ger ökade ekonomiska möjligheter att resa. Av den totala tillväxten ökar
personbilstrafiken med 30% och lastbilstrafiken med ca 64%.

Trafiktillväxten i Annelundsmotet påverkas av stadens tillväxt i befolkning och arbetstillfällen. Av
stadens nuvarande planer framgår att en stor del av bostäderna kommer att byggas centralt
eller halvcentralt. De framtida arbetstillfällena planeras i stor utsträckning att lokaliseras till
Viared västra och till centrum. Enligt prognosen för år 2040 beräknas trafikflödena på vägarna
som ansluter till Annelundsmotet öka med storleksordningen 30-40% jämfört med nivåerna år
2015.

I figuren nedan redovisas en trafikprognos för år 2040 som är framtagen med stadens
beräkningsmodell. Prognosen baseras på tillväxt av befolkning och sysselsatta enligt
antaganden som gjorts i kommunens ÖP-arbete.
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Simuleringar visar att alstringen från Åkermyntan fördelar sig 
i huvudsak mot Klippbron (4:e Villagatan)/Åsbogatan samt 
och mot Annelundsmotet. Baserat på dagens trafikflöden 
är kapaciteten tillräcklig i Annelundsmotet. Tillskottet från 
Åkermyntan i Annelundsmotet och Hultamotet får betraktas 
som relativt litet, särskilt i etapp I. Mest tillskott får avfarts-
rampen från väster i Annelundsmotet. Kapaciteten att klara 
trafiken från planområdet finns i Annelundsmotet för både 
etapp 1 och för etapp 2 baserat på dagens trafikflöden 

På längre sikt visar Trafikverkets generella tillväxtprognos 
att trafiken kommer att öka med cirka 30% fram till år 2040 
på det övergripande vägnätet i Borås. Baserat på 2040 års 
trafikmängder kommer framförallt magasineringskapaciteten 
i Annelundsmotet att bli kritisk. Risken för att köer sträcker 
sig upp mot huvudkörbanan på väg 40 är stor 2040, men 
risken beror i första hand på den generella trafikökningen i 
staden. Tillskottet från planområdet utgör ett tillägg i antal 
bilar i kön, men utgör inte det avgörande tillskottet.

Planen bedömsi övrigt inte ha någon större påverkan på 
trafiksituationen i varken Hultamotet eller vid Trandareds-
rondellen.

Den nya sträckningen för väg 27 har gett en allmän trafikav-
lastning för Annelundsmotet idag. För att undvika att kritiska 
situationer uppstår framgent pågår ett arbete i kommunen 
där man tillsammans med Trafikverket tittar på en ÅVS 
(Åtgärdsvalstudie) för hela staden och fördjupade studier och 
simuleringar av trafikplatser, bland andra Annelundsmotet. I 
enlighet med dessa utredningar har kommunen för avsikt att 
tillsammans med Trafikverket, och över tid, vidta de åtgärder 
som bedöms nödvändiga och som svar mot de faktiska och 
prognostiserade behoven för att tillgodose trafiksäkerheten 
och god framkomlighet i den växande staden.

I övrigt pekar utredningen på att det behövs en översyn av 
gång- och cykelkopplingarn till och över Enedalsgatan för 
att förstärka gång- och cykelförbindelserna in till centrum, 
men även för att stärka kollektivtrafikresandet i det framtida 
området. Man behöver eftersträva att skapa attraktiva 
gångstråk till hållplatsen Klippgatan för att öka den upplevda 
närheten, och då främst för de delar av planområdet som 
idag har mindre god tillgång till kollektivtrafik. I samrådet 
har det framkommit önskemål om att studera möjligheten 
till en kompletterande cykelväg längs Enedalsgatan mellan 
Neumansgatan och Åsboholmgatan.

Utredningen föreslår inte några enskilda åtgärder på biltra-
fikvägnätet direkt kopplade till den här planen. Planen enskilt 
bedöms därmed inte skada riksintresset för riksväg 40.

Parkering 
Enligt de gällande parkeringsreglerna (2017-01-19) ligger 
planområdet inom den definierade centrumzonen. För att 
kunna åberopa de olika reduktionsmöjligheterna måste det 
aktuella området ha god tillgänglighet med kollektivtrafik. 
Detta definieras som ett största avstånd till busshållplats om 
max 300 m fågelvägen, vilket är uppfyllt för etapp Ib och 
etapp II av planområdet. Därtill skall busshållplatsen trafi-
keras av minst fyra avgångar per timme morgon och kväll. 
Stadsbusslinje 6 trafikerar hållplatsen 2 ggr i vardera riktning 
per timme, vilket innebär att busshållplatsen trafikeras 4 
ggr per timme av en buss som tar trafikanterna vidare till 
större busshållplatser för byte för vidare fart (Södra Torget/
Resecentrum i ena riktningen samt Solvarvsgatan/Sjukhuset 
i den andra). Kravet på god tillgänglighet med kollektivtrafik 
enligt Parkeringsreglerna anses därför uppfyllt för etapp Ib 
samt etapp II av planen och för dessa delar kan reduktions-
möjligheter vidtas.

Utan reduktion ställer reglerna krav på 25 cykel parkerings-
platser, samt 7 bil parkeringsplatser per 1000m2 BTA för 
bostadsändamålet (flerbostadshus). Om planområdet bebyggs 
enligt illustrerat förslag innebär detta följande, ungefärliga 
p-tal:

Etapp Ia (17800m2  BTA): 445cykel / 125bil*

Etapp Ib (14500m2  BTA): 362cykel / 102bil*

Etapp II (24700m2  BTA): 618cykel / 173bil*

*Andelen radhus, kontor och övrig verksamhet kommer att påverka talen.

Sammanlagt krävs cirka 400 bilparkeringsplatser och 1425 
cykelplatser.

För radhusen avses parkeringen lösas i direkt anslutning 
till respektive bostad. För flerbostadshusen anläggs gemen-
samma parkeringsgarage under de centrala kvarteren för att 
rymma boendeparkering i tillräcklig omfattning. Cirka 100 
parkeringsplatser beräknas kunna lösas som markparkering 
längs med kvartersgatorna samt på ett begränsat antal mark-
parkeringsplatser. Utöver de parkeringsplatser som krävs 
enligt parkeringsreglerna och som löses på kvartersmark, 
finns det möjlighet till uppemot ett 50-tal extra parkerings-
platser längsmed de kommunala gatorna.

Angöring och utfarter
Infarten till planområdet sker i första hand direkt från 
Neumansgatan i norr men även från Rosendalsgatan via 
Neumansgatan. Området trafikmatas internt via en kommu-
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http://projects.cowiportal.com/ps/A083187/Documents/4-Projektering/02-Utredningar/Dagvattenutredning Åkermyntan.docx

Figur 5: Flygfoto med södra Åkermyntan markerat i blått, norra Åkermyntan i rött och östra Åker-
myntan i gult.

Tabell 3: Arealer och avrinningskoefficienter för Åkermyntans södra del.

Ytbeskaffenhet Area [m²] Avrinningskoefficient Reducerad area [m²]
Parkering 0 0,8 0
Gata 4 497 0,8 3 598
Tak 3 845 0,9 3 461
Grönytor 5 169 0,2 1 034

Tabell 4: Arealer och avrinningskoefficienter för Åkermyntans norra del.

Ytbeskaffenhet Area [m²] Avrinningskoefficient Reducerad area [m²]
Parkering 0 0,8 0
Gata 8 363 0,8 6 690
Tak 6 961 0,9 6 265
Grönytor 9 320 0,2 1 864

Tabell 5: Arealer och avrinningskoefficienter för Åkermyntans östra del.

Ytbeskaffenhet Area [m²] Avrinningskoefficient Reducerad area [m²]
Parkering 765 0,8 612
Gata 174 0,8 138
Tak 2 801 0,9 2 501
Grönytor 1 752 0,2 683

Flödet från naturmarken påverkas inte av exploateringen utan bedöms fortfarande 
uppgå till 422 l/s för Ollonstupet respektive 15 l/s för remsan mellan slänten och 
området. 

nal lokalgata som angör Rosendalsgatan och Neumansgatan. 
På så sätt möjliggör man för rundkörning igenom området 
istället för att all trafik koncentreras på en gata. Att trafiken 
i kvarteret matas från två håll innebär att Rosendalsgatan 
avlastas från att ta hand om alla in- och utfarter till området.

Även transporter och trafikrörelser till och från planerad 
service får ett flöde och kan röra sig jämt igenom området 
istället för att riskera att belasta vissa delar hårdare än andra. 
Om behovet uppstår i framtiden kan men med relativt små 
åtgärder sedan styra trafiken ännu tydligare inom området.

I områdets norra del tillåts utöver bostder även kontor och 
mer centrumverksamhet vilket kan innebära att mer besöks-
intensiva verksamheter etablerar sig här. Lokalisering i direkt 
anslutning till både Rosendalsgatan och Neumansgatan ger 
kvarteret en direkt angöring till det större vägnätet och dessa 
användningar kommer inte att generera sådan trafik inne i 
det övriga området att det kan anses störande.

Rosendalsgatan avslutas mot parkområdet i söder med en 
vändplats med radien 12m där större fordon ska kunna vända 
utan att backa. 

Riksintressen
Planen bedöms inte påverka befintliga vägar och järnvägar 
som utgör riksintresse för kommunikation. 

Planområdet ligger dock inom några av de korridorer som 
utreds för Götalandsbanan, men i utredningsmaterialet, 
framtaget av Trafikverket 2016, utgår man ifrån att man 
ligger i tunnel under Bergsäter om denna dragning skulle bli 
aktuell.

Inga andra riksintressen berörs av planen. 

4. Teknisk försörjning
Dagvatten
En dagvattenutredning för planområdet, med beräkningar 
på framtida flöden har gjorts av COWI. Det konstateras att 
grundvattnet är högt i området och att man bör höjdsätta 
området så att grundvattennivån inte sänks för att inte ändra 
på förutsättningarna för omkringliggande naturmarker 
och minimera påverkan på de samma. För att på bästa sätt 
använda sig av de naturliga förutsättningar som finns på 
platsen för att ta hand om dagvattnet, och för att avlasta 
ledningsnätet gäller olika bestämmelser med avseende på 
dagvattenhanteringen inom planområdet. Planen har därför 
delats upp i tre dagvattenområden.

Dagvattenområde 1 ansluts inte till ledningsnätet utan 
avvattnas även i fortsättningen via diken och vattendrag i 

Illustration av hur omhändertagandet av dagvattnet delats in i tre områden. Rött 
(område 2)i norr går på ledningsnätet, blått (område 1) i söder avleds direkt via 
Tallmyren, gult (område 3) i öster avleds till Tallmyren via ett dike öster om 
gulmarkerat område

Planområdet och dess olika deletapper.

Ia

Ib

II
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naturmarken söderut (Tallmyren). Inom det här området 
ställs inga krav på fördröjningsåtgärder på kvartersmark då 
recipientens fördröjningskapacitet bedöms som tillräcklig. 
Denna bedömning innebär också att man inte bedömer att 
man behöver anlägga någon damm för dagvattenhanteringen. 
Men för att förbättra naturmarkens kvalitéer och användbar-
het i den direkta närheten av det framtida bostadsområdet 
kan en damm anläggas och då leda om Tallmyrens diken dit. 
Dammen skall utformas så att uppehållstiden för vattnet är 
lika med den tidigare genomströmningstiden i området för 
att inte försämra fördröjningseffekten i Tallmyren. Grundvat-
tennivån lär inte påverkas av anläggandet av en damm.

Dagvattenområde 2, den norra delen, ansluts till det centrala 
ledningsnätet och det ska finnas möjlighet att fördröja 
dagvatten inom kvartersmark. 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. 

Dagvattenområde 3 avvattnas, likt område 1, via Tallmyren. 
Vattnet leds först österut mot Ollonstupets fot för att sedan i 
ett flackdike ledas vidare till Tallmyren.Flackdiket sköts och 
driftas som en dagvattenanläggning av Borås Energi och 
Miljö.

Höjdsättningen av området har utformats så att naturliga fall 
skall åstadkommas och dräneringen av byggnaderna inte ska 
påverka grundvattennivån. För att skydda kvartersmarken 
från mycket höga flöden från omgivande naturmarker ska 
det befintliga diket längs Ollonstupets fot ersättas med 
ett flackdike vilket ger bättre förutsättningar för biologisk 
mångfald. Flackdiket kommer även att nyttjas för en del av 
kvartersmarkens dagvattenavledning enligt ovan. Anmälan 
om vattenverksamhet kan behövas inför utförandet av denna 
åtgärd. Se dagvattenutredningen för vidare information, 
COWI 2017-01-09

Vatten och avlopp
Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och 
avlopp. Nya ledningar kommer att dras i den kommunala 
gatan och i gator på kvartersmark. Anslutningspunkterna 
kommer att anpassas till den planerade bebyggelsen. Dricks-
vattnet kommer främst från Sjöbo vattenverk/Öresjö och 
avloppsvattnet tas omhand vid Gässlösa reningsverk, samt 
Sobackens anläggning när den tas i bruk. 

Värme
Fjärrvärme finns att tillgå i området idag. Anslutningspunk-
terna ligger längsmed Rosendalsgatan och området kan 
anslutas. Om området inte ansluts till fjärrvärmenätet kan det 
komma att behövas ytterligare en transformatorstation vilken 
inte har placerats ut i föreslagen plan, men som ryms inom 

föreslagna planbestämmelser. Utbyggnationen av fjärrvärme-
ledningar inom området bekostas av exploatören och sker i 
samråd med ledningsägaren.  

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och optoledningar, vilka matas 
från Rosendalsgatan. Inom området finns två befintliga 
transformatorstationer och deras kapacitet är tillräcklig för 
den planerade utbyggnaden. Transformatorstationen i den 
norra delen av området kan komma att flyttas, men ska i 
sådanna fall fortsättningsvis inrymmas på kvartersmark. 
Transformatorstationen får inte byggas in. Exploatören tar 
hela kostnaden för eventuell flytt. Utformning och place-
ringen ska i ett tidigt skede beslutas om tillsammans med 
Borås Elnät, det samma gäller alla åtgärder och anslutningar 
till stadsnätet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok 
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok 
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas. Inga 
vändplatser anordnas då alla fastigheter kan nås via gator 
med genomfartstrafik.

Närmaste återvinningsstation finns vid nuvarande Coop.

Infrastrukturtunnel
Inom planområdet vill exploatören installera en så kallad 
infrastrukturtunnel (infrastrukturkulvert) som samlar all 
media och infrastruktur i en anläggning. Denna typ av 
installationslösning är relativt ny i Sverige. Inför exploate-
ringen av området pågår diskussioner och förhandlingar 
kring genomförandet med berörda parter, däribland Borås 
Energi och Miljö vilka ställer sig mycket positiva till denna 
typ av lösning. Det stora röret (ca 2 m i diameter) förläggs 
i huvudsak under gator och har vid ett visst antal punkter 
kopplingar upp till markytan för serviceutgångar och kopp-
lingsstationer. Alla ledningar in, igenom, och ut ur området 
samlas sedan i tunneln där man lätt kommer åt att kontrollera 
statusen på ledningarna, utföra underhåll och komplettera 
installationerna. Den höga initiala kostnaden beräknar man 
räkna hem i driftskostnader över tid eftersom just underhållet 
blir lättare och inga gator kommer att behövas grävas upp 
och läggas om vid åtgärder på ledningarna. Det finns även 
möjlighet att kombinera denna lösning med en central sopsug 
för hela området vilket kan innebära att man bara behöver 
hämta sopor vid en punkt inom kvarteret.

Avsikten är att planen skall möjliggöra denna typ av instal-
lationslösning, men inga krav ställs på att det utförs.
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5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet är flackt och utgör botten på en dalsänka 
omgiven av höjder och bergåsar på tre av fyra sidor. Direkt 
öster om planområdet höjer sig det branta, lövskogs beklädda 
Ollonstupet, en bergsklack vars krön ligger på cirka +215 
m.ö.h. mittemot, väster om planområdet, ligger en lägre 
bebyggd kulle (Bergsäter) vilken inte är mer än 10-15 m 
högre än marknivån på planområdet. Söder ut, vid dalgång-
ens ena ända finns ännu en höjd, vilken även den är ca 10-15 
m hög, skogs beklädd, men krönt av bostadsbebyggelse. I den 
södra delen av planområdet återfinns Tallmyren, ett delvis 
sankt skogsområde som utgör en del i den gröna länken 
mellan stadsdelsparken Ollonstupet och närparken Bergsä-
terparken (även kallad berget Edvin).

Ett av målen med planen är att värna och förstärka de 
naturvärden och naturmiljöer som finns i de delar av planen 
som idag är natur-/parkmark. Naturen i området är viktig 
som en grön resurs för hela centrumområdet i Borås och 
rekreationsvärdet i området och det anslutande Ollonstupet 
är högt idag. I och med den tänkta exploateringen och 
befolkningsökningen i området kommer dessa värden att 

ytterligare förstärkas och Ollonstupet och Tallmyren ses 
som två viktiga natur- och rekreationstillgångar för det nya 
bostadsområdet. 

Naturvärdena är mycket stora i den sammanhållna lövskogen 
på Ollonstupet och planen innebär inga åtgärder eller 
ingrepp på skogsområdet, utan skogen kommer fortsatt att 
skötas enligt de skötselplaner som redan fastställts och som 
regleras av kommunens Miljöförvaltning och Park- och 
skogsavdelning. Däremot förtydligas gränsen mot skogs-
brynet genom att skogen här planläggs som NATUR. Den 
markremsa som avslutar Ollonstupet mot kvartersmarken 
och den nya bostadsbebyggelsen är planlagt för vägändamå-
lidag, men planläggs som PARK samt, i mindre omfattning, 
kvartersmark. Här ersätts det befintliga översvämningsdiket 
med ett flackdike för att ta hand om en del av kvarterets 
dagvatten och för att öka kapaciteten och förutsättningarna 
för biologisk mångfald. Likaså förbättras och kompletteras 
den befintliga gångstigen på parkmark. Skötseln av flackdiket 
ska Borås Energi och Miljö stå för, och i den här miljön är 
det viktigt att det sker med stor hänsyn till de boende och 
de höga naturvärdena i området. Skogsbrynet skall fungera 
som en buffert åt båda hållen - en möteszon för skogen och 
bostadskvarteret. Avgränsningen av parkmark och kvarters-
mark följer de befintliga dikenas dragningar och det område 
som planläggs som kvartersmark motsvarar i stort den mark 

Skogsbrynet mellan Ollonstupet och kvartersmarken med upptrampad stig.

Det befintliga diket och stigen utgör en naturlig gräns mellan kvarteret och skogen.

Befintligt, delvis vattenfyllt, diket vid Ollonstupets fot.

En gammal väg som leder upp i Ollonstupet från den upptrampade stigen vid diket.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN20

Exempel på naturlekplats. /Bild: WHITE ArkitekterIllustration av hur naturanpassade lekytor skulle kunna anordnas på Tallmyren.

Principsektion genom den föreslagna naturlekplatsen på Tallmyren./Illu: WHITE Arkitekter 

Principsektion genom parkområdet vid Ollonstupetsfot mellan bebyggelsen och skogen./Illu: WHITE Arkitekter 

KVALITÉER I OMRÅDET

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 15

ÖVERSVÄMNINGSDAMM NATURLEKPLATS GEMENSAMMA UTRYMMEN

Hanteringen av vattnet från 
skogsområdena och kvarteret utnyttjas 
till att skapa trivsamma miljöer genom att 
anlägga en damm, diken och rännor som 
stundtals fylls med vatten. 

