Ny översiktsplan
Om Borås framtid i korthet

Vi vill höra din åsikt!
www.boras.se/oversiktsplan

Övergripande strategier
Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet vad de nio
delarna handlar om.
FEMKÄRNIGHET
Borås växer främst i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och
Sjuhärads kärna med ett stort utbud av bostäder och arbetsplatser, butiker, kultur
och nöjen. Staden är navet i den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks
som lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice
och kollektivtrafik.
STYRKAN KOMMER INIFRÅN
Bebyggelsen växer genom förtätning – alltså där det redan är byggt. När staden
växer inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, och nya områden integreras i den redan byggda miljön. Obebyggd mark sparas för jord- och skogsbruk och
rekreation, och för sina kultur- och naturvärden.
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 attraktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.
TÄTT OCH MIXAT
Den täta bebyggelsen ska rymma en blandning av människor och funktioner: Bostäder, handel, samhällsservice, 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. Ytkrävande,
transportberoende och störande verksamheter placeras utanför stadskärnan.

Vad tycker du?
Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget till Borås nya översiktsplan. Samrådet för Borås
nya översiktsplan pågår mellan 30 januari och 30 april. Lämna dina synpunkter på
boras.stad@boras.se eller skicka post till Borås Stad 501 80 Borås
Hela förslaget till ny översiktsplan kan du läsa på www.boras.se/oversiktsplan

Vad händer sedan?
När vi fått era synpunkter så förbättrar och fördjupar vi förslaget. Vi gör också fler utredningar
innan kommunens politiker tar ställning till det. Sen skickar vi ut det på en ytterligare en dialog
runda (utställning och granskning). Då får alla som vill lämna synpunkter på det reviderade
förslaget. Därefter finputsas planförslaget ytterligare innan översiktsplanen antas av Kommunfullmäktige.

Här är vi nu!
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INRIKTNINGSARBETE
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Övergripande strategier
MER MÖTESPLATSER OCH MÅLPUNKTER
Fler attraktiva mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya platser skapas som uppmuntrar människor med olika bakgrund, ålder och hemvist att mötas.
Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla.
GRÖNT OCH BLÅTT RUNTOM
Närheten till skog och mark och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen i tätorterna. Denna levande grönblå struktur omsluter staden och är tätt sammanlänkad med den byggda miljön. Gröna leder i form av rekreationsstråk och ekologiska
spridningskorridorer är självklara vid planering av bebyggelse och infrastruktur.
BYGG FÖR MER BUSS, CYKEL OCH GÅNG
Vi ska bygga 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 så att fler boråsare har möjlighet att gå och cykla till vardags och
hälsosamma livsmiljöer främjas.
VISKAN OCH TEXTILEN SYNLIGGÖRS I STADEN
Borås växer och vänder ansiktet mot Viskan och lyfter fram den textila identiteten.
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.
REGIONAL UTBLICK
Borås utvecklas som Västsveriges andra stad och Sjuhärads centrum med regionala
målpunkter som högskola och sjukhus. Borås och Göteborg knyts ihop med den
nya Götalandsbanan som gör resandet mycket enklare och en halvtimma snabbare.

Det finns många skäl till att planera för framtiden.
Här är några:
• Vi räknar med att det kommer att bo cirka 30 000 fler boråsare i kommunen år 2035.
• Det behöver byggas mer än 700 bostäder om året i kommunen.
• Vi behöver nya områden för handel, arbetsplatser, fritidsaktiviteter och annat.
• Trafiken ökar på vägarna. Människor ska kunna ta sig till skola och jobb, samtidigt som miljön
ska må bra och staden ska få plats att växa.
• Det som byggs i dag kommer stå kvar länge. Därför måste vi även tänka på framtidens boråsare
när vi planerar idag.

Ett levande dokument
Översiktsplanen spanar långt fram i tiden. Men den kan inte förutse allt, utan kommer att behöva förändras. Det här är ett första förslag i en planering som ständigt utvecklas.