Vattnet kantas av gång-/cykelstigar 
och små broar som skapar ett lekfullt 
och rekreativt inslag i boendemiljön.

Dessutom bidrar vattensamlingarna 
till den biologiska mångfalden i området 
och kan användas i pedagogiskt syfte till 
förskolan som har sin gård i angränsning 
till vattendiket. 

Tallmyren bearbetas och förfinas 
genom att bland annat anlägga en 
naturlekplats med utformning och 
material som smälter in i omgivande 
naturen och passar till platsen. 
Anläggningen skall inte kännas 
främmande i miljön utan användas 
och förändras med naturen, tiden och 
årstiderna. Exempel på lekredskap kan 
vara repgångar, lianer, balansstockar 
och balansstegar som tillsammans med 
naturen inspirerar både vuxna och barn 
till lek och kreativitet.

Gemensamma utrymmen såsom 
cykellounger ligger strategiskt placerade 
i kvarteren för att vara lättillgängliga 
och skapa naturliga mötesplatser för de 
boende.

Ytorna har dagsljus och upplevs ljus 
och luftig. Under kvällstid spiller ljuset ut 
över gatan och skapar en trygg atmosfär.

VISION

ÅKERMYNTAN KVALITETSPROGRAM S. 6

LÅGT & TÄTT
Genom att bygga lägre 
och tätare uppnås en 
lockande kombination 
av livskraftiga publika 
stråk och mänsklig 
skala.

FINSTÄMD SKALA
Bebyggelsen följer omgivningens förutsättningar: 
lägre mot husen i väster, och högre mot branten i 
öster och mot kvarterens entré i norr.

EN GRÖN STRUKTUR
Kvarteren samlas kring 
det centrala gröna 
rummet. Platser och 
orienterbarhet skapas 
med hjälp av fonder, 
blickar och stråk, i och 
igenom området, mot 
den omgivande naturen.

Illustrationsplan 1:3000
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Privat 
uteplats

Gång- och
cykelbanaStig Naturlekplats

4 m

Den befi ntliga talldungen i söder förädlas 
och bildar en viktig koppling mellan det centrala 
parkstråket och de gång- och cykelstigar som 
leder vidare till Rosendalsgatan i norr och söder 
och Ollonstupets skogsparti i öster. 

Här blandas stigar och små dagvattenbäckar 
med naturnära aktivitetsytor. Naturlekplats, 
utegym och grillplatser skapar ett lättillgängligt 
rekreationsområde i direktkontakt med skogen.

SEKTION F-F 
1:200
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MÖTE MED NATUREN

Byggnadsvolymernas höjder i den östra 
delen är justerade utifrån Ollonstupets branta 
lutning och skogspartiets höga träd.

Den bearbetade tomtmarken, det stundtals 
vattenfyllda fl ackdiket och skogspartiet ger 
en variationsrik övergång från bebyggelse till 
skogs- och naturmark.

Diket utgör en naturlig gräns som 
bibehåller bostädernas avskildhet och blir 
samtidigt ett kreativt och pedagogiskt inslag 
i förskoleverksamheten i området. Broar och 
stigar korsar punktvis dagvattnet och inbjuder 
till vistelse i naturen.

Möjlig 
förskolegård
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Flackdike för 
dagvatten
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kommunen idag arrenderar ut till en av fastigheterna och 
som omgärdas av ett plank idag. Längsmed hela sträckan 
har Borås Energi och Miljö idag en större vattenledning 
nedgrävd.

Tallmyren, som idag är ett relativt sankt skogsområde, antas 
påverkas av den ändrade användningen av kvartersmarken 
på olika sätt. Den föreslagna dagvattenhanteringen påverkar 
i sig inte förutsättningarna för området eftersom man även 
fortsatt kommer att leda bort en viss del av dagvattnet 
från området via Tallmyren precis som det görs idag, men 
i och med den uppskattade förändringen av kvalitén på 
dagvattnet och främst på det markvatten som idag tränger 
ut från torven, som ligger under industrikvartet bedöms 
vattenkvalitén bli bättre. Samtidigt kommer antagligen 
vattengenomströmningen att förändras genom att flödet 
blir mindre konstant och istället mer direkt avhängigt av 
nederbörden i realtid när torven, som har en magasinerande 
egenskap, tas bort.

Antalet människor och det ökade behovet av utemiljöer 
och parkområden kommer likaså att förändras och öka. 
Tallmyren föreslås därför att förändras och ytorna blir mer 
tillgängliga och plats beredas för en naturlekplats. Genom 
att delvis leda om de befintliga dikena och samla upp det 
dagvatten och markvatten som genereras i omgivningarna 
och på kvartersmarken i en översvämningsdamm som 
anläggs i förlängningen på det flackdike som anläggs 
längs Ollonstupet. Dammen behövs inte för hanteringen 
av dagvattnet från kvartersmarken eftersom kapaciteten 
nedströms är tillräcklig, därför blir dammen inte någon 
teknisk anläggning utan syftet är främst att öka natur- och 
miljövärdena samt öka tillgängligheten och upplevelsen av 
platsen. En damm inom området bedöms bland annat ge 
bättre förutsättningar för en ökad biologisk mångfald. Bland 
annat uppskattas att de grodor som idag leker i området 
kommer att få bättre förutsättningar med en damm, och att 
deras yngel kommer att kunna utvecklas fullt i och med den 
förbättrade vattenkvalitén. 

Genom att samla vattnet blir således fler och större ytor 
tillgängliga och i och med denna förändring kommer 
troligen även det befintliga trädbeståndet inom Tallmyren att 
påverkas. Viss utglesning och borttagande av sly leder även 
till ökat solinfall vilket stärker platsens rekreativa värden.

Den föreslagna dammen kan betraktas som en kompensa-
tionsåtgärd för de omdragningar av de befintliga dikena och 
de andra förändringar man föreslår för Tallmyren. 

Vid detaljprojekteringen och genomförandet av åtgärderna på 
Tallmyren måste man kontrollera och avgöra om åtgärderna 
är sådana att de kan komma att handla om markavvattning 

eller om grundvattnet kommer att påverkas så att det bli 
aktuellt med en anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
2 § Miljöbalken.

Lek och rekreation
I Ollonstupsparken finns flertalet stigar, två skolskogar och 
två lekplatser, Brakteatern och Fyrken. I dess norra del finns 
även Hultasjön vilken har höga rekreationsvärden och bland 
annat erbjuder sportfiske. Uppe vid Bergkullsgatan finns 
Österlidsplatsens kvarterslekplats. 

Som komplement till den, inom planen planerade, förskolans 
gård och lekytor, men även för det allmänt ökade behovet av 
lekyta i och med exploateringen, anläggs en naturanpassad 
lekplats, en så kallad naturlekplats, på Tallmyren. Naturlek-
plats anpassas i innehåll, materialval, yta och upplägg efter 
den specifika platsen och dess förutsättningar. Leken kan 
här bli både en pedagogisk-, men också en upplevelsebaserad 
ingång till naturen och öka förståelsen av den omgivande 
naturen och miljön. Med fördel planeras den på ett sådant 
sätt att dess användning och enskilda funktioner anpassar 
sig till årstiderna och till naturens skiftningar över tid. 
Lekredskap anläggs på ett sådant sätt att inga större ingrepp 
och grundläggningsarbeten behöver göras. Naturlekplatsen 
och Tallmyrens kvaliteter beskrivs ytterligare i det kvalitets-
program som tagits fram i arbetet med planen. 

Klassade områden enligt Grönområdesplan.
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Iordningställandet av lekplatsen och anslutande mark och 
markarbeten inklusive omdragningen av vattendiken och 
iordningställandet av översvämningsdammen bekostas av 
exploatören för planen medan ansvaret för det framtida 
underhållet kommer att ligger hos kommunen.

Grönområdesplan
Ollonstupet har inget formellt skydd men är utpekat i Borås 
Stads Grönområdesplan med högsta naturvärde respektive 
mycket höga naturvärden. Området har besöks-, frilufts- och 
rekreationsvärden. Området har flera olika naturtyper med 
ekskog och äldre kulturlandskap. Terrängen är kuperad, och 
det finns flertalet stigar i området som knyter samman Tran-
dared med planområdet och Bergsäter. Söder och sydväst om 
planområdet återfinns Bergsäterparken som via Tallmyren 
är en förlängning av Ollonstupets gröna stråk. Sammantaget 
utgör grönområdet ett viktigt närrekreationsområde med 
höga naturvärden.

Skyddad natur
Utöver det lokala skydd som finns för Ollonstupet och som 
nämns ovan finns det i planområdets västra del en trädrad 
med 6 lönnar som kan klassificeras som allé och därför 
åtnjuta biotopskydd enligt Förordningen (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. De sex lönnarna är 
planterade i rad. Träden är vuxna men inte grova. De har 
en individuell stamdiameter som varierar mellan 18 och 38 
centimeter. Träden är skötta med viss grenbeskärning, inga 
döda stamdelar eller hål har noterats och inget av träden 
uppfyller kriterier för skyddsvärda träd. enligt den besiktning 
som gjorts av beståndet på plats.

Värdet av träden bedöms vara av ringa betydelse och inför 
granskningen av planen har dispens ansökts om hos Länssty-
relsen, vilken har beviljats och träden är därför inte skyddade 
i planen. Byggrätternas utbredning möjliggör däremot att de 
står kvar om detta bedöms som möjligt och de inte riskeras 
att skadas vid byggnationen. Länsstyrelsens beslut om dispens 
är vilkorat bland annat med krav på kompensationnsårgärder 
som säkerställer att nya (löv)träd planteras inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Det finns inga utpekade kulturminnen och inga kända 
fornlämningar inom planområdet eller i dess direkta närhet.

Geoteknik
WSP Samhällsbyggnad har gjort geotekniska undersökning 
av marken inom hela planområdet. Den första undersök-
ningen (2016-07-13) som främst behandlar plandel 1 har 
kompletterats med en utredning för plandel 2 (2017-08-18)
och därtill har det gjorts en stabilitestutredning för ett 
delområde i plandel 3 (2017-11-17).

Marken inom det aktuella planområdet utgörs idag av 
bebyggd industrimark som kantas i söder och öster av 
naturmark. Den marktekniska undersökning visar att 
byggbarheten är mindre god i stora delar av området på 
grund av den torv som återfinns under fyllnadsmassorna på 
kvartersmarken. Marken är relativ plan men omges av branta 
bergspartier i söder och öster. 

Nedan återges en sammanfattning av den geotekniska 
undersökningen.

Inom planområdet krävs grundförstärkning genom urgräv-
ning av all fyllning och organisk jord där byggnader ska 
uppföras eller hårdgjorda ytor ska anläggas. Utskiftnings-
djupet uppskattas att bli som störst upp till 8 meter lokalt, i 
södra och östra delen av området och successivt minska mot 
norr där utskiftningsdjupet uppskattas att vara mellan ca 0 
och 2 meter.

Jorden består i större delen av industriområdet överst av fyll-
ning och därunder av torv och friktionsjord som via fastare 
friktionsjord, sannolikt morän, vilar på berg. I nordvästra 
och norra delen av industriområdet består jorden överst av 
fyllning och därunder av friktionsjord som vilar på berg. 
Utanför industriområdet, i söder och öster består jorden 
överst av torv och därunder av friktionsjord som via fastare 
friktionsjord, sannolikt morän, vilar på berg. Bergets nivå 
varierar mellan 3 och 19 m under markytan, vilket motsvarar 
nivåerna ca +150,5 respektive +135. I industriområdets västra 
del återfinns de grundaste djupen till berg medan de största 
djupen till berg finns i den södra och östra delen. Enligt 
SGUs Bergkvalitetskarta (serie K 133) har planområdet 
bergskvalitetsklass 2.

Grundvattenytan ligger, enligt utförda mätningar i november 
2015, på knappt en meter under markytan. I naturmarken 
ligger grundvattenytan i eller strax under markytan. Detta 
innebär att schaktningsarbeten kommer att utföras under 
grundvattennivån.

Träd vid Rosendalsgatan.

 
Allé sedd från söder.

Allé sedd från motsatt sida Rosendalsgatan.
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Sättnings och stabilitetsförhållanden
Sättningsförhållandena är mycket ogynnsamma inom stora 
delar av området, eftersom organiska jordar, som torv, 
är mycket sättningskänsliga. Även små belastningar från 
byggnad eller uppfyllnad skulle här kunna ge betydande 
sättningar, vilket skall beaktas för såväl byggnader som 
hårdgjorda ytor och ledningar.

Grundläggning
Grundläggningen skall utföras och kontrolleras i Geoteknisk 
Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK). Grundläggning 
av byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt 
på återfyllning efter urgrävning av organisk jord.

Där urgrävningsdjupet uppgår till mer än 4 m bör urgräv-
ningen utföras med succesiv återfyllning. En särskild 
arbetsplan bör upprättas i samarbete med geotekniker, som 
redovisar arbetsordning och de särskilda åtgärder som krävs 
för att undvika stabilitetsproblem i schakten under arbetet 
och minska risken för framtida sättningar.

Vid urgrävningsdjup större än ca 1 till 2 m kan urgrävning 
och återfyllning komma att utföras under vatten, varvid 
sprängsten rekommenderas att användas för återfyllning i 
botten tills fyllningen når över vattenytan och packning kan 
utföras. Det är viktigt att eventuell sprängstensfyllning tätas 
med ett materialskiljande lager av geotextil eller annat mate-
rial som förhindrar att jord blandar sig med sprängstensfyll-
ningen. För att inte riskera en sänkning av grundvattennivån 
bör urgrävningen utföras under vatten. Ett kontrollprogram 
bör upprättas. Om urgrävning vill utföras i torrhet till djup 
större än 1 till 2 under markytan kommer det ske en tillfällig 
sänkning av grundvattennivån. Denna tillfälliga avsänkning 
kommer kunna påverka omkringliggande områden och ge 
skadliga sättningar i närliggande byggnader. Påverkansområ-
det och storleken på avsänkningen bör utredas av hydrogeo-
log. Kompletterande geoteknisk undersökning bör utföras 
i läge för nya byggnader när de nuvarande byggnaderna är 
rivna. Förslagsvis utförs hejarsonderingar för att bestämma 
friktionsjordens egenskaper (bl.a.sättningsegenskaper). 

För mer detaljerad infomation och information för schakt 
och fyllninng se PM planeringsunderlag geoteknik, WSP 2016-
07-13/rev 2017-08-18.  För projektering och byggnation se 
rekommendationerna i PM.

Stabilitetsutredning för gc-väg
Under planarbetet har man undersökt möjligheten att dra 
en ny gång- och cykelväg upp i dalen i den västra delen av 
plandel 3. Svackan begränsas i norr av en brant jordslänt och 
här har fastigheterna som ligger ovanför i kvarteret Skogs-
stjärnan längs med Backadalsgatan sedan tidigare problem 
med sättningar. Mot bakgrund av de svåra grundläggnings-
förutsättningarna och de höga naturvärdena har ytterligare 

Illustration över uppskattat urgrävningsdjup. Bilaga 1 till PM Planeringsunderlag 
Geoteknik, WSP, 2017-08-18
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utredningar utförts. I utrednings pm:et presenteras förslag på 
släntstabiliserande åtgärder samt ungefärlig förläggning och 
konstruktion för den nya gc-banan.

Bergstabilitet och rasrisk
Berget utgörs främst av inlandsisen slipade hällar och 
storstabiliteten hos samtliga bergslänter är god. Växtligheten 
i området innebär att bergslänter på den östra sidan inte är 
besiktningsbara i detalj. Ett antal träd växer direkt på berget 
och dessa har därmed dålig förankring. Slänterna  påverkar 
inte byggbarheten och besiktning kan utföras i samband med 
byggnation. Två mindre bergssläntar strax utanför planom-
rådet behöver besiktigas ytterligare om byggnader planeras 
inom 5 m från dessa. Då detta inte är aktuellt, och ingen 
byggrätt finns inom detta avstånd beaktas detta inte vidare i 
planbestämmelserna. 

Radon
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom-
råde vad avser radon, men i närbelägna områden har höjda 
radonhalter ändå uppmäts. I den geotekniska utredingen har  
man därför undersökt radon nivåerna noggrannare på plat-
sen. Planområdet har klassificerats som normalriskområde, 
vilket innebär att marken huvudsakligen består av normal-
radonmark. Enligt gällande anvisningar från Boverket skall 
byggnader på normalradonmark uppföras radonskyddande, 
vilket innebär att särskilda åtgärder krävs för att skydda 
byggnaden mot inträngande av luft från marken. Information 
om detta har införts på plankartan.

Förorenad mark
En översiktlig miljöteknisk undersökning har genomförts av 
WSP i november 2015 (Inledande översiktlig miljöteknisk markun-
dersökning, Åkermyntan 5, 2016-03-21) och den kompletterdes 
med en så kallad FAS 1-utredning (historisk inventerinng) 
och ytterliggare provtagningar under våren 2017 (Inledande 
översiktllig miljöteknisk markundersökning, Åkermyntan 4 mfl. 
2017-08-25). 

Baserat på den genomförda översiktliga miljötekniska under-
sökningen konstateras ställvis föroreningar av analyserade 
ämnen i jord och grundvatten i de undersökta punkterna som 
kan utgöra en förhöjd risk för människor och miljö vid en 
omställning till bostäder om inga åtgärder genomförs (halter 
över KM i jord har uppmätts).

I de flesta analyserade jordprover detekteras dock inte förore-
ningar som överstiger Naturvårdsverkets generella riktvärden 
för KM och baserat på resultaten indikeras i dagsläget ingen 
sammanhängande storskalig förorening över hela undersök-
ningsområdet.

Inom ramen för byggnationen av de nya husen kommer 
marken i kvarteret Åkermyntan till viss del att schaktas ur 

av byggnadstekniska skäl (bl.a. torv kommer att avlägsnas). 
Detta medför att schaktmassor planeras att avlägsnas från 
kvarteret med borttransport till godkända mottagningsan-
läggningar. Påträffade föroreningar i ytligt fyllnadsmaterial 
som avses schaktas bort bedöms därför inte utgöra någon 
risk för fortsatt exploatering av området för bostadshus. 
En dialog bör föras med mottagningsanläggning så att ett 
tillräckligt analysunderlag för deras mottagning erhålls. 
Omfattning av denna provtagning är avhängigt av hur och 
var schakt ska genomföras.

Baserat på resultaten från den genomförda översiktliga 
undersökningen bedöms kompletteringsbehov rörande jord- 
och grundvattenföroreningar föreligga vid fyra platser: (Se 
utredningsrapporten, 2017-08-25, för mer infomation kring 
dessa punkter.)

Det konstateras att området under lång tid har karakteriserats 
av varierande kommersiella verksamheter och det kan 
inte uteslutas att det finns förekomst av ytterligare förore-
ningar i jord och grundvatten i delar av området där inte 
provtagningar gjorts eller att det förekommer ämnen och 
föroreningar som inte har analyserats. Exempel på områden 
som ej undersökts är under byggnader och i anslutning till 
undermarksinstallationer etc.

Befintliga byggnader och installationer begränsar till stor 
del möjligheten för miljötekniska undersökningar på många 
platser bl.a. rörande de ovannämnda kompletteringsbehoven. 
Detta gör att WSP bedömer att kompletterande undersök-
ningar i många fall görs bäst efter att rivning är genomförd.

Vid schaktning skall anmälan och rapportering, åtgärder och 
uppföljning alltid ske i dialog med den lokala tillsynsmyndig-
heten (kommunens miljöförvaltning). 

Planbestämmelse har införts som reglerar att marken skall 
vara dokumenterad till känslig markanvändning innan 
startbesked får ges för bygglov.

6. Vatten
De plana naturmarkerna i och runt planområdet är vattenrika 
och från planområdet och runtom finns mindre diken vars 
vattennivåer fluktuerar med årstiderna och nederbörden. 
Ytvattnet från naturområdena rinner ner mot Lillån via Tall-
myren sydväst om planområdet. Grundvattnet ligger på ca 0,7 
meter under nuvarande marknivå inom kvartersmarken.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
Detaljerade översvämningskarteringen för Borås Stad, 
upprättad 2010. Men man har idag problem med högt 
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ytvatten på kvartsmark som kommer från naturmarkerna 
öster om området vid stor nederbörd och långvariga neder-
bördsperioder. Därför skall det befintliga diket längs med 
Ollonstupet iordningsställasenligt rekommendationerna i 
dagvattenutredningen (se även rubriken Dagvatten), så att 
översvämningar kan undvikas i framtiden.

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.

Grundvattenförhållanden
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning 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. 

Eftersom grundvattennivån i området är hög blir det viktigt 
att beakta. Vattennivån i mossens ytlager styrs av topografin 
och dränerande diken. Grundvattenytan i torven ligger strax 
i eller strax under markytan, vilket i Tallmyren innebär en 
grundvattennivå på ca +151 meter i höjdsystemet RH2000. 
Friktionsjorden begränsar sannolikt det vertikala vattenflö-
det. Torven har ett lokalt tillrinningsområde i de topografiska 
högre områdena som omger området. Avrinningen sker till 
lokala bäckar och delvis som diffust markvatten, mot sydväst.

Som beskrivits ovan måste all organisk jord inom Åkermyn-
tan schaktas ur till fast botten bestående av silt och sand. 
Återfyllning kommer huvudsakligen att utgöras av spräng-
sten som kommer att vila på fast botten. Schaktningsarbeten 
kommer att behöva utföras under befintlig grundvattennivå. 

Då området i stort kommer att återfyllas av material med hög 
permeabilitet kommer en dränering under befintlig grundvat-
tennivå påverka områdets hydrologi. Alltså kan en dränering 
lägre än +151 meter ge en avsänkning i Tallmyren.

Sänkta vattennivåer kan orsaka mobilisering av kväve och 
svavel i torvområdena som kommer att bibehållas. Förhöjda 

kvävehalter och sänkt pH kan förekomma under en begrän-
sad tid. Sänkning av vattennivån kan även påverka områdets 
flora och artsammansättning.

För att undvika att grundvattnets nivå och kvalitet påverkas 
under och efter byggfasen bör urgrävning utföras under 
vatten och dränering av området bör inte ske under +151m. 
Detta innebär att området höjts något i förhållande till 
dagens marknivå och att underjordiska byggnadsdelar så som 
garage utförs tätt. Även fördröjningsmagasin kan komma att 
behöva utföras täta.

Anmälan om vattenverksamhet kan behövas även vid tillfäl-
lig sänkning av grundvattennivån.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

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

Planförslaget innebär att de delvis förorenade fyllnadsmas-
sorna och den naturliga torven inom planområdet grävs ur 
inom befintliga industrifastigheter. Detta i sin tur innebär att 
det mindre vattendrag/dike som rinner ut i Tallmyren däri-
från har goda förutsättningar att få en högre ekologisk och 
kemisk status då lägre halter av metaller och andra ämnen 
förutsätts läcka ut. Troligtvis förbättras således möjligheterna 
för de grodyngel som idag återfinns i vattendraget att utveck-
las fullt ut till grodor. Det är sannolikt att anläggandet av en 
damm inom Tallmyren även kan ha en positiv inverkan på 
vattenkvaliteten.
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7. Störningar på platsen
Planen ger inte upphov till några störningar eller risker, 
utan den ändrade användningen minskar snarare risken 
inom området och för omkringliggande områden. En något 
ökad trafikmängd kan komma att uppstå vilket redovisas i 
trafikutredningen.

Risk
En kvalitativ riskbedömning för plandel 1 med avseende på 
närliggande industriverksamheter har gjordes av SWECO 
(2016-06-02) och har inför granskning uppraderats och 
kompletterats i en ny riskutredning (2017-10-06). På grund 
av en begränsad hantering av gas bedöms verksamheterna 
norr om Neumansgatan ha rekommenderade skyddsavstånd 
till lokaler med svårutrymda verksamheter såkallade känsliga 
byggnader. Detta påverkar placeringen av verksamheter 
så som till exempel skola och förskola men också av olika 
typer av boende med vårdinslag så som LSS-boende inom 
planområdets nordligaste del. I planen har man valt en 
restriktiv syn på frågan och i granskningsförslaget finns det 
inte längre någon möjligheten att placera skola/förskola inom 
de norra delarna av planen i enlighet med det illustrerade 
säkerhetsavståndet i riskutredningen. Riskutredningen visar 
dock att de faktiska skyddsavstånden kan begränsas och de 
generella skyddsavstånden elimineras efter en genomgång 
och byggnation av säkerhetsklassade förvaringar av de 
befintliga gasbehållarna. Var bostäder kan etableras påverkas 
inte av verksamheternas skyddsområden. 

Enligt rimlighetsprincipen bör risker som med tekniskt och 
ekonomiskt rimliga medel kan elimineras eller reduceras 
alltid åtgärdas, oavsett om exploatering sker inom eller utom 
skyddsavstånd. Där för bör man i enlighet med riskutred-
ningen överväga nedanståend åtgärd:

Som följd av den topografiska lutningen i området, kan ett 
utsläpp av brandfarlig vätska resultera i vätskespridning mot 
planområdet. Därför ska åtgärd som begränsar spridning 
mot planområdet vidtas. Detta kan exempelvis göras genom 
att kantsten anläggs längs vägkanten mot industriverksam-
heterna för att få en kontrollerad avrinning av ett eventuellt 
utsläpp.Information om detta finns på plankartan.

I övrigt ligger planområdet långt från andra riskkällor såsom 
väg, järnväg eller andra farliga verksamheter. Området ligger 
drygt 250 meter från farligt gods-led Riksväg 40 och till 
största delen skyddad bakom en höjdrygg. 

Räddningstjänstens bedömning
Räddningstjänsten anser att utredningens slutsats är relevant 
och rimlig och bör kunna tillämpas för planområdet. De 
rekommenderar att inte placera samlingslokaler, förskola, 

skola eller LSS-boende, eller liknande boendeformer och 
verksamheter i områdets norra del om inte åtgärder, i enlighet 
med vad riskutredninngen föreskriver, vidtas vid källan för 
risken på de angränsande fastigheterna.

Buller och vibrationer
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. 

Kommunens övergripliga bullerinventering visar att området 
inte är utsatt för buller enligt Boverkets definitioner och den 
verksamhet som tillåts i planen ger inte upphov till något 
buller som kan störa befintliga eller tillkommande bostäder. 
Under samrådet väcktes farhågor kring att främst den 
beräknade ökningen av trafik i området och främst på riksväg 
40 skulle kunna utgöra en bullerkälla. Inför granskningen 
har man därför tagit fram en bullerutredning baserad på 
uppräknade siffror för trafiken 2040 (PM Trafikbullerutredning, 
SWECO, 2017-09-19).

Illustration över skyddsavstånd till känsliga byggnader. Riskutredning, Sweco 
Envionment AB, 20171006.
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Figur 4–1. Skyddsavstånd från industriverksamheterna norr om Neumansgatan till känsliga 
byggnader samt till bostäder. 
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Utredningen visar att trafikbuller inte bedöms vara ett 
hinder för detaljplanens genomförande. Endast vid ett fåtal 
lägen påverkar bullersituationen planeringen av bostäderna. 
Byggnadsutformning och valda placeringar av uteplatser  
måste här planeras med hänsyn till bullersituationen. 

En reglerande planbestämmelse har införts på plankartan för 
att säkerställa att bullerkraven uppfylls inom planområdet.

Höga hus
Luftfartsverket har gjort en lufthinderanalys med anledning 
av att ett hus inom planområdet tillåts uppföras med 7 
våningar, vilket motsvarar max 25 m. Enligt analysen och 
yttrandet från berörd flygplats (Landevetter) utgör planeread 
byggnation inget hinder för deras verksamheter. 

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.

De mätningar som har gjorts på luftföroreningar från trafik 
i Borås visar att omgivningsluften inte överskrider miljö-
kvalitetsnormerna i dagsläget. Därför bedöms inte området 
för det planerade bostadsområdet vara utsatt för nivåer som 
överskrider normerna.

Elektromagnetiska fält
Längsmed Rosendalsgatan har Borås Elnät koncession på att 
förlägga en ny överföringsledning 145kV (omnämns ibland 
som 130kV-ledning). Avståndet mellan ledningen och till 
bostäder respektive förskolor och skolor och dess vistelseom-
råden utomhus, har för andra områden inom koncessionsom-
rådet i Borås satts till 7 meter, vilket detaljplanen följer.

8. Sociala perspektiv
Planen innebär ett stort tillskott av bostäder relativt nära 
centrum. Inom det nya området skall det byggas både hyres- 
och bostadsrätter och det finns förutsättningar för flertalet 
olika verksamheter inklusive förskola och utbildningar på 
gymnasial nivå att etablera sig. Närheten till centrum och till 
sjukhuset och deras service och arbetsplatser, men även till 

resecentrum samt till grönområden ger sammantaget goda 
förutsättningar för en blandad och balanserad målgrupp av 
besökare och boende i området. 

Trygghet
Genom att planen tillåter olika användningar blir området 
både dag- och nattaktivt. Den täta gatustrukturen och 
de överblickbara gaturummen bidrar också till att en hög 
trygghetsnivå kan skapas i området. Att området knyter an 
till befintlig infrastruktur och att man ser till att inga åter-
vändsgränder skapas påverkar likaså trygghetskänsla. Jämfört 
med idag kommer den ökade användningen och närvaron av 
människor i området att överlag bidra till en ökad trygghet 
inom, men även till och från området.

Identitet
Planområdets mix av användningar ger förutsättningarna för 
att stadsdelen Bergsäter kan utveckla ett egen stadsdelscentra 
samtidigt som dess identitet som bostadskvarter stärks. Profi-
leringen a det nya området som ett gediget område med höga 
kvalitetskrav på utformning och material samt dess betoning 
på att främja alternativa färdmedel framför bilen bidrar även 
till en stark identitet och Bergsäter har alla förutsättningar att 
bli ett ”stadskvarter” i den växande centrumzonen.

I planens kvalitetsprogram beskrivs dessa målbilder ytterli-
gare.

Mötesplatser
Till följd av exploateringen iordningsställs Tallmyren och den 
nya naturparken kommer att fungera som en ny mötesplats 
för flertalet boende i närområdena. Planens egna struktur 
med en kedja av gröna gårdar i mitten erbjuder likväl mötes-
platser för de boende och för besökare.

9. Planbestämmelser
Plandel 1 och 2
Kvartersmarken får främst användas för bostadsändamål (B), 
men på bottenplan får även centrumverksamhet (C) så som 
mindre butiker, service- och kontorsverksamheter finnas. 
För att säkerställa områdes karaktär av en kvartersstruktur 
med blandad bebyggelse har bestämmelser som bland annat 
reglerar husens orientering och placeringen av huvudentréer 
i förhållande till gata, våningshöjd på entréplan och takut-
formning införts. Även hustyp och exploateringsgrad anges. 
Generellt så tillåter planen gradvis fler våningar från väster 
till öster, och från söder till norr, det vill säga att de högsta 
husen tillåts längsmed Ollonstupet och i planens norra del. 
Exploateringsgraden förhåller sig omvänt till de tillåtna 
hushöjderna och medger en högre exploateringsgrad, uttryckt 
i procent, av byggrätterna med färre antal våningar än de 
med fler. Skillnaderna är inte markanta men strukturen går 
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från låg och tät till hög och gles. Det finns vissa undantag, 
bland annat så markeras den kommunala gatan genom att 
ha några byggrätter för punkthus, vilka skiljer sig i höjd och 
exploateringsgrad. 

I det östra kvarteret tillåts även förskola (S) och vårdboende 
(D) utöver bostäder (B) och centrumverksamheter (C). 
Syftet är att möjliggöra för etableringen av en förskola inom 
planområdet och att säkerställa att den får så bra placering 
som möjligt med avseende till den direkta närheten till 
naturområdet och förutsättningar för en egen gård. Här finns 
möjlighet att kombinera en förskola med bostäder. D (vård) 
regleras i bestämmelserna till vårdboende och avser olika 
fomer av boendeformer med vårdinslag som går utöver det 
som man kan tillåta under beteckningen (B). Avsikten är att 
här rymma exempelvis vårdboende, mindre vårdcentral eller 
tandläkar mottagning med en storlek som rymms inom en 
byggrätt(ett egenskapsområde), och inte tillåta större etabler-
inngar vilka tar hela kvarter i anspråk.

Kvarteret mot Neumansgatan avslutar hela området mot 
norr. Här ska man kunna möta upp den befintliga bebyg-
gelsen i omgivningen, men även en framtida utveckling av 
närområdet genom att här dels tillåta högre hus (upp till 7 
våningar) och dels tillåta även kontor (K) utöver bostäder 
och centrumverksamheter. Användningarna är inte begrän-
sade i omfattning. Användningen bostäder (B1) specificeras 
till bostäder utan insalg av vård för att säkerställa att inga 
känsliga verksamheter i enlighet med riskutredningen inrät-
tas här. Byggrätten är utformad så att kedjan av gårdar fångas 
upp och avslutas och så att radhuslängan på ett motsvarande 
sätt möts upp av en grön gård. Det befintliga tegelhuset på 
fastigheten Åkermyntan 12 ska vara planenligt, detta i syfte 
att möjliggöra att huset bevaras och införlivas i den tillkom-
mande bebyggelsen. Den befintliga transformatorstationen 
kan komma att flyttas för att byggrätten i övrigt ska kunna 
utnyttjas på bästa sätt, men inom kvarteret ska det finnas 
plats för dess funktion. Utformning, tekniska krav och 
säkerhetskrav på transformatorstationen skall uppfylla de 
krav ägaren (Borås Elnät) ställer.

Mark där byggnationen är begränsad och marken ska vara 
grön/planterad är markerat med prickar, ringar respektive 
kors.

Planbestämmelserna för kvartersmarken är utformade 
med hänsyn till att olika upplåtelseformer med olika fast-
ighetsbildningsbehov ska vara möjliga. Därför finns 
planbestämmelser för områden som ska vara tillgängliga för 
gemensamhetsanläggningar (g) för olika funktioner så som 
tillfarter och genomfartstrafik, tillfart till parkeringsgarage, 
avfallshantering och underjordiska ledningar (u) samt 
anläggningar så som en infrastrukturtunnel. 

Kartbilden visar konceptet bakom höjdsättningen av byggnaderna. Inom planen 
varierar det maximala våningsantalet från 3 till 7 våningar.

Kartbilden visar konceptet för andelen som får bebyggas för respektive byggrätt. 
Vid radhusen får bygrätten utnyttjas fullt, medan den bara får utnyttjas till 65% 
längs med områdets avslut mot naturområdena.

2vån.

7vån.

TÄTT

GLEST

HÖGT

LÅGT
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Rosendalsgatan avslutas med en vändplats och sista delen 
efter infarten till kvarteret, är smalare. Syftet med detta är att 
möjligöra för större fordon att nå alla fastigheter och även 
kunna vända, men samtidigt visuellt markera att obehörig 
trafik inte skall köra hela vägen ner utan välja vägens huvud-
sträckning och böja av in i kvarteret.

Det finns bestämmelser som styr markens anordnande och 
vegetation för olika typer av prick-mark (n) så som gårdar 
och grönytor för lek och utevistelse, gröna släpp för visuell 
och rumslig anknytning till omgivande bostadsområde och 
naturmark, dagvattendike samt för angöring, parkering och 
plantering inom kvartersmarken.

Som komplement till n-bestämmelsen har ett av de struktu-
rellt viktigaste gröna släppen upp mot Ollonstupet försetts 
med en x-bestämmelse. Syftet är att möjliggöra för att denna, 
den viktigaste, gångförbindelse genom området kan säker-
ställas med ett servitut.

Den markremsa som löper längsmed Ollonstupets fot och 
längs hela Åkermyntan planläggs till största delen som PARK 
för att säkra allmänt tillgängliga, med gång- och cykelstigar 
och rymma ett översvämnings-/dagvattendike. I den norra 
delen planläggs en del av området som prickad kvartersmark 
med bestämmelser som styr att inga ytor får hårdgöras 
och med syfte att säkra yta för ändamålet förskolegård. 
Parkmarken kommer att skötas enligt de avtal som beskrivs i 
geomförandebeskrivningen och det är viktigt att området får 
höga kvalitativa egenskaper vad gäller rekreation, tillgänglig-
het och naturvärden. I befintlig plan är detta ett område 
reserverat för trafikändamål, viket tas bort och en buffertzon 
mot Ollonstupet och den med NATUR planlagada marken 
säkras.

Allmän plats-mark utgörs av GATA och PARK inom plandel 
1 och 2.

Plandel 3 och 4
Det befintliga naturområdet i södra delen av planområdet, 
omnämnt som Tallmyren, kvarstår som PARK. Planen 
möjliggör för att en naturlekplats, omdragna diken och en ny 
översvämningsdamm ska kunna anläggas.

Den del av planområdet 3 som täcker svackan väster om 
Tallmyren upp mot Backadalsstigen planläggs som PARK 
likt befintligt. Möjligheten att anlägga en gång- och cykelväg 
här har undersökts mot bakgrund av att grundläggnings-
förhållandena bedömts vara svåra, samt att naturen i ett 
opåverkat skick bedöms som viktig för funktionen av grön 
korridor mellan Ollonstupet och Bergsäterparken (berget 
Edvin). Utredningen visar på att det är möjligt att anlägga 
en gc-bana i svackan utan att en utökad risk för befintlig, 

omkringliggande bebyggelse uppstår. Det allmänna behovet 
av förbättrade gc-förbinndelser i närområdet har bedömts 
som ofrånkommligt och därför har egenskapsbestämmelsen 
gc-väg införts på plankartan.

En bredare remsa av Ollonstupet har tagits med i planen dels 
för att rensa upp bland äldre planer och dels för att på så sätt 
markera den viktiga gränsen mot naturområdet här. Området 
planläggs som NATUR och ska skötas enligt de skötselplaner 
kommunen har för Ollonstupet i övrigt.

Bestämmelsen om föreskriven höjd över noll (RH 2000) 
är satta i början och slutet av Rosendalsgatan samt på 
kvartersmark vid anslutningen mot GATA och n-områden 
för att reglera markens höjd och garantera naturligt fall för 
dagvattnet. Höjdsättningen inom kvartersmarken, inklusive 
de områden markerade med g, måste således förhålla sig till 
de angivna markhöjderna.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Borås Stads vision för 2025 anges sju huvudsakliga målom-
råden. Två av dessa är ”människor möts i Borås” och ”goda 
resvanor och attraktiva kommunikationer”. Detaljplanen 
bidrar på ett positivt sätt till att dessa målområden kan 
uppfyllas. Planförslaget innebär en förtätning av stadskärnans 
närområde med bostäder. Mer boende i ett läge där alterna-
tivet att välja att resa med kollektivtrafik i kombination med 
cykel är önskvärt eftersom det stödjer ett hållbart stadsbyg-
gande. Planens blandade användning och förslagets blandade 
upplåtelseformer stödjer likväl ett socialt hållbart samhälle 
vilket är en del i Vision 2025.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbygg-
nadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Två av de 
samhällsbyggnadsmål som gynnas genom detaljplanen är: 

- Attraktiva bostäder i olika storlekar och upplåtelse  
former för alla medborgare. 