Snabbgenomgång av Borås spännande framtid
STADEN: Många nya bostäder gör stadslivet ännu mer levande och resulterar i fler arbetsplatser, butiker,
restauranger och mötesplatser. Tätare bebyggelse med många funktioner skapar liv och rörelse fler timmar av
dygnet. Ju närmare centrum desto tätare stad. Det ska också finnas många parker och grönområden.
SERVICEORTERNA: Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är lokala kärnor. Där finns skolor, bibliotek och
annan service för vardagslivet utanför staden. Med fler bostäder och arbetsplatser i serviceorterna kan utbudet
bli ännu bättre. Vi vill också göra det enklare att åka buss eller tåg till och från serviceorterna. Fler pendelparkeringar är ett sätt.
KOLLEKTIVTRAFIKSTRÅKEN: Trafiken in till Borås kommer att fungera mycket smidigare om fler åker buss
och tåg. Därför vill vi bygga många nya bostäder i orterna utmed de starka kollektivtrafikstråken. När många
bor utmed stråken blir det enklare att ta bussen eller tåget.
LANDSBYGDEN: Kommunens mindre orter och landsbygd erbjuder ett liv nära naturen. Fler bostäder och
arbetsplatser behövs för att skolor och annan service ska finnas kvar och utvecklas i de mindre orterna. Samtidigt måste vi vara rädda om landsbygdens andra värden när vi bygger – som naturområden, sjöar och jordbruksmarker. Vi ska bygga varsamt, och se till att vardagslivet fungerar för alla – barn, vuxna och äldre. .
GRÖNA KILARNA: Boråsarna uppskattar närheten till både stad och natur. Det är värdefullt att områden som
Rya åsar, Kype och Kransmossen finns alldeles runt knuten. Särskilt när det blir fler invånare i staden. Därför
vill vi i första hand bygga nytt inom staden, så att det gröna finns kvar och är enkelt för alla att nå.
VERKSAMHETSOMRÅDEN: Stora arbetsplatsområden finns i många delar av kommunen. Det största är Viared
– Borås logistiknav. Här ska fler företag och arbetsplatser växa fram. På sikt behöver vi finna fler platser för stora
verksamheter. Det ska vara bra lägen, vid större vägar och där de inte stör bostäder. Utmed vägarna 27 och 41,
samt 40 öster om staden, finns möjlighet att utveckla nya sådana områden.
REGIONALA KOPPLINGAR. Borås är den näst största staden i en region som växer så det knakar. Många
pendlar mellan Borås och andra kommuner för att studera eller jobba, särskilt mellan Borås och Göteborg. Fler
behöver pendla med kollektivtrafik, så att vi undviker trafikproblem i både Borås och Göteborg. Därför är det
viktigt att bygga den nya järnvägen, Götalandsbanan, mellan Borås och Göteborg. En station mitt i Borås skapar
fantastiska möjligheter att utveckla staden och regionen.

Serviceorterna
De större orterna i kommunen har ett utbud av service och kollektivtrafik som är viktiga för deras omland.
Vi kallar dem därför serviceorter.
Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt för att vardagslivet utanför staden ska
fungera. Översiktsplanens idé är att serviceorternas utbud ska stärkas genom att fler flyttar dit. Genom att
samla nya bostäder runt orternas stationer och centrum kan kollektivtrafiken stärkas, samtidigt som centrumen blir mer levande. Det ska vara enkelt att handla i samband med att man åker buss eller tåg. Bor man i en
mindre ort eller på landsbygden ska det gå att parkera bilen och åka vidare med kollektivtrafik till Borås eller
vidare i regionen. Serviceorterna är alltså viktiga för både serviceutbudet och som knutpunkter i framtidens
hållbara resande.

Borås kommun
Vi tror på en femkärnig kommun med
bra kommunikationer och nära till vardagsservice. Om vi satsar på en kraftig
utveckling med bostäder och service i de
fem kärnorna, får vi en stark och levande
kommun. När många bor nära buss och
tåg blir det också enklare att utveckla en
tätare och smidigare kollektivtrafik.

Huvudstråk för bebyggelse & kollektivtrafik
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Serviceorterna
De större orterna i kommunen har ett utbud av service och kollektivtrafik som är viktiga för deras omland. Vi
kallar dem därför serviceorter.
Dalsjöfors
Här finns skolor, bibliotek, vårdcentral, butiker och annat nödvändigt för att vardagslivet utanför staden ska
fungera. Översiktsplanens idé är att serviceorternas utbud ska stärkas genom att fler flyttar dit. Genom att
samla nya bostäder runt orternas stationer och centrum kan kollektivtrafiken stärkas, samtidigt som centrumen blir mer levande. Det ska vara enkelt att handla i samband med att man åker buss eller tåg. Bor man i en
mindre ort eller på landsbygden ska det gå att parkera bilen och åka vidare med kollektivtrafik till Borås eller
vidare i regionen. Serviceorterna är alltså viktiga för både serviceutbudet och som knutpunkter i framtidens
hållbara resande.

Staden växer i
urbana stråk

Urbana stråk
Stadskärnan
Här växer innerstaden

På kartan pekas urbana stråk ut. Här
finns bra busstrafik och inslag av butiker
och annan service. Vi låter staden växa
Ekås
i dessa stråk genom att fylla på med
mer byggnader och skapa mer plats för
bussar, fotgängare och cyklister. Genom
att staden växer i stråken blir det enklare
och trevligare att röra sig mellan stadens
olika delar. I stråken ska det finnas plats
för fler bostäder med butiker i bottenvåningarna, mötesplatser och parker.

Centrumnära stadsdelar
Här kan fler bostäder byggas i
centrala lägen.
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