- God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga, tillgängliga 
och vackra utemiljöer i samspel med identitet och historia. 

Detaljplanen tar hänsyn till de spelregler som anges i över-
siktsplanen och bedöms vara förenlig med de översiktliga 
intentioner som Borås Stad har. Några av de spelregler som 
är särskilt relevanta för detaljplanen är: 

- Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelsen utan 
att den sociala och yttre miljön försämras. 
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- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets möjlig-
heter till handel och service. 

- Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet. 

- Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad 
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad risk för 
olyckor och brott. 

- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild 
vid placering och utformning av bebyggelse. 

- Verka för samlokalisering av bostäder och verksamheter 
som inte stör varandra. 

Det berörda planområdet är inte specifikt utpekat för 
bostadsbebyggelse men den nuvarande markanvändningen 
ifrågasätts i översiktsplanen, och bostadsbyggande i centrum-
nära lägen med goda pendlarförutsättningar omnämns som 
önskvärt.

Miljömål
Det finns 16 nationella miljömål i Sverige. Ett av målen, och 
det mål som främst berör detaljplanen, är ”God bebyggd 
miljö”. Miljömålet innebär enligt riksdagens definition att 
”städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och 
utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt 
god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.” 

På en regional nivå har Västra Götalandsregionen beslutat 
om ett antal tilläggsmål för varje miljömål. Två regionala mål 
är att det ska vara lätt att gå, cykla och åka kollektivt och att 
det ska vara nära till naturen. 

I Borås finns också lokala miljömål och ett av de viktigaste 
målen för detaljplanen är att Borås arbetar för en hållbar 
samhällsplanering. I målet ryms exempelvis att krav ska 
ställas på hållbart byggande och att skapa bättre mötesplatser. 
Ett annat lokalt miljömål är att Borås Stad ska arbeta för ett 
fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. Här ryms bland 
annat en målsättning om en minskad miljöpåverkan från 
trafiken och en målsättning om att öka andelen förnybara 
energikällor.

Detaljplanen tar sin utgångspunkt i både de nationella, 
regionala och lokala miljömålen och bedöms vara förenlig 
med de intentioner som utgör grunden i målen. Byggnaderna 
utformas på ett sätt som bedöms lämpligt för platsen och 

bostäder blandas med service av olika slag. Området ligger i 
direkt anslutning till kollektivtrafik och det finns möjlighet 
att ansluta byggnaderna till fjärrvärme.

Bostadsförsörjningsprogram
I Borås Stads bostadsbyggnadsprogram (2013) anges att 
Borås Stad ska växa och att kommunen strävar efter ett varie-
rat bostadsbyggande sett till läge, utförande och boendeform. 
Vidare uttrycks att nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, 
ha hög kvalitet och vara av olika upplåtelseformer. 

Detaljplanen bidrar på ett positivt sätt till att nå målen som 
sätts upp i programmet. Detaljplanen möjliggör en förtätning 
och att cirka 530 nya bostäder kan byggas i ett centrumnära 
läge och med direkt närhet till befintlig och ny integrerad 
service av olika slag. Bostäderna är tänkta att bli både hyres-
rätter och bostadsrätter med en variation i storlek från ettor 
till femmor. Likväl innehåller projektet både studentbostäder 
och LSS-boende.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk. Nedan följer kortare sammanfattningar med 
hänsyn till hållbarhet och miljö.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning 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 bostäder, skola, centrumverksamhet och 
kontor. I planbestämmelserna begränsas byggnadernas höjd 
och exploateringsgraden. Slutsatsen är att miljöbedömning 
med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte erfordras

Hållbar utveckling
Planen innebär en förtätning med bostäder i ett relativt 
centrumnära område. För att minska biltrafiken och dess 
negativa konsekvenser behöver staden byggas tätare. Områ-
det har bra förutsättningar för att människor ska kunna ta 
sig till och från platsen genom att gå och cykla till de större 
kollektivtrafikknytpunkterna. En utbyggnad av bostäder 
förstärker även underlaget för en utbyggd kollektivtrafik med 
högre turtäthet i närområdet.

Som nämnts tidigare ökar även områdets sociala hållbarhet 
genom att man planerar för olika bostadsformer och upplå-
telseformer.
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Hushållning med naturresurser
Planområdet innebär en sanering av gammal industrimark 
och att marken kan återanvändas för ny bostadsbebyggelse 
Halterna av föroreningar minskar och inga obebyggda 
marker behöver tas i anspråk. Befintlig infrastruktur kan 
utnyttjas mer effektivt vilket bidrar till att hushålla med våra 
resurser.

Miljö
Planen påverkar inte något grönområde direkt. I förlängning-
en kan man dock anta att nyttjande graden av de närliggande 
grönområdena kommer att öka. Den förstärkta gång- och 
cykelstigen vid Ollonstupets fot samt den nya gc-förbindelsen 
från Tallmyren och upp till Backadalsstigen ökar grönom-
rådenas tillgänglighet för människan samtidigt som det kan 
antas begränsa främst de vilda djurens rörelsemöjligheter 
något.

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan
Tomtindelningskartorna fastställd den 1948-04-10, respektive 
1952-10-15 upphävs för fastigheterna inom planområdet: 
Åkermyntan 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 och 18 samt de delar av 
fastigheten Bergsäter 1:1 som berörs av planen.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standard förfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2016-03-21 
samt 2017-08-25) 

 » Markteknisk undersökning samt Planeringsunderlag 
geoteknink. (WSP, 2016-07-13 samt 2017-11-17)

 » Riskbedömning (SWECO Environment AB,          
2016-06-02 samt 2017-10-06)

 » Dagvattenutredning (COWI, 2017-01-09)

 » Trafikutredning (SWECO, 2017-03-13)

 » Bullerutredning (SWECO, 2017-09-19)

 » Åkermyntan Kvalitetsprogram (Västbostad, WHITE, 
Borås Stad, 2017-03-10, rev. 2017-11-30)

 » Lufthinderanalys (Luftfartsverket, 2017-08-28)

 » Solstudie (Gunnarsson Arkitektur AB, 2017-10-15)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovavdelningen

Michaela Kleman  Liisa Gunnarsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt
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1.Organisatoriska frågor

Tidplan
Detaljplanearbetet sker med standardförfarande och följande 
tidplan gäller:

Samråd    2:a kvartalet 2017

Granskning   1:a kvartalet 2018

Exploateringsavtal tecknas 1:a kvartalet 2018

Antagande   2:e kvartalet 2018

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

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal ha 
tecknats. 

Planens genomförande föreslås ske i två eller tre etapper. De 
olika deletapperna beskrivs i planbeskrivningen under rubrik 
2 - Bebyggelse. Etapp 1 beräknas tidigast kunna påbörjas 
under 2019.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år från det datum som planen 
vinner laga kraft. 

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets-
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen 
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även 
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom 
planen behöver beaktas.

Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder 
inom sin egen fastighet. Åtgärder som kan komma ifråga är 
grundförstärkande markarbeten, marksanering, byggnation, 
plantering mm. 

Exploatören ansvarar för iordningsställande av anläggningar 
som avses vara gemensamma för flera fastigheters behov, 
såsom vägar och parkeringsgarage mm. Ansvaret för 
framtida drift och underhåll av dessa anläggningar avgörs vid 
lantmäteriförrättning, se rubrik ” Fastighetsrättsliga frågor” 
nedan.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. 
Ansvaret för utförande av allmänna anläggningar på allmän 
plats regleras i det exploateringsavtal som ska tecknas mellan 
kommunen och exploatören. Kommunen ansvarar för 
framtida drift och underhåll av allmänna platser (natur, park 
och gata) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. Alternativt kan ansvaret för utförandet 
överlåtas till exploatören i samband med att exploateringsav-
tal tecknas.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad samt framtida drift 
och underhåll av allmänna anläggningar för el- och fiberför-
sörjning.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl. a. reglerar finansiering 
av detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bl.a. reglera 
ansvarsfördelning för utförande av allmänna anläggningar, 
såsom väg, cykelbana, lekplats mm samt finansiering av 
dessa åtgärder. Avtalet ska i första hand reglera anläggningar 
inom planområdet, men kan även innefatta anläggningar 
utanför planområdet om dessa anses nödvändiga för att 
exploateringen ska anses lämplig. Avtalet bör också reglera 
de marköverlåtelser som detaljplanen förutsätter, se fast-
ighetskonsekvenskarta under rubrik 2, Fastighetsrättsliga 
frågor, nedan.

2.Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare
Totalt 10 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområ-
det; Åkermyntan 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14 och 18 samt delar av 
Bergsäter 1:1 och Trandared 4:1. Bergsäter 1:1, Trandared 4:1 

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. Borås Stad, upprättad den 12 december 2017.
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och Åkermyntan 11 ägs av kommunen. Övriga fastigheter 
har privata fastighetsägare (se den till detaljplanen tillhörande 
fastighetsförteckningen).

Fastighetsbildning
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för anläggningar som 
ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. Anlägg-
ningar som bedöms bli aktuella är vägar och parkeringsplat-
ser på kvartersmark samt parkeringsgarage under mark. För 
de ytor som tas i anspråk för gemensamhetsanläggningar 
bildas lämpligen marksamfälligheter.

Ledningar belägna inom områden markerade med u bör 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare. Rätten till området kan även 
säkerställas genom ledningsrätt.  

Befintlig ledningsrätt för starkströmsledning, inklusive 
transformatorstation, behöver omprövas i det fall transfor-
matorstationen flyttas eller ersätts på annan plats

Befintlig servitutsrätt för avloppsledning till förmån för 
Åkermyntan 18, som belastar Åkermyntan 14, kommer 

sannolikt tappa sitt syfte då detaljplanen genomförs och bör 
följaktligen upphävas i samband med övrig fastighetsbild-
ning.

De delar av Bergsäter 1:1 som omfattas av kvartersmark bör 
genom fastighetsreglering tillföras någon av övriga fastighe-
ter inom planområdet. De delar av Åkermyntan 4, 5 och 18 
som ska utgöra allmän plats bör genom fastighetsreglering 
övergå till kommunens fastighet Bergsäter 1:1. De ytor som 
omfattas framgår av karta nedan. 

Möjligheten att bilda eller ompröva föreslagna åtgärder avse-
ende servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanläggningar 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Skötselkarta över planområdet

Enskilt (GA)

Markområden sköts av:

Borås Energi och Miljö

Borås Stad
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Åkermyntan 5
- Avstår mark, ca 2800 m2, som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats (GATA och PARK). 

- Tillförs mark, ca 270 m2, som i detaljplanen är utlagd som 
kvartersmark.

- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Nya byggrätter för bostäder, skola, vård och centru mända-
mål tillskapas.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 10
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål tillskapas.

Fastighetskonsekvenser
Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Bergsäter 1:1
- Avstår mark, ca 2790 m2 (980+1540+270), som i detaljpla-
nen är utlagd som kvartersmark, till de närliggande fastighe-
terna inom detaljplaneplanområdet.

- Tillförs mark, ca 4460 m2 (1140+520+2800), som i detalj-
planen är utlagd som allmän plats GATA och PARK. 

- Ny byggrätt för bostäder, centrum och kontor tillskapas.

Åkermyntan 4
- Avstår mark, ca 520 m2, som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats. 

- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål tillskapas.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Fastighetskonsekvenskarta över planområdet.

Mark som blir kommunal

Mark som blir privat

Reglering av kommunal mark

1:1

11 12
13

14

4

5

18

10



DETALJPLAN 41

- Avstår befintligt avloppsservitut som belastar Åkermyntan 
14.

- Ny byggrätt för bostäder, skola, vård, kontor och centrum 
tillskapas i huvudsak.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

3. Tekniska frågor

Infrastrukturtunnel
Intentionen är att all underjordisk infrastruktur ska samlas 
i en så kallad infrastrukturtunnel. Kulverten kan innehålla 
ledningar för inframedier som dricksvatten, spillvatten, 
fjärrvärme, el, fiber och sopsug, se planbeskrivningen rubrik 
4, Teknisk försörjning - Infrastrukturtunnel.

Vatten och avlopp
Området kommer försörjas med kommunalt vatten och 
avlopp, se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning – 
Vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvatten från norra delen av planområdet ska fördröjas 
inom kvartersmark innan det leds vidare till allmänna 
dagvattenledningar. Dagvatten från södra delen av området 
ska avledas till parkområdet i planområdets södra del. 
Dagvatten från östra delen av planområdet ska avvattnas till 
det dagvattendike som byggs ut utmed kvarterets östra gräns. 

En dagvattenutredning har gjorts som utgör underlag för 
detaljplanen. Se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörj-
ning - Dagvatten.

Lekplats - Tallmyren
En ny lekplats ska anläggas i Tallmyren inom PARK-området 
i planens södra del. Lekplatsen ska utformas och höjdsättas 
med hänsyn till att dagvatten från exploateringsområdet 
ska ledas genom lekområdet, se planbeskrivningen, rubrik 
5 - Mark. 

Värme
Fjärrvärme finns utbyggt i omkringliggande gator, se planbe-
skrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning - Värme.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el- och optoledningar.  Inom plan-
området finns två transformatorstationer. Den södra hamnar 
inom parkmark och förutsätts kunna vara kvar på befintlig 
plats. Den norra, som ligger inom kvartersmark, bör om det 

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 11
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Ny byggrätt för bostäder, centrum och kontor    
tillskapas.

- Byggrätten för allmänt ändamål tas bort.

Åkermyntan 12
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Ny byggrätt för bostäder, centrum och kontor    
tillskapas.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 13
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Ny byggrätt för bostäder, centrum och kontor    
tillsakapas.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 14
- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 

- Frigörs från belastande avloppsservitut till förmån    
för Åkermyntan 18.

- Nya byggrätter för bostäder och centrumändamål tillskapas i 
huvudsak samt kontor i mindre del av fastigheten.

- Byggrätten för industriändamål tas bort.

Åkermyntan 18
- Avstår mark, ca 1140 m2, som i detaljplanen är utlagd som 
allmän plats. 

- Upplåter mark för gemensamhetsanläggning. 
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är tekniskt möjligt flyttas. Alternativt får den samlokaliseras 
med övrig bebyggelse inom kvarteret. Se planbeskrivningen, 
rubrik 4, Teknisk försörjning – El, tele och fiber.

Avfall
Se planbeskrivningen, rubrik 4, Teknisk försörjning - Avfall.

Trafik
De kommunala gatorna Rosendalsgatan och Neumansgatan 
ska bindas ihop med en ny kommunal gata genom plan-
området. Övriga gator föreslås utgöra kvartersgator. Nya 
gångbanor och cykelvägar ska anläggas inom detaljplanens 
gatu- och parkområden. Ytterligare behov finns av att 
förstärka gångförbindelser i direkt anslutning till planområ-
det. För närmare beskrivning av hur området ska trafikeras 
se planbeskrivningen, rubrik 3 ”Gator och trafik”. 

Geoteknik
Marktekniska undersökningar har genomförts för området 
som redovisar de geotekniska förutsättningarna för byggna-
tion. Rekommendationerna från denna undersökning ska 
beaktas. Se planbeskrivningen, rubrik 5, Mark – Geoteknik.

Radon
Byggnation inom planområdet ska utföras radonsäkert, se 
planbeskrivningen, rubrik 5, Mark – Radon.

Markföroreningar
Marken skall vara dokumenterad till känslig markanvänd-
ning, inom respektive byggetapp, innan bostäder får uppfö-
ras. En miljöteknisk markundersökning har genomförts som 
ska kompletteras inför granskning. Se planbeskrivningen, 
rubrik 5, Mark – Förorenad mark.

4. Ekonomiska frågor

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 exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
finansieras av Kommunen.

Kommunen får utökade drift och underhållskostnader till 
följd av nya anläggningar såsom väg, gång- och cykelbanor 
och lekplats, där kommunen ska vara huvudman. 

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens mark som detaljplanen medför.

Kostnader som belastar exploatören:

- Framtagande av planhandlingar.

- Nödvändiga underökningar som krävs för detaljplanens 
framtagande och för planens genomförande samt byggnation.

- Fastighetsbildningsåtgärder.

- Rivning av befintliga byggnader inom planområdet.

- Grundförstärkning.

- Marksanering.

Kostnader som kommer belasta exploatören och avses 
regleras i exploateringsavtal:

- Anläggande av gator.

- Anläggande av nya gång- och cykelbanor samt anslutning 
till befintliga gång- och cykelbanor.

- Anläggande av lekplats.

- Omdragning av diken och anläggande av damm i Tallmy-
ren.

- Erforderliga åtgärder för att försärka gång- och cykelförbin-
delser i anslutning till planområdet.

Utöver ovanstående åtgärder kan exploateringsavtalet även 
reglera kostnader för: 

- Anläggande av eventuell infrastrukturtunnel.

- Anläggande av dagvattendike.

- Eventuell flytt av transformatorstation.

Dessa kostnader kan även regleras separat vid eventuell 
överenskommelse med Borås Energi och Miljö AB respektive 
Borås Elnät AB.

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastighet som detaljplanen medför.

Ägare till övriga fastigheter inom planområdet kan tillgodo-
göra sig den eventuella värdeökning som detaljplanen medför 
för respektive fastighet.
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Samtliga fastighetsägare vars fastighet får andel i gemensam-
hetsanläggning kommer belastas med andelstal i respektive 
gemensamhetsanläggning, med medföljande kostnader för 
drift och underhåll av anläggningen.

Vad gäller upprättande av servitut för markreservat u och 
eventuell ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen 
är detta något som respektive huvudman ansvarar för och 
bekostar.

Mark och exploatering

Johannes Olsson   
Exploateringsingenjör 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN44

Samrådsredogörelse
Detaljplan förBergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad, upprättad den 4 december 2017

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 
17 mars 2017 har ägt rum under tiden 20 mars - 27 april 
2017  och har annonserats i Borås Tidning den 23 mars 2017. 
Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. 
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshu-
set. Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens 
hemsida.

17 remissinstanser och 4 sakägare har skickat in yttranden 
under samrådstiden utöver detta har en remissinstans yttrat 
sig inför samrådet. 

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningarna av de inkomna yttrandena 
nedan. Planens innehåll vad avser markanvändning och 
principer är i allt väsentligt bibehållet. Sammanfattningsvis 
har användning och egenskaper anpassats för att beakta 
riskaspekter i den norra delen av planen, möjliggöra för 
vårdboende och förskola längs med planens östra sida, 
tydliggöra avslutet av Rosendalsgatan samt möjliggöra för en 
gång- och cykelväg i planområdets sydvästra del. 

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan.

Handläggning
Kommunstyrelsen gav 2015-10-26 (§390) Samhällsbygg-
nadsnämnden i uppdrag att arbeta fram en ny detaljplan för 
Åkermyntan. 

Samhällsbyggnadsnämnden gav i sin tur förvaltningen i 
uppdrag att upprätta en ny detaljplan för Åkermyntan 5 m.fl. 
2015-11-12 (§SBN 2015-352). Begäran grundar sig på att 
fastighetsägaren till Åkermyntan 5 2015-05-19 ansökt om 
planbesked för fastigheten för att omvandla det befintligt 
verksamhetsområde till ett bostadsområde. 

Den 17 mars 2017 efter beslut på delegation §Pl 2017-000004 
beslutade plan-och bygglovchefen att sända detaljplanen på 
samråd. Samrådstiden varade mellan 2017-03-20 och 2017-
04-27.

Detaljplanen handläggs med standard förfarande. Planen 
avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen anser att detaljplanen ska säkerställa god 
hälsa och säkerhet i området utifrån de geotekniska förut-
sättningarna, markbelastningsvärden, förorenad mark, risk 
för nedfallande block, dagvattenhantering och olycksrisker 
från intilliggande verksamheter. Eventuella bestämmelser 

1. Yttranden från remisspart 44

S1 Kommunstyrelsen  44

S2 Länsstyrelsen  45

S3 Trafikverket  48

S4 Tekniska nämnden 48

S5 Miljö- och konsumentnämnden   49

S6 Borås Energi och Miljö  50

S7 Borås Elnät  50

S8 Lantmäterimyndigheten 50

S9 Förskolenämnden              50

S10 Grundskolenämnden 50

S11 Kulturnämnden  51

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 51

S13 Lokalförsörjningsnämnden 51

S14 Västtrafik 51

S15 Polismyndigheten 52

S16 Skanova 52

S17 Naturskyddsföreningen   52

S18 Räddningstjänsten - yttrade sig tidigare... 52

2. Yttranden från sakägare 52

S19 Skogsstjärnan 20 52

S20 Skogsstjärnan 8 53

S21 Skogsstjärnan 7 53

S22 Skogsstjärnan 19 54
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Samrådsredogörelse
Detaljplan förBergsäter, Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad, upprättad den 4 december 2017

bör justeras/införas på plankartan för att säkerställa detta. 
Skolverksamhet är exempelvis inte lämpligt inom planområ-
dets norra del.

Planområdet ger möjlighet till ett betydande tillskott av 
bostäder i Borås. För att detaljplanen ska kunna genomföras 
på ett smidigt sätt, behöver plankartan göras mer generell.

Parkering ska i huvudsak ske på kvartersmark, även för 
besökande. Området ligger inte tillräckligt centralt för 
att parkeringsköp ska var aktuellt här. Gatusektioner och 
gatutformning behöver studeras ytterligare i syfte att minska 
gatubredder och den allmänna platsmarken. Förslaget 
behöver göra större skillnad mellan utformning av kommu-
nala gator och gator inom kvartersmark.

Området har, på grund stora höjdskillnader i omgivningen, 
dåligt med anslutningar till omgivande bebyggelse och gator. 
En ny gång- och cykelbana ska förbinda planområdet med 
den nya förskolan/bebyggelsen som planeras på Backadala-
vägen och vidare mot centrum. Kostnaden för gc-banan bör 
belasta projektet.

Det bör också i genomförandebeskrivningen framgå att 
flackdiket utgör en VA-anläggning och för vilken Borås 
Energi och Miljö AB är huvudman.

Kommentar
Utredningarna med avseende på geotekniska förutsättningar, 
grundläggning, markföroreningar samt risk har komplet-
terats och bestämmelser med hänseende på grundläggning 
och hanteringen av markföroreningar har kompletterats på 
plankartan. Risk med avseende på nedfallande block beskrivs 
tydligare i planbeskrivningen och definieras som icke aktuell 
för föreslagen planutformning i enlighet med den geotekniks 
utredningen där det fastslås att kompletterande utredningar 
och åtgärder endast är aktuellt om bebyggelse planeras inom 
5m från de utpekade områdena, och detta är inte fallet.

I den kompletterade riskutredningen, avseende omkringlig-
gande verksamheter, fastställs det att det finns en risk 
orsakad av förvaring av brandfarlig gas och därmed ett 
skyddsavstånd till känsliga byggnader. Detta skyddsavstånd 
kan elimineras om åtgärder vidtas vid förvaringsplatserna. 
Då detta är svårt att reglera i planen väljer man en restriktiv 
hållning och tillåter i planens norra del bara användningar 
utan krav på skyddsavstånd, skola har således tagits bort.

Informationen kring dagvattenhanteringen har förtydligats 
och lagts som en bestämmelse under utförande.

Flertalet bestämmelser och gränsdragningar har förenklats 
för att öka planens flexibilitet, men bestämmelser som styr 

områdets övergripande struktur t.ex. gällande byggarean i 
procent av byggrätten och anordnandet av in-/utfarter har 
bibehållits. Inga lägsta antal våningar anges. 

Sektionen på den kommunala gatan (GATA i plankartan) 
har minskats från 15,5 m till 13 m genom att ta bort den 
dubbelsidiga parkering/planteringen. Gaturummets bredd 
har däremot bibehållits genom att 2,5 m förträdgårdsmark 
har lagts till som kvartersmark i plankartan. I enlighet med 
planens kvalitetsprogram förblir därför gaturummet 15,5-17,5 
m brett, där de extra 2,5m utgörs av möjlig förträdgårdsmark 
i enlighet med illustrationsförslaget.

I planområdets sydvästra del förblir användningen PARK 
likt befintligt, och en egenskapsbestämmelse kring 
utformning av allmän plats för en gc-väg har införts. Den 
kompletterande stabilitetsutredningen som gjorts visar att 
det är möjligta att anlägga en gc-bana i området utan att 
påverka stabiliteten för omkringliggande bostäder. Det 
kommer däremot att krävas vissa stabilisernde åtgärder på 
släntområden. Bedömningen är att kostnaden för att anlägga 
en gc-väg här kan bäras av exploateringen. De förbättrade 
kommunikationsförutsättningar som en gc-väg innebär har 
vägts mot den påverkan den samma kan få på djur och natur 
i området. Den sammantagna bedömningen är att nyttan av 
gc-vägen är större.

För att förtydliga Borås Energi och Miljö’s ansvarsområde 
med avseende på flackdiket längs Ollonstupet har en egen-
skapsgräns lagts till på plankartan och förtydliganden gjorts i 
planbeskrivningen samt genomförandebeskrivningen.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen ser positivt på planerad bostadsbebyggelse, 
detta då planen möjliggör för centrumnära bostäder med 
goda pendlingsmöjligheter. I den fortsatta planprocessen 
måste dock frågor som bland annat rör markens lämplighet 
för bostadsändamål klargöras, vad gäller risker för olyckor, 
buller samt förorenad mark. Vidare måste kommunen 
hantera riskerna för markbrott, sättningsrisker samt block-
nedfall. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning Läns-
styrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som 
berör hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande 
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Geoteknik       
Länsstyrelsen delar Statens geotekniska instituts bedömning 
om att planen, ur ett säkerhetsperspektiv är möjligt att 
genomföra. Detta förutsätter att det i plankartan säkerställs 
vilka marklaster, med hänsyn till markens bärighet som kan 
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tillåtas. Det är främst inslag av torv i underlaget som ökar 
riskerna för markbrott och sättningar inom större delen av 
planområdet. För att undvika ogynnsamma sättningar krävs 
grundförstärkning såsom utskiftning av organisk jord. Enligt 
geotekniskt utlåtande bör en särskild arbetsplan upprättas 
i samarbete med geotekniker, som redovisar arbetsordning 
och de särskilda åtgärder som krävs för att undvika stabi-
litetsproblem i schakter och risker för framtida sättningar. 
Frågan måste hanteras både med tanke på kommande 
bebyggelse inom planområdet men även med hänsyn till 
befintliga bebyggelseförhållanden enligt 4 kapitlet 36 § PBL 
med avseende på risker för större sättningar på bland annat 
närliggande bostadsfastigheter.

Bergsras och blocknedfall     
En besiktning av omgivande bergsslänter har utförts. 
Bergsytan består enligt utredning huvudsakligen av rundade 
hällar och stabilitet bedöms som god. Utanför planområdet 
finns det två områden där det förekommer lösa block. I söder 
ligger dock dessa på ett så pass långt avstånd från kvarter-
smarken att block inte utgör någon risk. I norr, nära lokal-
gatan, utgör blocknedfall dock en risk och behöver således 
åtgärdas. Detta område ligger delvis utanför planområdet och 
därför krävs att dessa säkras innan planen antas.

Förorenad mark      
I undersökningen inför samråd har enbart markmiljöteknisk 
undersökning gjorts för en del av planområdet. Inför gransk-
ning av planen måste denna undersökning kompletteras med 
en motsvarande undersökning för resten av planområdet. 
Likaså behöver en så kallad fas 1 undersökning genomföras 
i enlighet med rekommendationerna i rapporten. Baserat på 
resultatet från de översiktliga undersökningarna behöver 
kompletterande provtagningar genomföras av till exempel 
jord och grundvatten i områden som identifieras och där det 
bedöms finnas högre risk för föroreningsförekomst. Följande 
underlag bör tas fram vid framtagande av gransknings-
handlingar: Fördjupade undersökningar, riskbedömning, 
åtgärdsutredning och åtgärdsmål, riskvärdering, kostnads-
uppskattning.

Den planbestämmelse som införs kan med fördel konkreti-
seras så att det tydligare framgår att marken ska saneras till 
känslig markanvändning avseende markföroreningar. Som 
upplysningar på plankartan kan det även förtydligas att det 
föreligger anmälningsplikt till miljöskyddsnämnden vid 
schaktning i förorenad mark. Fortsatta undersökningar och 
eventuell sanering ska genomföras i samråd med miljönämn-
den/tillsynsmyndigheten. 

Buller       
Buller RV 40 bedöms inte påverka området i den grad att 
bullerriktvärdena överskrids. Någon bullerutredning ha 
därför inte genomförts. Har någon bedömning gjorts av 

vilken bullerpåverkan lokaltrafiken i området, t ex utmed 
Rosendalsgatan, eventuellt kan komma att ha för de bostäder 
som ligger närmast gatorna eller bedöms dessa också under-
stiga riktvärdena? Kommunen bör även väga in kommande 
trafikbelastning, se bifogat yttrande från Trafikverket daterat 
2017-04-20.

Risk och säkerhet     
Den riskkälla som påverkar området är hantering av gas vid 
verksamheter på området norr om Neumansgatan. Läns-
styrelsen instämmer i räddningstjänstens bedömning och 
rekommenderar inte en placering av samlingslokaler, förskola 
eller LSS-boende i områdets norra del. Det framgår att en 
mer detaljerad undersökning av gashanteringen ska göras 
inför granskningen av planen för att bedöma möjligheten 
att placera skola eller förskola inom den norra delen av 
planområdet. Även om det är möjligt att begränsa skyddsav-
ståndet bör kommunen fundera på om det verkligen är en 
robust planering. Länsstyrelsens bedömning är att förskola 
eller skola, det vill säga lokaler där barn vistas, är en mer 
känslig användning än bostäder och vi anser därför att det är 
lämpligt att lägga dessa på ett längre avstånd från en riskkälla 
än bostäder. En mer central placering av dessa verksamheter i 
bostadsområdet borde vara bättre och mer naturligt.

Råd enligt PBL och MB

Gällande översiktsplan      
Det berörda planområdet är inte utpekat för bostäder men 
kommunen motiverar avsteget med att centrumnära bostäder 
med goda pendlingsmöjligheter är önskvärda. Länsstyrelsen 
anser att detta skäl är väl motiverat.

Naturmiljö       

Biotopskyddade alléer     
Länsstyrelsen gör bedömningen att de sex träden längs 
Rosendalsgatan (nordöstra delen av fastigheten Åkermyntan 
5) är biotopskyddade. Kommunen behöver ansöka om 
dispens om de vill ta ner träden. Särskilt skäl måste finnas. 
Vilka alternativ det finns till att ta ned träden ska redovisas. 
Kompensationsåtgärder för en eventuell nedtagning av 
träden bör redovisas. I första hand ska kompensationen 
innebära att en ny biotopskyddad allé planteras.

Den grupp av åtta träd som står i södra delen av Rosendals-
gatan bedöms inte uppfylla definitionen av biotopskyddad 
allé eftersom de inte står på rad. Det kan även misstänkas att 
dessa träd inte är planterade.

Vatten och avlopp     
Det framgår av planbeskrivningen att hela planområdet 
ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten, 
spillvatten samt dagvatten och att ny bebyggelse skall anslu-
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tas. Dagvattenhanteringen är utredd för hela planområdet 
och mark är reserverad i plankartan för att kunna genomföra 
förslagna dagvattenlösningar. Det vore dock önskvärt att 
planbeskrivningen kompletteras med beskrivning av vilket 
reningsverk som området skall anslutas till samt om den har 
kapacitet att ansluta 530 nya bostäder. Även dricksvattenför-
sörjningen behöver beskrivas vad gäller dricksvattentäkt samt 
dess kapacitet.

Grundvatten     
Grundvattennivån bedöms ligga i eller strax under marknivå. 
Om grundvatten ska ledas bort innebär detta en vattenverk-
samhet som regleras i 11 kap Miljöbalken. Bortledning av 
grundvatten är tillståndspliktig om det inte är uppenbart 
att varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom 
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena. I det 
fall åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras 
i tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det 
är verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning. 

Övergripande trafikstrategi

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter, se bifogat 
yttrande daterat 2017-04-20, om att en trafikstrategi 
behöver tas fram. För att underlätta kommande planering 
bör kommunen ta ett helhetsgrepp över trafiksituationen. 
Detta då trafikfrågorna och främst påverkan på väg 40 är 
en återkommande fråga mellan stat och kommunen och 
frågan bör lösas i ett större sammanhang än vid varje enskild 
detaljplan.

Götalandsbanan      
För Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås, har ännu ingen 
korridor valts. Först vid val av korridor, det vill säga efter 
lokaliseringsutredningen, blir riksintresseanspråket tydligare. 
Länsstyrelsen anser att Götalandsbanan, delen Bollebygd-
Borås alltså ännu inte kan behandlas som riksintresse 
som innebär inskränkningar i planeringen. Det allmänna 
intresset för bostäder bedöms av större vikt än att skydda 
utbredningsområdet för Götalandsbanan i detta tidiga och 
osäkra läge. Länsstyrelsen anser dock att kommunen bör ha 
en strategi, i samråd med Trafikverket, för att reda ut den här 
frågan som för övrigt är aktuell även för andra detaljplaner.

Koppling till miljömålen      
Länsstyrelsen anser att den fysiska planeringen utgör ett 
viktigt verktyg för att uppnå miljömålen. PBL (2010:900) är 
direkt knuten till miljöbalken, enligt dess 2 kap 2 §. Miljö-
målen ska enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45) vara 
vägledande vid tillämpningen av miljöbalken. En översiktlig 
redovisning av miljömål på olika nivåer, det nuvarande miljö-
tillståndet och planinnehållets förhållande till detta beskrivs, 
vilket gör det möjligt att bedöma föreslagna åtgärder från 
miljösynpunkt.

Behovsbedömning     
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, 
således behöver inte en miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Kommentar 
De efterfrågade utredningarna har kompletterats inför 
granskning (se kommentar till KS-yttrande ovan).

Med avseende på geotekniken så har utförandebestämmel-
sen med avseende på grundläggning förtydligats, men inga 
marklaster anges på plankartan. I planbeskrivningen återges 
mer utförligt de grundlägningsprinciper som föreligger. 
Bland annat understryks det att det kan komma att krävas en 
arbetsplan som skall upprättas i samarbete med geotekniker, 
som redovisar arbetsordning och de särskilda åtgärder som 
krävs för att undvika stabilitetsproblem i schakter och risker 
för framtida sättningar och att ytterligare geotekniska under-
sökningar bör göras inför byggnation, men efter att befintlig 
bebyggelse rivits, för att bland annat specificera egenskapen 
hos friktionsjorden ytterligare.

I enlighet med den besiktning och bedömning som gjorts 
består ingen risk för bergras och blocknedfall om inte bebyg-
gelse planeras närmare än 5 m till de utpekade områdena 
både i norr och i söder. Om bebyggelse planeras närmare 
bör ytterligare besiktningar göras. Ingen bebyggelse inom 
planområdet tillåts närmare än ca 25 m från de utpekade 
områden och därför föreslås ingen åtgärd.

Den miljötekniska markundersökningen har kompletterats 
och täcker hela området samt innehåller en FAS 1-undersök-
ning. Utredningen visar inte på någon sammanhängande 
storskalig förorening men några halter över KM i jord har 
uppmätts och det föreligger ett behov av ytterligare provtag-
ningar. I enlighet med rekommendationerna i utredningen 
fastslås att ytterligare undersökningar ska göras i samband 
med rivningen av den befintliga bebyggelsen och de tillhö-
rande markförberedande åtgärderna, eftersom det klargörs 
att de nödvändiga provtagningarna inte är möjliga att göra 
förrän befintlig bebyggelse rivs. Mot bakgrund av att inga 
oväntade eller större mängder av saneringskrävande förore-
ningar påträffats har bedömningen gjorts att de föroreningar 
som finns kan tas omhand vid rivning och att man i samband 
med det tar fram åtgärdsprogram/-plan och kostnadsberäk-
ning och stämmer av mot tillsynsmyndighet. På plankartan 
har en administrativ bestämmelse som reglerar lovgivning re-
laterat till markens lämplighet avseende föroreningar införts.

För att säkerställa att gällande bullerkrav kan uppnås inom 
planområdet har en trafikbullerutredning gjorts. Utredning-
en baserar sitt underlag på aktuella, uppräknade trafikflödes-
data för 2040 för omkringliggande vägar och för området. 
Utredningen visar att bullerkraven nås, och endast i något 
enstaka läge behöver man göra åtgärder för att säkerställa att 
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kraven nås.

Den nya riskutredningen fastslår att det finns ett skyddsav-
stånd för känsliga byggnader (skola m.m.) på grund av den 
faktiska gashantering som finns på närliggande fastigheter 
norr om Neumansgatan. Konsekvensen är att man inte 
tillåter skola eller förskola i den del som vetter direkt mot 
Neumansgatan.

För den biotopskyddade allén i närheten av Rosendalsgatan 
har Länsstyrelsen beviljat dispens, och träden skyddas inte i 
planen.

Planbeskrivningen har kompletterats med information kring 
reningsverk och hur man ser på försörjningen av dricksvat-
ten till det nya bostadsområdet under rubriken ”Vatten och 
Avlopp”.

Angående den övergripande trafikstrategin se kommentar till 
S3 Trafikverket.

S3 Trafikverket 
Trafikverket beskriver i sitt yttrande flertalet olika faktorer 
som påverkar respektive påverkas av planen. nedan listas 
deras synpunkter på samrådsförslaget.

Buller       
Enligt Bullerförordningen (2015:216 8§) ska hänsyn tas 
till framtida trafik som har betydelse för bullersituationen. 
Trafikverket anser därför att kommunen ska komplet-
tera handlingarna med en bullerutredning för framtida 
bullernivåer utifrån prognostiserade trafikmängder för år 
2040. Utredningen ska redovisa nuläge samt räknas upp och 
redovisa data för 2040.

Trafikutredning     
Trafikverket ser positivt på att kommunen använder sig av 
prognosår 2040. Trafikverket anser att kommunen ska ta 
ett helhetsgrepp över trafiksituationen; förslagsvis i form 
av en trafikstrategi. Denna strategi ska föreslå åtgärder som 
möjliggör fortsatt exploatering i kommunen, särskilt längs 
riksintresset väg 40. Ett helhetsgrepp kan också minska 
risken att kommande detaljplaner enskilt åläggs att helt 
bekosta framtida nödvändiga åtgärder.

Ny järnväg      
För närvarande utreds val av korridor för riksintresse för 
framtida järnväg. Den föreslagna detaljplanen ligger inom 
grön korridor. Trafikverket anser därför att kommunen bör 
avvakta med planen till beslut tagits för att säkerställa att 
bostäder inte riskerar utsättas för stomljud. På föreslagen 

plats löper korridoren i en tunnel. I det fall järnvägen förläggs 
i tunnel i föreslagen korridor bör kommunen beakta stomljud 
för de planerade bostäderna.

Luftfart       
Generellt ska en Lokaliseringsbedömning (flyghinderanalys) 
göras vid etablering av byggnader eller byggnadsverk som 
överstiger 20 meter. Inom en 55 km radie från instrument-
flygplatser finns en risk för att flygtrafikens navigationshjälp-
medel och landningsprocedurer störs vid etableringar av 
ledningsmaster och högspänningsledningar. Även Försvars-
makten ska kontaktas för lokaliseringsbedömningar. Det 
gör man via en blankett på www.mil.se. Försvarsmakten 
lokaliserings bedömer byggnader högre än 45 meter inom 
tätort och högre än 20 meter utanför tätort.

Kommentar
I enlighet med Trafikverkets önskemål har en trafikbul-
lerutredning gjorts för området. Den visar på att området 
klarar bullerriktvärdena förutsatt att byggnadsutformningen 
och valda placeringar av uteplatser planers med hänsyn till 
bullersituationen. I utredningen redovisas bara resultatet från 
den prognostiserade trafiken 2040 eftersom trafiken kommer 
att öka och de då förekommande ljudnivåerna kommer att 
vara dimensionerande. Planbestämmelse har införts som 
reglerar bullerkraven på plankartan.

Inom kommunen och i forum så som ”Noden Borås”, med 
Länsstyrelsen och Trafikverket inkopplade, pågår ett arbete 
för att ta fram en tydlig strategi för hur kommunen ska 
arbeta med trafiken i stort. Detta arbete görs oberoende av 
denna detaljplan. Likaså tas gemensamt material rörande den 
eventuella framtida Götalandsbanan fram i samspråk med 
Trafikverket.

Luftfartsverket har gjort en flyghinderanalys av den föreslag-
na bebyggelsen inom planen med avseende på den byggrätt 
där man enligt förslaget får bygga upp till 7 våningar (unge-
fär 25 m högt). Luftfartsverket samt Landvetter flygplats 
(Swedavia) har inget att invända mot planen. Försvarsmakten 
har inte hörts eftersom det inte tillåts någon byggnad på mer 
än 45m i planen.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden ser mycket positivt på förslaget att 
förlägga alla ledningar/media i en infrastrukturtunnel, vilket 
underlättar framtida service/underhåll och minskar risken för 
söndergrävda gator inom området.

Planbeskrivningen är motsägelsefull när det under avsnittet 
Biltrafik framhålls att trafikalstringstalet för området blir 
relativt högt till följd av bristfälligt kollektivtrafikutbud 
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samtidigt som det under avsnittet Parkering framgår etapp 
1b och etapp 2 kan erhålla reduktionsmöjligheter för anord-
nande av parkeringsplatser till följd av god tillgänglighet till 
kollektivtrafik.

Tekniska nämnden anser dessutom att anordnandet av parke-
ringsplatser för besökande ska anordnas inom kvartersmark 
och inte som framgår av planbeskrivningen på gatumark.

Dagvattenhanteringen inom området vad avser föreslaget 
flackdike utmed Ollonstupet måste säkerställas så att flödet 
från Tallmyren inte blir större än idag. Detta för att inte 
begränsa tillgängligheten till naturområdet och gång- och 
cykelvägen vid Bergsätersparken vid stora nederbördsmäng-
der. Det bör också i genomförandebeskrivningen framgå att 
flackdiket utgör en va-anläggning och för drift och underhåll 
svarar Borås Energi och Miljö AB.

Tekniska nämnden kan inte se att behovet av att upprusta 
gångförbindelserna mellan Backadalsgatan och Backadals-
stigen samt Söderdalsgatan och Backadalsstigen föranleds av 
förslagen exploatering.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
Under avsnittet Biltrafik baseras formuleringarna på den 
trafikutredning som tagits fram för planen. Standarden att 
gott kollektivtrafikutbud inte likställs med 30-minuters trafik 
i båda riktningarna nyanseras i Borås Stads Parkeringsregler 
där ”God tillgänglighet med kollektivtrafik” definieras som: 

- mindre än 0,3 km fågelvägen till närmaste hållplats inom 
centrumzonen (och mindre än 0,5 km fågelvägen utanför 
centrumzonen).      
- aktuell hållplats vid ordinarie tidtabell har minst 4 avgångar 
per timme på morgonen/början av arbetsdagen och på 
kvällen/slutet av arbetsdagen. 

Vid bedömningen av om det finns möjlighet till reduk-
tionsåtgärder för detaljplanen enligt reglerna har man 
gjort bedömningen att de delar av planen som har mindre 
än 0,3km fågelvägen till en busshållplats (etapp 1b och 2) 
uppfyller kraven. Motiveringen är att hållplatserna visserligen 
bara trafikeras 4 gånger i timmen totalt (under morgon och 
kväll) och inte i vardera riktningen, men att destinationerna 
i båda riktningarna utgörs av viktiga kollektivtrafiknoder i 
stan, och att man därifrån lätt kan ta sig vidare. Därav följer 
bedömningen att god tillgänglighet med kollektivtrafik 
enligt definitionen i kommunens Parkerings regeler uppfylls. 
Förtydliganden har gjorts i textavsnittet.

I planbeskrivningen har det förtydligats att all parkering som 
exploateringen kräver enligt kommunens regler skall lösas på 
kvartersmark.

Avsikten med ett flackdike är i förstahand att det skall finnas 
utrymme vid diket att ta omhand större mängder vatten vid 
kraftig nederbörd. Den föreslagna dammen vid Tallmyren 
skall likväl borga för att större vattenmängder kan hanteras 
utan att översvämningar förorsakas samtidigt som naturvär-
den kan stärkas. Enligt den dagvattenutredning som gjorts 
finns det en fullgod kapacitet för att ta omhand dagvattnet 
nedströms från Tallmyren, och planförslaget innebär inte att 
mer dagvatten skall rinna via Ollonstupet/Tallmyren än vad 
det gör idag, utan fördelningen skall bli ungefär den samma. 
I genomförandebeskrivningen har ansvaret för flackdiket 
tydliggjorts.

I granskningshandlingarna ingår en ny gc-förbindelse mellan 
planens nya bostadskvarter och Backadalsstigen. Denna 
bedöms ta stora mängder av den ökade gc-trafiken i området. 
Samtidigt finns det på sikt anledning att se över det befintliga 
nätverket av stigar och gc-förbindelser i området enligt de 
skötselplaner och mål som finns. Formuleringen kring detta 
har ändrats i planbeskrivningen.

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö- och konsumentnämnden ställer sig positiva till att 
verksamhetsområdet omvandlas till bostäder i synnerhet 
när planområdet ligger så centralt i staden. Anser att det är 
viktigt att värna och förstärka de naturvärden som finns 
i området såsom Ollonstupet men också möjligheten att 
utveckla Tallmyren med t.ex. naturlekplatser. Tycker också 
att en översvämningsdamm kan ge bättre förutsättningar för 
ökad biologisk mångfald i området.

Nämnden påpekar vikten av planbestämmelsen, om att 
marken ska vara dokumenterad till känslig markanvändning 
innan bostäder får uppföras.

Önskar att exploatören använder sig av mobilitetsåtgärder för 
att hålla nere antalet fordon och förflyttningar med bil till/ 
från och inom området. Det kan t.ex. vara att främja bilpool i 
området eller leveransrum för större varor eller matvaror.

Nämnden anser att en förskola är viktigt att planera in i 
området.

Ser inte att området ligger i ett bullerstört läge i dag med 
avseende på omgivningsbuller. Trafiken till och från 
bostäderna förmodas inte alstra bullernivåer som överstiger 
riktvärdena för bostadsbyggande.
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Det är bra att man har säkerställt ytan i planområde 3 som 
naturmark. Det blöta naturstråket har en viktig funktion och 
är inte lämplig för anläggande av gång- och cykelväg.

Kommentar
Planbestämmelse angående att marken skall vara dokumen-
terad till känslig markanvändning har förtydligats genom 
att definiera att startbesked för bostäder inte får ges innan 
marken dokumenterats till KM.

Den kompletterande bullerutredningen fastställer antagandet 
om att området går att planera och bygga i enlighet med de 
bullerföreskrifter som finns idag.

Naturmarken i planområde 3 har ersatts med PARK och 
avsikten är att bygga ut en gc-förbindelse här. En omvärde-
ring har således gjorts och bedömningen är att mervärdet av 
en gc-förbindelse här väger över de konsekvenser en sådan 
kan få på naturen i området. Den utredning som gjorts för att 
beräkna stabilitet, åtgärder samt massor och ungefärligt pris 
för detta har tagit hänsynt till naturvärdena och föreslår en 
konstruktion som påverkar befintlig natur så lite som möjligt.

S6 Borås Energi och Miljö 
Inga synpunkter.

Kommentar
Noterat

S7 Borås Elnät 
Transformatorstationen i den norra delen av planområdet, 
som förutsätts flyttas inom planområdet, skall inte byggas 
in utan vara en fristående transformatorstationsbyggnad. 
Borås Elnät förutsätter att exploatören planerar yta för detta 
i samråd med Borås Elnät och att utrymme finns i blivande 
plan. Transformatorstationen kan inte flyttas någon längre 
sträcka från ursprunglig plats. Transformatorstationens nya 
placering skall vara med på illustrationskartan då befintlig 
transformatorstation är borttagen så att det framgår vara den 
nya placeringen är planerad och att platsen uppfyller Borås 
Elnäts krav.

Borås Stadsnät har ledningar som både ansluter till fastighe-
ter inom planområdet, och passerar i anslutning till området. 
Ytterligare anslutningar till stadsnätet inom planområdet är 
möjligt. Vid behov av flytt eller förändring av Borås Stadsnäts 
anläggning inom området kontaktas Borås Stadsnäts i god tid 
innan för samordning.

Kommentar
Befintlig transformatorstation finns med på illustrationskar-
tan och krav på att en transformatorstation skall finnas inom 
kvarteret i norr förtydligats på plankartan. I planbeskriv-
ningen har det förtydligats att om en flytt av ledningar eller 
transformator blir aktuell skall detta planers i samråd med 
Borås Elnät.

S8 Lantmäterimyndigheten
Planförslaget är inte förenat med fastighetsindelningsbe-
stämmelser, men ordvalen i samband med beskrivning av 
föreslagna servitut, ledningsrätter och gemensamhetsanlägg-
ningar kan leda till villfarelsen att nämnda rättigheter kan 
bildas utan föregående prövning.  

Enligt förändringar i PBL, som trädde ikraft den 2015-01-01, 
ska lantmäterimyndigheten bl a lämna råd om tillämpningen 
av PBL 6:40 – 42. Här får påpekas att detta inte varit möjligt 
eftersom innehåll i exploateringsavtal inte redovisats. 

Kommentar
Synpunkten har beaktats i genomförandebeskrivningen och 
förtydliganden har gjorts. I exploateringsavtalet beskrivs vad 
avtalet reglerar.

S9 Förskolenämnden 
Antalet förskoleplatser i området är idag lågt men det pågår 
planering för att bygga en förskola på Bergsäter. Det stora 
antalet bostäder i detaljplanen påverkar dock behovet av 
förskoleplatser i så stor omfattning att Förskoleförvaltningen 
anser att ytterligare förskola i området behövs. Detta i ett 
tidigt skede av byggnationen. Förskoleförvaltningen ställer 
sig positiv till detaljplanen under förutsättning att det byggs 
en förskola i ett tidigt skede av byggnationsfasen. Förskolan 
bör ha 120 platser och inne och utemiljö som följer boverkets 
rekommendation på kvadratmeteryta per barn.

Kommentar
Under det föregående planarbetets gång har beskedet varit 
att det inte finns något intresse av att etablera en kommunal 
förskola inom området. Trots det har målet varit att planlägga 
för en förskola, men man har utgått från att den kommer 
att drivas i privat regi. Byggrätterna med användningen S1 
är till ytan stort nog för att rymma en förskola i två plan för 
120 barn, men mot bakgrund av den nya riskvärderingen 
tillåts inte förskola i samma utsträckning i den norra delen 
vilket även medfört att det finns större begränsningar vid 
anläggandet av en förskolegård i motsvarande omfattning. I 
det nu utarbetade illustrationsförslaget räknar man med en 
mindre förskola inrymd i bottenplan i ett av bostadshusen. 
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Plankartan har justerats på så sätt att användningen S har till 
sin area ökats på längsmed kvarterets sträckning söderut. För 
ökad flexibilitet i planen anges inget lägsta antal våningar.

S10 Grundskolenämnden
Nämnden tillstyrker detaljplanen som möjliggör Bergsäters 
förtätning med nya bostäder. Nämnden har inget att erinra 
mot detaljplanen. Nämnden ser positiv på Bergsäters utveck-
ling till en ännu mer attraktiv stadsdel för att bo och leva i. 
Nämnden lyfter behov av skolplatser i ett växande Borås.

De närmaste grundskolorna Trandaredskolan, Daltorpskolan 
och Ekarängskolan har ingen kapacitet att ta emot fler elever 
i ett växande Borås. Enligt Borås Stads vision ska antalet 
invånare i stadskärnan tredubblas fram till 2025, vilket 
skapar behov av fler skolor i centrala Borås. Den förväntade 
elevutökningen i samband med denna detaljplan finns inte 
med i nämndens gällande lokalplan fram till 2020. 

Nämnden noterar att tomt för ny skola inte är markerad i 
detaljplanen men ställer sig positiv till en flexibel detaljplan 
som möjliggör ny skola inom planområdet. Placering av skola 
bör vara i närhet till skog- eller parkmark för att ge möjlighet 
till lek, lärande och rekreation för eleverna. Skoltomt bör vara 
en plats som kan ge skolan möjlighet till tillräckligt utrymme 
för att stimulera eleverna till rörelse och lek under rast och 
fritidsverksamhet. Önskvärt är att skola och förskola kan 
byggas nära varandra, så att lokalerna kan vara flexibla/elas-
tiska samt att vissa lokaler kan samnyttjas t.ex. kök, matsal 
och idrottshall.

Kommentar
Under det föregående planarbetets gång har beskedet varit 
att det inte finns något intresse av att etablera en kommunal 
skola inom området. I samrådsförslaget fanns möjligheten för 
etableringen av gymnasie-/vuxenutbildning i områdets norra 
del, men detta har tagits bort då riskutredningen tydligt 
visat på att ett säkerhetsavstånd till sådan verksamhet består. 
Ingen grundskola finns med i detaljplanen.

S11 Kulturnämnden 
Förslaget till detaljplan bedöms ge goda förutsättningar att 
skapa ett trivsamt och varierat bostadsområde med fin kopp-
ling till omgivande naturområden. Kulturnämnden föreslår 
att hållbarhetsprofilen i det nya området skulle kunna stärkas 
ytterligare genom att sträva efter hållbart byggande samt att 
nyttja den befintliga tegelbyggnaden på Åkermyntan 12 som 
resurs för social samvaro i området.

Kommentar
Den befinntliga byggnaden på Åkermyntan 12 kan bevaras i 
enlighet med planen, men det har inte funnits skäl att särskilt 
skydda den med bestämmelser. Dess precisa användning 
styrs inte i planen.

S12 Fritids- och folkhälsonämnden 
Förvaltningen ställer sig positiv till att man tar ett helhets-
grepp över området. Med detaljplanens intentioner finns 
goda förutsättningar att bygga en stadsdel med blandad 
bebyggelse i ett naturskönt område vid Ollonstupet med 
närhet till citykärnan. 

För att öka möjligheterna för fler att kunna bosätta sig i 
området behöver man bygga med olika upplåtelseformer och 
i olika prisklasser. Här finns goda exempel från Göteborg där 
man gjort upphandlingar i tre olika prisnivåer i områden som 
utvecklas. 

I området finns gång- och cykelvägar. Cykelvägen som 
går längs Åsboholmsgatan behöver få sin förlängning in 
på Enedalsgatan för att knytas ihop med den planerade 
cykelbanan på Neumansgatan.  Förvaltningen vill även lyfta 
behovet av att planera för olika typer av mötesplatser, såsom 
aktivitetsplatser.

Kommentar
Intentionen från exploatören är att bygga med olika upplåtel-
seformer. Att till viss del styr att olika typologier byggs inom 
området borgar för att en blandning av boenden kommer att 
erbjudas i området, men exakt vilken typ av upplåtelseformer 
det blir och i vilken omfattning kan planen inte styra.

Att det befintliga gång och cykelvägnätet i direkt anslutning 
till planen skall kompletteras och rustas upp omnämts i plan-
beskrivningen och genomförandebeskrivning vilken ligger 
till grund för exploateringsavtalet där kostnadsfördelningen 
mellan exploatör och kommun fastställs. Förlängningen 
av cykelvägen på Enedalsgatan från Åsboholmgatan till 
Neumansgatan har preciserats i planbeskrivningen.

S13 Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsförvaltningen har i tidigt skede varit med, 
och ser positivt på möjligheten att kunna etablera en förskola 
inom planområdet, lämplig placering är i den övre delen mot 
Neumangatan för att slippa dra in trafik i området. Lokal-
försörjningsnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna 
detaljplanen.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN52

Kommentar
Noterat. Se vidare kommentar under S9 Förskolenämnd.

S14 Västtrafik 
Västtrafik ser positivt på att bebyggelseutveckling sker i nära 
anslutning till befintlig kollektivtrafik och att planen skapar 
förutsättningar för ett ökande resandeunderlag. Dessa för-
ändrade förutsättningar kommer att inkluderas i vår kontinu-
erliga dialog med kommunen om möjligheter till eventuella 
utökningar av trafiken. I övrigt har vi inga synpunkter på 
planen. 

Kommentar
Noterat

S15 Polismyndigheten
När det gäller utemiljö och öppna platser bör de planeras 
med tanke på belysning, planteringar, mörker etc. så att 
tryggheten upplevs som mycket hög. Extra viktigt med tanke 
på att byggnationen gränsar till naturområdet kring Ollonstu-
pet.       
När det gäller gatunät och trafik har detaljplanen tagit hänsyn 
till detta för att undvika trafikfarliga platser.    
Även förslag till parkering har tagits hänsyn till i förslag på 
detaljplan. Dock är det viktigt för framtiden vid eventuell 
byggnad av skola, förskola etc att platserna är tillräckliga för 
avlämning och hämtning för att undvika farliga trafiksitua-
tioner. 

Kommentar
Noterat

S16 Skanova AB 
Rasering av Skanovas anläggningar föranledda av exploate-
ringen bekostas av fastighetsägare/exploatör. Skanova har 
inget att invända mot planförslaget.

Kommentar
Noterat.

S17 Naturskyddsföreningen
Bostäder planeras ersätta småindustrier inom området. Det 
är positivt, att redan bebyggd mark utnyttjas. Gränsen till 
Ollonberget markeras tydligare av en gång/cykelväg och 
ett flackdike. Diket bidrar till en ökad biologisk mångfald. 

Förbättringarna leder till att naturen på berget blir 
lättillgängligare för Borås Stads innevånare. Den planerade 
ombyggnaden av Tallmyren får samma effekt och kan bättre 
utnyttjas för vuxnas och barns rekreation. Den tilltänkta 
dammen förbättrar miljön för de redan befintliga grodorna. 
Planerade förändringarna förbättrar omhändertagandet av 
dagvattnet. Anläggandet av infrastrukturtunnel är framsynt.   
Kan inte de sex lönnarna tillvaratas i den gröna planeringen?        
De planerade lägena för skola, förskola och LSS-boende bör 
förläggas längre ifrån verksamheten med gashanteringen.  
      

Kommentar
Utifrån perspektivet att planen innebär en så pass omfattande 
omdaning av området bedöms bevarandet av de sex lönnarna 
i allén, och de begränsande konsekvenserna det kan få med 
avseende på markberedning, inte vara försvarbart mot 
bakgrunden av att nya, och mer omfattande, planteringar 
planeras i området.  

Mot bakgrund av den förtydligade riskutredningen finns det 
inte längre någon möjlighet att förlägga skola och förskola i 
den nordligaste delen av planområdet; se vidare ovanstående 
kommentarer.

S18 Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten yttrade sig över den tidigare riskbedömni-
gen (dat. 2016-06-02) inför samråd och ansåg att riskanalysen 
höll en tveksam kvalitet över lag.Räddningstjänsten anser 
dock att slutsatsen är relevant och rimlig och bör tillämpas 
för planområdet. Rekommenderade åtgärder är att inte 
placera samlingslokaler, förskola eller LSS-boende (eller 
liknande verksamheter) i områdets norra del, alternativt bör 
vidare (mer noggrann) utredning göras avseende verksamhe-
ternas gashantering.

Kommentar
Inför granskning gjordes en ny riskutredning för att med 
säkerhet fastställa och analysera faktiska riskkällor och 
skyddsavstånd. Utredningen har föranlett att plankartan 
reviderats och inom det, i utredningen, illustrerade skydds-
avståndet tillåts ingen skola, likaså har boende användningen 
specificerats till boende utan vårdinslag.

2. Yttranden från sakägare
S19 Skogsstjärnan 20
Vill uppmärksamma er på att slänten till vår fastighet är 
instabil, med redan åtgärdade sättningsskador på flera av 
husen i vår radhuslänga. Vi har önskemål om att det vidtas 
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lämpliga åtgärder innan arbeten påbörjas. I övrigt har vi 
inga synpunkter på byggplanerna som redovisades, så länge 
byggnaderna begränsas till max 5 våningar. 

Kommentar
En stabilitetsutredning har gjorts beträffande slänten och 
anläggandet av en gc-väg nedanför. Utredningen visar att 
man kan anlägga en gc-väg utan att påverka befintlig bebyg-
gelse i omrivningen men att vissa slntstabiliserande åtgärder 
behövs.

Beträffande höjden på byggnaderna i området har 
bedömningen gjorts att de föreslagna höjderna passar den 
föreslagna strukturen och förhåller sig till dess omgivning 
på ett övertygande sätt, samt tillåter området att få den 
exploateringsgrad som funnits lämplig för ett nytt kvarter 
så pass nära centrum. Bebyggelsen får generellt ha mellan 
1 och 5 våningar. Endast uppe vid Neumansgatan och mot 
Ollonstupet tillåts byggnader med mer än 5 våningar, och i 
det nordöstligaste hörnet finns en byggrätt för en byggnad 
med 7 våningar. I granskningsförslaget har möjligheten till 
inredd vind begränsats till att inte gälla om man, inom de 
områden där det är tillåtet, bygger 6 eller 7 våningar.

S20 Skogsstjärnan 8 
Den tillagda raden med radhus som vid tidigare modell 
endast var en rad har nu blivit två rader. Husen kommer att 
bli en vägg/mur sett från oss då den kommer väldigt nära oss 
och den går längs med hela vår tomt mot Rosendalsgatan, 
som en hel modul utan luft mellan radhusen! Som det sades 
på mötet torsdagen 6 april är det inte tänkt att radhusen mot 
Rosendalsgatan har något grönt framför husen, då blir det 
som sagt väldigt mycket vägg!

Vårt förslag är att göra ett mer grönt område även mot 
Rosendalsgatans håll för radhusen som ligger närmast gatan!

Vad det gäller antal hus på det planerade bostads området 
kan vi tycka att det är för många hus och att det blir för tätt 
mellan husen för det ska bli ett trevligt bostads område, tänk 
på det!

Stora träd är härligt även i ett nytt bostadsområde behåll 
något mot Rosendalsgatan det blir mer levande då!

Cykelbana vid skogsstjärnans tomtgräns? Det är mycket 
häckar, träd och murar som skymmer sikten vid in och 
utfart!

Kommentar
De dubbla raderna av radhus i änden av Rosendalsgatan har 
till syfte att avsluta Rosendalsgatan och smalna av gaturum-

met så att dels (a) den naturliga rörelsen in i området följer 
den bredare gatan som svänger in i området, dvs. att minime-
ra obehörig trafik på den sista delen av Rosendalsgatan, och 
dels (b) för att markera och säkerställa en gradvis förändring 
i det gaturum som Tallmyrens gång- och cykelbanan förs 
igenom.

De större träden vid Rosendalsgatan har inte bedömts ha ett 
sådant värde att ett skydd av dem kan motiveras i planen. 
Planen omöjliggör å andra sidan inte att något eller några av 
de uppvuxna träden behålls eftersom radhusens trädgårdar 
skall vara här och marken till största delen inte får bebyggas. 
Men de nödvändiga markberedande arbetena kan påverka 
om detta är möjligt eller ej.

I illustrationskartan har cykelbanan längs Rosendalsgatan 
förlagts på den västra sidan mot befintlig bebyggelse. Antalet 
korsande ut-/infarter är likvärdigt på båda sidor om vägen 
med antalet fordon som använder dessa uppskattas bli betyd-
ligt fler för de vägar och in-/utfarter som leder till den nya 
bebyggelsen. Därför bedöms risken för tillbud kvantitativt bli 
mindre med den föreslagna förläggningen. Planen fastställer 
inte cykelbanans dragning.

S21 Skogsstjärnan 7 
Våran fastighet Skogsstjärnan 7 har sin utfart mot Rosen-
dalsgatan där jag har fyra stycken garage. I garagen har jag 
upplag och lager för material, ställning, maskiner m.m. för 
min mureriverksamhet. Jag har dagligen på och avlastning 
för min verksamhet till dessa garage och även regelbunden 
material leverans med lastbil. Då detta sker på Rosendals-
gatan där förslaget för gång och cykelbanan skall anläggas 
kommer det att bli stora problem för min verksamhet och 
även för gång och cykeltrafikanterna. I dag ligger trottoaren 
på andra sidan gatan, så idag finns det inget problem. Jag 
undrar också hur möjligheterna kommer att vara för leverans 
med lastbil i framtiden, då vändplatsen som jag förstår av 
förslaget kommer att tas bort. Kommer det överhuvudtaget 
att vara möjligt att komma in med lastbil till mitt upplag och 
förråd i framtiden om förslaget går igenom? Om det blir så 
kommer det att ställa till stora problem för min verksamhet.

Enligt förslaget kommer våran fastighet Skogsstjärnan 7 
tilldelas andelstal i gemensamhetsanläggningen som ansluter 
till Rosendalsgatan. Detta kommer att medföra en extra 
kostnad för oss som jag tycker är orimlig, vi ska alltså behöva 
betala för att ta oss in till våran fastighet och garage.

Kommentar
Cykelbanan längs Rosendalsgatan förläggs på den västra 
sidan i illustrationskartan, se kommentar ovan för vidare 
beskrivning.
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Planförslaget har i övrigt anpassats på så sätt att Rosendals-
gatans avslut, efter huvudinfarten till det nya kvarteret och 
i höjd med Skogsstjärnan 7, får en något smalare gatubredd 
men avslutas med en vändplats med 12m radie. Här skall ett 
fordon i klass LBn (dvs. 2- till 4-axliga, stora lastbilar och 
stadsbussar) kunna vända utan att backa. Förtydligande har 
gjorts i planbeskrivningen.

S22 Skogsstjärnan 19
Denna förändring kommer att medföra en väsentlig trafikök-
ning i området. Tillsammans med den trafikökning som 
kommer att ske som följd av Detaljplan BN 2015-17 och 
BN 2014-1389 kommer trafiksituationen på Bergsäter att bli 
ohållbar. Detta problem har inte utretts tillräckligt avseende 
trafikgenomströmning, parkeringar och buller samt annan 
miljöpåverkan. Redan nu är utfarterna från Bergsäter överbe-
lastade morgon och framförallt eftermiddagstid. Utfarterna 
till Annelundsmotet vid K11, utfart från Enedalsgatan till 
Åsboholmsgatan samt utfart Enedalsgatan vid Hultamotet. 
Detta måste utredas och lösas innan planen antages.

De nya byggnaderna kan komma att ändra ljusförhållandena 
väsentligt för omgivande bebyggelse.

Mycket trafikerade gator och buller, luftföroreningar. MKB 
saknas.

Nuvarande bebyggelse står på träskmark. På fastigheten har 
det genom åren varit stora problem med sättningar i bygg-
nader bl.a f.d BPA Plåt. Hela området måste dräneras och 
stora pålningsinsatser kommer att krävas för att eventuellt få 
ordning på grundläggning. En gedigen markundersökning 
måste genomföras före antagande.

I träsket finns ett mycket annorlunda djur och växtliv. Många 
arter som kräver träskets förutsättningar. I området finns bl.a 
olika groddjur, salamandrar. till och med hasselmöss sägs ha 
siktats i området. MKB inklusive inventering avseende växt 
och djurliv måste göras.

Planområdet är olämpligt för denna typ av bebyggelse.

Med vad som ovan anförts yrkar jag att planändringen 
skrinläggs

Kommentar
Trafikutredningen som gjorts har kompletterats med en 
bullerutredning, men anses annars fullgod i det att den 
räknar med det tillskott av trafik som de andra detaljplanerna 
i området beräknas generera samt den beräknade totala 

ökningen till 2040. Det pågår ett övergripande arbete inom 
kommunen för att ta fram en gemensam trafikstrategi för 
kommunen.

Den nya bebyggelsen ligger lägre än den kvarvarande, 
befintliga bebyggelsen i den direkta omgivningen, därför 
kommer inte den nya bebyggelsen att skugga befintliga hus. 
De högre husen är även placerad så att de förläggs med ett 
större avstånd till befintlig bebyggelse .

Behovsbedömningen som gjorts visade inte på något behov 
av att göra en MKB för området som planläggs. Den bedöm-
ningen delar även Länsstyrelsen.

Den geo-tekniska utredningen har kompletterats för att 
bland annat fastställa djup till berg samt för att beakta hela 
det området som planläggs för bebyggelse. Utredningen visar 
på relativt svåra grundläggningsförhållanden och föreslår 
grundläggning med konventionell platta på mark efter det att 
all torv ersatts med oorganisk fyllnadsmassa. Grundvatten-
nivån är hög i området och detta skall beaktas vid grundlägg-
ningsarbetet, men områdets grundvattennivå rekommenderar 
man att bibehålla för att undvika onödig påverkan på omgiv-
ningen. När befintlig bebyggelse rivits och inför byggnation 
ska den geotekniska utredningen kompletteras.

I det underlag som har funnits till hands och i enlighet 
med kommunens biologer så finns det inga skyddade arter 
som hotas av planen. Man tror däremot att de grodor som 
idag leker i delar av Tallmyren kommer kunna få bättre 
förutsättningar när torven i området grävs bort och kvalitén 
på ytvattnet därigenom förbättras. Detta ökar chanserna att 
grodynglen kan utvecklas fullt.

Planområdet har funnits läm pligt att bebygga i den 
omfattning och med det innehåll som anges på plankartan 
av kommunen och andra instanser. Detta grundar man bland 
annat mot bakgrund av att området ligger centralt och det 
finns en allmänt stor brist på bostäder i Borås. 

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Liisa Gunnarsson 
Plan- och bygglovchef  Planarkitekt
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

Varför detaljplan?
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tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att över-
klaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor 
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla. 
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut. 
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att 
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen 
av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Länsstyrelsen och senare 
till Mark- och miljödomsto-
len.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2018-00004 1.1.3.1 

Sociala omsorgsnämnden 

Svar på remiss: Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 

och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, 

Sörmarksliden.      

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över detaljplan för 

Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden. 

Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder, LSS-boende och en 

lekplats på Sörmarken. 

Sociala omsorgsnämnden anser att det är angeläget att det tillskapas nya 

bostäder för målgruppen som tillhör LSS, då det är brist på bostäder för 

personer som fått beviljat beslut om insats i form av boende enligt LSS-

lagstiftningen. 

Nämnden har inget att erinra mot förslaget, med tillägget att det är att föredra, 

att uppföra byggnaden i ett plan, sett ur ett tillgänglighetsperspektiv. 

Sociala omsorgsnämnden vill lyfta fram att det är viktigt att planen följer det 

styrdokument som är antaget i staden: Program för tillgänglighet, delaktighet 

och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.

Beslutsunderlag 

1. Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås

Stad

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Yvonne Persson

Ordförande
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Monica Svensson 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Sörmarken, Bankbudet
5 och Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga bostäder, LSS-boende och lekplats på Sörmarken. Den 
största delen av området som är avsett för bostäder ska vara anpassat för LSS-boende, men det ska 
även vara möjligt för andra kommunala verksamheter att vara där om det skulle behövas i framtiden. 
Detaljplanen omfattar marken som ligger i slutet av Sörmarksliden, och som idag är bostadsmark 
utan byggrätt. Den omfattar även en del av naturområdet bredvid, där ett nytt läge för lekplats 
kommer att bildas. Planområdet omfattar ungefär 6 200 kvadratmeter. 

Samrådstiden pågår 4 januari 2018–8 februari 2018. 

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår webb: 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”. 
Handlingarna finns även tillgängliga i Stadshuset på våning 
6, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan ta dig 
till stadshuset eller läsa på vår webb, kan vi skicka 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så 
hjälper vi dig! 

Samrådsmöte
Ett samrådsmöte i form av öppet hus kommer att hållas på 
Ekarängsskolan, 15 januari 17.00–19.00. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget 
och svara på frågor.  

Synpunkter till
Skicka synpunkter/remissvar senast den 8 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2017-1109), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna 
ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går 
även att skicka synpunkter med post till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 

De som är inbjudna att lämna synpunkter på detaljplanen är sakägare, kommunala remissinstanser och 
andra som har ett väsentligt intresse i planen. Om du är fastighetsägare ber vi dig att informera 
eventuella hyresgäster om denna information. Den som inte har yttrat sig skriftligt innan processen 
övergår till granskning, kan förlora rätten att överklaga den nya detaljplanen.  

För mer information:

Planarkitekt Anton Löberg tfn: 0734-32 74 97, e-post: anton.loberg@boras.se  
Planarkitekt Agnes Sandstedt tfn: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Här finns handlingarna! 

mailto:detaljplanering@boras.se
mailto:anton.loberg@boras.se
mailto:agnes.sandstedt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendedetaljplanearbete/planuppdrag/sormarkenbankbudet5sormarksliden.5.4c20869315de86753871
3c33.html  

Vänliga hälsningar

Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/sormarkenbankbudet5sormarksliden.5.4c20869315de867538713c33.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/sormarkenbankbudet5sormarksliden.5.4c20869315de867538713c33.html


Detaljplan för Sörmarken.

Bankbudet 5, Sörmarksliden 

BN 2015-1109Dp Samråd
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, LSS-boende 
och lekplats på Sörmarken. Den största delen av området 
avsett för bostäder skall vara anpassat för LSS-boende, men 
även möjliggöra för andra kommunala verksamheter om det 
skulle behövas i framtiden. Uppdraget omfattar marken som 
idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden, 
samt en del av naturområdet bredvid där en ny lokalisering 
för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200 
kvadratmeter. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för bostäder i ett bostadskvar-
ter på Sörmarken. Den största delen av planområdet skall 
vara anpassat för LSS-boende, men även möjliggöra för andra 
kommunala verksamheter om det skulle behövas i framtiden. 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 
är en lag som erbjuder olika former av hjälp och service. En 
sorts hjälp sker genom att erbjuda bostad med särskild service 
eller annan särskilt anpassad bostad. I plan benämns denna 
verksamhet som BD. B som står för bostäder då LSS-boende 
är särskilt anpassade permanenta bostäder och D som står 
för vård för att möjliggöra för annan kommunal verksamhet 
som också är vårdrelaterad. Uppdraget omfattar marken som 
idag är bostadsmark utan byggrätt i slutet av Sörmarksliden, 
samt en del av naturområdet bredvid där en ny lokalisering 
för lekplats skapas. Planområdet omfattar ungefär 6200 
kvadratmeter. 

Planområde
Fastigheten Bankbudet 5 har en tomt på 3500 kvadratmeter 
som ägs av Borås stad. Denna tomt, inklusive en liten del av 
fastigheten Hulta 4:1 som är en stor fastighet där vägar och 
grönområden runt Hulta ingår. Planområdet ligger Borås ut-
kant där Sörmarksliden slutar i en vändplats och Kransmos-
sens friluftsområde tar vid.

Gällande detaljplan
Den gällande planen P304 antogs 1968. Tomten är planlagd 
som bostäder men saknar byggrätt. Skogen i den södra delen 
av planområdet är allmän platsmark och är planlagd som 
natur. 

Kommunala beslut 
2017-06-20 - Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att påbörja två detaljplaner för att se på 
möjligheterna att bebygga tomter för kommunal verksamhet. 
En av dessa tomter är Bankbudet 5 i slutet av Sörmarksliden.

2017-06-29 -  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området består av kedjehus i en våning med mindre träd-
gårdar på den västra sidan av Sörmarksliden. På den östra 
ligger radhus med två våningar i suterräng med större tomter. 
Området omges av natur och fastigheten Bankbudet 5 består 
av grönyta.

Ny bebyggelse
LSS-boendet föreslås vara byggt för 6 lägenheter och uppta 
ungefär 650 kvadratmeter, men även tillåta ytterligare en 
våning. Detaljplanen möjliggör även bostäder, i illustrations-
kartan exemplifierade som fyra bostäder fördelade på två 
parhus på två våningar. I naturområdet söder om det tänkta 
LSS-boendet anläggs en kommunal lekplats. 

Stadsbild och gestaltning
Skalan på området är mellan en och två våningar med 
tanke på den kringliggande strukturen i Sörmarken. Ett 
LSS-boende kräver inte mer än så och oftast byggs dessa i 
en våning med tanke på de tillgänglighetskrav som krävs 
samtidigt som skalan på byggnaden ska vara liten för att 
undvika institutionskänsla. Trots detta blir det en ytkrävande 
byggnad och därför kommer en hög exploateringsgrad att 
tillåtas. Byggrätten läggs, liksom för den befintliga bebyg-
gelsen i området med ett visst avstånd till omkringliggande 
fastighetsgräns och med avsikten att hålla grönområdena 
som omger området fortsatt tillgängliga. Bostäderna bredvid 
LSS-boendet utgår till stor del från radhusen längs med 
Sörmarksliden vad gäller yta per bostad och våningsantal. 
Däremot är de i illustrationskartan visade som parhus och 
inte som radhus. Både radhus, parhus och fristående hus är 
tillåtna. 

Lekplatsen som tas bort på tomten kommer att ersättas med 
en ny och eventuellt upplyst lekplats i naturmarken intill.

Historik och kulturmiljöer
Hela området byggdes samtidigt år 1970 och är en del av 
miljonprogrammet och dess karaktäristiska småhusbebyg-
gelse.                                                                                 

Bostäder                                                       
Den här delen av Sörmarken och Hulta är väldigt dominerad 
av enfamiljshus och gatorna Sörmarksliden, Sörmarks-

Planbeskrivning
Detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5, Sörmarksliden, Borås Stad, upprättad 22 December 2017 
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Planområdet är beläget i slutet av Sörmarksliden på Sörmarken. 

Trolig plats för lokalisering av ny lekplats i skogen ovanför området.
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Inspirationsbilder på hur upplyst lekplats kan se ut. Detta exempel är från en park 
som heter Vallbydunge Uppsala.

Sektion mot norr

gränden och Sörmarksgången som ligger i angränsning 
till planområdet består endast av bostäder. Totalt finns 38 
bostäder idag och planen möjliggör för ytterligare 10.

Arbetsplatser
I utkanterna av stadsdelen Hulta finns flera stora arbetsplatser 
som Borås Bil AB, H&Ms lager och flera mataffärer. Ett 
LSS-boende innebär några arbetstillfällen, en närvaro i 
området under dygnets alla timmar i en del av stadsdelen där 
daglig verksamhet idag saknas.

Offentlig service                                               
I närheten av planområdet, 4-5 minuters promenad söderut 
ligger förskolan Sörmarksgården och ytterligare 5 minuter 
bort ligger korttidsboendet Hulta ängar. Dessutom ligger 
ytterligare ett LSS-boende längre österut på Sörmarken vid 
Krassegången. Borås Stad befinner sig i en situation där det 
är brist på LSS-platser och sökandet efter platser för kommu-
nala verksamheter pågår ständigt. Detta behov ligger bakom 
den aktuella detaljplanen.

Tillgänglighet för funktionshindrade
De närliggande gatorna befinner sig inom ungefär samma 
höjdnivå utan branta backar. Infarten till området från 
Trandaredsgatan är lätt lutande hela vägen fram till planom-
rådet men saknar ledstråk och har bitvis smala trottoarer, 
men gatorna i området har samtidigt en låg mängd trafik. 

Uteplats Ny Byggnad Uteplats
Gångväg

Gräsmatta Bilväg Trottoar Trädgård Trädgård

8.8 m 12.4 m 5.7 m 16.5 m 3.8 m

1.8 m

6 m 9.5 m 9.2 m 18 m

Skog Stig LSS-tomt Be�ntligt radhus
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Sektion mot sydväst

3. Gator och trafik
Gatunät
Strax norr om området ligger den högt trafikerade Tranda-
redsgatan som är huvudled för både Hulta, Sörmarken och 
Trandared. Riksväg 40 ligger nära med två trafikplatser, 
Brämhultsmotet och Hultamotet tillgängliga med några 
minuters bilfärd. Den lilla mängd bostäder som läggs till i 
stadens utkant i kombination med en arbetsplats dit inga i 
dagsläget pendlar kan anses utgöra en mycket liten påverkan 
på trafikflödena. Områdets vägnät har stor trafikkapacitet 
och goda möjligheter att välja olika färdvägar för att nå till 
exempel Borås centrum. Det är ett hierarkiskt vägnät med 
matargator och avstickande smågator vilket gör det svårt eller 
opraktiskt att färdas med bil mellan områdena, men enkelt 
att ta sig ut på en större väg med högre hastighet.

Gångtrafik
Området är byggt med en planering för trafikseparation där 
stora delar av området kan nås via gångvägar mellan natur-
marken och bostäderna, skiljt från bilvägen. Dessa gångba-
nor kopplar samman de olika stadsdelarna, Sörmarken, Hulta 
och Svensgärde och Kransmossen. Trottoarer finns i området 
men är smala.

Cykeltrafik och cykelparkering
Området står idag utan cykelinfrastruktur förutom en smal 
skogsväg som är kopplad med Trandaredsgatan. Det finns 
gatubredd att utnyttja för cyklister och gångtrafikanter på de 
flesta gator.

Kollektivtrafik                                           
Busslinje 8 som har sin ändhållplats på Sörmarken går var 
15:e minut under högtrafik och har en hållplats 200 meter 
från planområdet. Samma linje passerar både sjukhuset, 
Södra torget och resecentrum så området är välförsörjt med 
kollektivtrafik.

Biltrafik och bilparkering 
Parkering ska ske på egen kvartersmark och kontrolleras i 
bygglovet. 

Angöring/utfarter/varumottagning
Parkeringar och angöring tillåts i direkt anslutning till 
Sörmarksliden och dess vändplats. Detta eftersom vändplat-
sen ligger vid ett område med lite trafik.

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

Dagvatten
För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en ef-

2.9 m

Gångväg

10 m

Trädgård

9.2 m

Ny Byggnad

7.7 m

Trädgård

7.4 m

Trädgård

10 m 8.4 m

Trädgård

6.2 m

Gata

4.2 m

Trädgård

14.1 m 6.3 m

Trädgård

4.2 m

Trädgård

10.5 m 8.2 m

Trädgård

6.8 m

GataBe�ntligt hus Be�ntligt hus Be�ntligt hus
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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. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt 
på grund av föreslagen planåtgärd.

6. Störningar på platsen
Risk
Planområdet har långt till riskkällor såsom väg, järnväg eller 
andra farliga verksamheter. Området ligger 750 meter från 
farligt gods-led. Ytterligare utredningar bedöms inte som 
nödvändiga. 

Buller/skakning/vibrationer 
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.

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.

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

fektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
På Saffrangången ungefär 150 meter från området finns 
anslutningar till fjärrvärmenätet. Ingen av gatorna med 
anslutning till Sörmarksliden har idag fjärrvärme.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. Det 
finns ledningar både från bebyggelsen i norr och från bebyg-
gelsen söder om skogen där lekplatsen planeras ligga.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdets norra del består av en stor gräsmatta och 
enstaka mindre träd, häckar och buskar som används av de 
boende på området för rekreation. I områdets södra del ligger 
en fullvuxen skog bestående av framförallt tall och björk. 
Kransmossens friluftsområde ligger nära med stora skogspar-
tier och kalhyggen. 

Lek och rekreation
Lekplatsen och fotbollsmålen på fastigheten används av de 
boende på området och sköts inte av kommunen. Vid bygg-
nation skall dessa kvalitéer kompenseras. Det finns mycket 
naturmark i området och lekplatsen kommer inte att påverka 
tillgången på den typen av rekreationsområden nämnvärt. 

Fornlämningar/kulturminnen
Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet. 

Geoteknik och Radon
Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området 
bedöms problem kopplade till de geotekniska förhållandena 
vara små och inga ytterligare restriktioner erfordras ur 
geoteknisk synvinkel. Enligt översiktlig inventering utgör 
marken normalriskområde vad avser radon. 

Förorenad mark
Det finns ingen anledning att tro att marken är förorenad. 

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 



DETALJPLAN 13

7. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Användningen NATUR används för att reglera naturmark 
som till exempel grön- och skogsområden.

Kvartersmark
Beteckningen BD står för bostäder och vård och är beteck-
ningen som passar bäst vid planering av kommunal verksam-
het som LSS-boende. Den tillåter även bebyggelse av endast 
bostäder, endast vård, och kombinationen av de båda. 

Utformning av kvartersmark               
Uttnyttjandegrad anger största byggnadsarea i kvadratmeter 
inom egenskapsområdet. Det betyder att byggnadens grund 
endast får ha det skrivna antalet kvadratmeter så länge det 
omges av en egenskapsgräns. 

Vind får inredas. Takkupor får finnas med en maximal bredd 
som utgör en fjärdedel av fasadbredden.

Begränsningar av markens bebyggande visas genom prickad 
mark på kartan. Detta innebär att byggnad inte får uppföras. 
Däremot får parkeringar uppföras och platsen får göras i 
ordning för till exempel lekytor. 

Bestämmelsen om högsta byggnadshöjd i meter beskriver 
höjden från nedersta delen av byggnadens markplan till 
byggnadens översta vånings högsta höjd. 

På området med användningen NATUR står det även 
egenskapsbestämmelsen ”lek” som står för att en lekplats ska 
anordnas på platsen.

8. Övergripande beslut
Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhälls-
byggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling. Följande 
spelregler är relevanta för detaljplanen:

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning
vid uppvärmning.

» Lokalisera bebyggelse med hänsyn till miljö- och
riskfaktorer.

» Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet.

» Prioritera de gåendes och cyklandes säkerhet.

Bostäderna som illustreras som parhus kommer att ligga ungefär här.

Vy mot tomten där LSS-boendet kommer att byggas. 

Radhusen på Sörmarksliden med den planlagda grönytan framför. 

Skogen där lekplatsen kommer att byggas.
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Miljömål
Andelen hårdgjorda ytor ökar, samtidigt som vi ser ändringar 
i klimatet med mer och intensivare nederbörd. Att ta om 
hand om dagvattnet närmare källan uppnår både rening och 
en fördröjande effekt, som minskar risken för översvämning. 
Borås Stad har riktlinjer för dagvattenhantering, men att 
möta klimatförändring i kombination med tätare bebyg-
gelse kräver ännu bättre dagvattenhantering. Planering och 
åtgärder av dagvatten bör ta hänsyn till vattendirektivets 
kvalitetskrav om statusklassificering och miljökvalitetsnor-
mer, och på så sätt ge en geografisk prioritering av insatserna.
                                                                                              
År 2010 arbetade mindre än hälften av förvaltningar och 
bolag utifrån ett miljöledningssystem. Miljöledningssystem 
säkerställer att förvaltningar och bolag arbetar strukturerat 
och agerar för att ständigt minska verksamhetens negativa 
miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas Miljödip-
lomering, en certifieringsmodell för miljöledning som är väl 
anpassad för kommunala verksamheter.                         

Handikappanpassningsprogram
Platser och områden som till exempel lekplatser ska utformas 
så att de blir tillgängliga för både barn och vuxna med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

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

10. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Respektive exploatör ansvarar för samtliga åtgärder, utföran-
de och kostnader gällande byggnads- och anläggningsarbeten 
inom kvartersmark på sina respektive fastigheter.

För Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), innefattar det 
byggnation av LSS-boende med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till området. LFF 
ansvarar även för framtida drift och underhåll. 

Markanvisning kan bli aktuell för den del av kvartersmarken 
som inte tas i anspråk till LSS-boendet och som kan exploa-
teras för bostadsbebyggelse. 

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmanna-
skap. Detta innebär att kommunen har ansvar för utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll för mark utlagd som 
allmän plats (naturmark) inom planområdet. 

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad samt 
framtida drift av allmänna anläggningar avseende vatten, 
spillvatten och dagvatten till förbindelsepunkt vid tomtgräns 
i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad till förbindelsepunkt 
vid tomtgräns i Sörmarksliden. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
vardera exploatör tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Ett internarrendeavtal ska upprättas mellan Lokalförsörj-
ningsförvaltningen och Borås Stad avseende LSS-boendets 
fastighet. 

Köpeavtal gällande villkor om försäljning av den kvarters-
mark som LSS-boendet inte tar i anspråk kommer att tecknas 
då markanvisning genomförts.

Ledningar

Ledningskoll utfördes i december 2017. Följande ledningsäga-
re har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö AB

• Borås Elnät AB

• Splitvision

• Skanova 

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.

Fastighetsrättsliga frågor
                                                                                            
Fastighetsägare                                                          
Detaljplanen omfattar fastigheterna Borås Bankbudet 5 och 
Borås Hulta 5:1 vilka ägs av Borås stad.

Fastighetsbildning                                                                
De delar av Bankbudet 5 som omfattas av kvartersmark, och 
som inte bebyggs med LSS-bostad, avses styckas av för att 
utgöra egen/egna fastigheter för bostadsbebyggelse. Fastig-
hetsbildning
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Fastighetskonsekvenser Bankbudet 5                               
Nya byggrätter för bostäder (B) och vård (D) tillskapas.         

Fastighetskonsekvenser Hulta 4:1                                  
Nya Planen innebär inga fastighetsrättsliga konsekvenser för 
Hulta 4:1. Planen ger möjlighet att anlägga en lekplats inom 
naturområde.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploatering. 
Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering men bedöms 
vara nödvändiga för det allmänna ska finansieras av Borås Stad.

Detaljplanen kommer innebära ökade kostnader för Borås Stad, 
Tekniska förvaltningen, i form av nybyggnation av lekplats samt 
drift och underhåll av densamma.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör för del av 
planområdet.

Detaljplanen tillskapar nya byggrätter inom kvartersmark, vilket 
ökar fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta något 
som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdragning till 
tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och dagvattenan-
läggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutningsavgifter 
då nya fastigheter inom planområdet ansluts till det allmänna 
va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elledning till 
tomtgräns gällande LSS-boendet samt kostnader för eventuell 
anläggning av ny nätstation.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då ny 
fastighet ansluts till elnätet.

Plankostnader                                                                     
Planavgift debiteras vid bygglov.

                                               

11. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit 
laga kraft.

Fastighetsplan fastställd 12 februari 1969 upphävs för 
fastigheten Bankbudet 5, se plankarta.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning. - COWI  11/10/2017

 » Markteknisk undersökningsrapport (MUR) COWI  
11/10/2017

Medverkande tjänstemän/samverkan
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Löberg             
planchef- och bygglovchef planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 

som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Varför detaljplan?
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Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter över-
klagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolen beslut 
vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och övriga 
fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolen beslut kan i 
sin tur överklagas till Mark- och miljööverdomstolen av den 
som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2016-00087 734 

Sociala omsorgsnämnden 

Anslagsframställan för nybyggnad av LSS-boende 

Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från Lokalförsörjnings-

nämnden, att Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende nybyggnad av LSS-boende Skogsfrugatan, del av 

Torpa-Sjöbo 2:5.       

Nämndens yttrande i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av LSS-

boende Skogsfrugatan, del av Torpa-Sjöbo 2:5.  

Sociala omsorgsnämnden gav 2016-09-20 Lokalförsörjningsnämnden uppdrag 

att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild 

service enligt LSS bestående av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme på anvisad tomt på Skogsfrugatan, Sjöbo. 

Projekteringsframställan beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2017-01-24, 

och godkändes i Kommunstyrelsen 2017-02-27 samt Sociala omsorgsnämnden 

2017-02-20. 

Sociala omsorgsnämnden godkänner bifogade förslag till anslagsframställan 

som beräknas till 18 000 000 kr.         

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2017-12-12

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson

Ordförande
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Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Datum 

2018-01-29 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2016-00088 734 

Sociala omsorgsnämnden 

Anslagsframställan för nybyggnad av LSS-boende 

Gyllingtorpsgatan, Del av Torpa-Sjöbo 2:1 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget från Lokalförsörjnings-

nämnden, att Kommunstyrelsen godkänner Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende nybyggnad av LSS-boende Gyllingtorpsgatan, Del 

av Torpa-Sjöbo 2:1.      

Nämndens yttrande i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende nybyggnad av LSS-

boende Gyllingtorpsgatan, Del av Torpa-Sjöbo 2:1. 

Sociala omsorgsnämnden gav 2016-09-20 Lokalförsörjningsnämnden uppdrag 

att genomföra en förstudie gällande nybyggnad av gruppbostad med särskild 

service enligt LSS bestående av 6 lägenheter med tillhörande 

kök/gemensamhetsutrymme på anvisad tomt på Gyllingstorpsgatan, Sjöbo. 

Projekteringsframställan beslutades i Lokalförsörjningsnämnden 2017-01-24, 

och godkändes i Kommunstyrelsen 2017-02-27 samt Sociala omsorgsnämnden 

2017-02-20. 

Sociala omsorgsnämnden godkänner bifogade förslag till anslagsframställan 

som beräknas till 17 000 000 kr.         

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2017-12-12

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden

2. Kommunstyrelsen

Yvonne Persson

Ordförande



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 2018-01-29 

5.1 Delegationsbeslut 

Beslut om rätt att attestera bokföringsorder: 
Kristina Andersson Ansvarskod 300000-309999    Startdatum 2017-12-01 

Förteckning med beslut om rätt att attestera bokföringsorder inom 
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2018-01-01. 
Förteckning med beslut om rätt att attestera beslutsattest inom  
Sociala omsorgsförvaltningen fr.o.m. 2018-01-01. 

Protokoll: 
2017-12-04 Förvaltningens samverkansgrupp   Dnr 2017-00010 
2017-12-11 Socialutskott  

Lex Sarah: 
2017-12-06 Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande    Dnr 2017-00127 
2017-12-20 Utredning lex Sarah SoL, risk för missförhållande  Dnr 2017-00111 
2017-12-29  Utredning lex Sarah LSS, inget missförhållande    Dnr 2017-00146 
2018-01-18  Utredning lex Sarah SoL, inget missförhållande     Dnr 2018-00008 

Ordförandebeslut: 
2018-01-04 Anmälan – lex Sarah           Dnr 2017-00116 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger delegationsbesluten 
till handlingarna. 

5.2 Inkomna och avgivna skrivelser 

Inkomna: 
2017-12-01 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2016-00001 
2017-12-01 Förvaltningsrätten i Jönköping, dom 2017-12-01  Mål nr 5808-17 
2017-12-08 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2016-00001 
2017-12-08 Skrivelse till ledamöter och ersättare i nämnden  Dnr 2016-00001 
2017-12-08 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2016-00001 
2017-12-15 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2016-00001 
2017-12-22 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2016-00001 
2018-01-02 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2018-00002 
2018-01-02 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2018-00002 
2018-01-03 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2018-00002 
2018-01-08 Mailkonversation med anhörig   Dnr 2018-00002 
2017-12-04 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige  Dnr 2017/KS0313 

2017-11-22-23, § 209, Rapportering av ej  
Verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL 
och LSS t.o.m den 30 juni 2017 
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2017-12-05 Resultat av verksamhetstillsyn Bogrydsvägen 34   Dnr 2017-00152 
2017-12-06  Massiv från Migrationsverket 2017-12-01, 

Delutbetalning av statlig ersättning ska minska 
kommunernas ersättningsanspråk 

2017-12-15 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-11-20,   Dnr KS 2016-00621 
§ 531,  Utvärdering av modeller
för att följa upp kvalitet i Borås Stad

2017-12-12 Beslut 2017-12-05 Gymnasie- och vuxen-   Dnr 2017-00159 
utbildningsnämnden, Borås Stads handlingsplan 
Program för ett tillgängligt samhälle 2017-2020 

2017-12-15 Skrivelse från Nätverksgruppen barn och unga  
- Boda 2017-12-15, Fokus; barn och unga!

2018-01-04 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige   Dnr 2017/KS0617 
2017-11-22-23, § 202, Delårsrapport januari- 
augusti 2017 för nämnderna och de kommunala 
bolagen 

2018-01-08 Svar på kompletteringar vid tillsyn    Dnr 2017-00152 
Bogrydsvägen 34 

2017-11-15 Protokoll Sociala omsorgsnämndens lokala   Dnr 2017-00068 
funktionshinderråd 2017-11-15 

2018-01-16 Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2017-12-04,    Dnr KS 2017-00753 
§ 555, Tillsättning av förvaltnings- 
chef för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

2018-01-09 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige,    Dnr KS 2016-00484 
2017-12-19 § 230, Avfallsplan 

Förslag till beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner redovisningen och lägger skrivelserna till 
handlingarna. 
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