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Årsredovisning 2014 samt revisorsberättelse
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 27
februari 2015 att fastställa årsredovisning för 2014 samt att översända densamma
tillsammans med revisorsberättelsen till medlemskommunerna för antagande.
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
till förbundssekreterare Christina Klaar på följande adress:
info@borasregionen.se
alternativt
Christina Klaar
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgsvägen 1 A
506 30 Borås

Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
Lena Brännmar
Förbundsdirektör
Bilaga
1. Protokollsutdrag 2015-02-27 § 25
2. Årsredovisning 2014
3. Granskningsrapport från revisorerna

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-02-27

§ 25 Årsredovisning 2014
Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20 med totalt 15 000 tkr plus
anläggningsindex.(se mer under rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra
del av denna finansiering har delar av det egna kapitalet nyttjats. Det ser i
resultaträkningen därför ut som att förbundet totalt går med underskott om 5211 tkr.
Om E20 undantas går kansliet med 1155 tkr i överskott, Navet gör ett negativt
resultat om 894 tkr och Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 148 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett
Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5
117 tkr. varav kansliet har ett överskott på 5571 tkr, Navet uppvisar ett underskott
om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per
invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För
Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11 kronor/inv. Falkenbergs
kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01.
Summa medlemsbidrag till förbundet år 2014 var 16 435 tkr varav 8 000 tkr för
utlysning av tillväxtmedel.

Medfinansiering av E20

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30
att underteckna avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20
på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k. anläggningsindex under
förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring.
Avtal har tecknats och förbundet har avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående
summa ska avsättas under en period av fyra år. Delar av det egna kapitalet har
nyttjats och därav har en balanskravsutredning upprättats. Balanskravsutredningen
föreslår att 2014 års underskott inte behöver återställas då synnerliga skäl föreligger
eftersom resultatet belastas med ett bidrag avseende E20, som beloppsmässigt är av
engångskaraktär.

Direktionen beslutar
att komplettera med bilagor om antal anställda samt om hur arbete genomförs på
regional nivå
att efter komplettering för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning
2014 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund
att underskott beroende på finansiering av E20 enligt balanskravsutredning inte
behöver återställas
att översända årsredovisningen till revisorerna och därefter tillsammans med
revisionsberättelse överlämna årsredovisningen till medlemskommunerna.

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag 2015-02-27

Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 13 mars 2015 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Politisk representation Direktion 2014
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft 7
sammanträden under år 2014.
Ordinarie ledamöter
Ordförande
1-e vice ordförande
2-e vice ordförande

Ulf Olsson (S)
Margareta Lövgren (M)
Eva Johansson (C)
Christer Johansson (M)
Annette Carlson (M)
Mats Palm (S)
Crister Persson (C)
Lars Holmin (M)
Mattias Olsson (M)

Borås Stad
Marks kommun
Svenljunga kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Ersättare

Peter Rosholm (S)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Lena Palmén (S)
Christina Abrahamsson (M)
Lisa Dahlberg (S)
Stefan Carlsson (S)
Claes Redberg (S)
Mattias Josefsson (S)
Christer Forsmark (S)

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
Herrljunga
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Adjungerade

Jörgen Warborn (M) tom 140914
Varbergs kommun
Ann-Charlotte Stenkil (M) from 140915 Varbergs kommun
Jana Nilsson (S)
Varbergs kommun
Marie-Louise Wernersson (C)
Falkenbergs kommun
tom 20140630
Jan Dickens (S) tom 20140630
Falkenbergs kommun
Cristina Bernevång (KD)
Kristina Hasselblad (MP)
Jerker Nordlund (Kommunens väl) tom 140109
Ronnie Rexwall (Kommunens väl) from 140404
Ida Legnemark (V)
Krister Maconi (-)

Revisorer

Boris Preijde
Jan-Åke Andersson
Mai Andersson
Per-Gunnar Bergman
Ingrid Isaksson

Borås Stad
Bollebygds kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
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Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd, Borås,
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs och Falkenbergs kommuner är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg och Falkenberg finns. Falkenbergs
kommun har dock sagt upp befintligt avtal och var därmed endast medlemmar fram till och med 2014-06-30.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och
organisationer på regional nivå.

Arbetsformer
Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar
tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar direktionen om användning av
regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna förbundsmedel.
Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare verksamheterna
finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa som egna
resultatenheter i den interna redovisningen.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med
- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2014 haft tre beredningsgrupper, Hållbar regional
utveckling, Social välfärd och hälsa samt Utbildning & kompetens. Beredningsgruppernas har till uppgift att:
- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till
styrelsen för VästKom som är ett samarbetsorgan för länets samtliga 49 kommuner.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort sett
regelbundet i förekommande tjänstemannagrupperingar mellan medlemskommunerna såsom t ex kommun,
utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och samhällsbyggnad.
På regional nivå samverkar kansliet med övriga delregioner samt VästKoms kansli, andra regionala och
delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i
vad som benämns ledningsgrupp VGK. Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i
samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Regionutvecklingschef medverkar i Västgruppen för
beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen för hållbar utveckling Västra
Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och representanter för VGR om strategiska
frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå representerar presidiet förbundet i VästKoms
styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar förbundet i Samrådsorganet där de fyra
kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Se
bilaga 1.

4

Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom
Medarbetarcentrum. Under 2014 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och organisationer
både i och utanför Sjuhärad.
Andelen anställda på förbundet totalt är 38,7 årsarbetare (åa). Medarbetarcentrum 4 åa, Navet 17,7 åa och
kansliet 17 åa varav 6,5 åa finansierats med projektmedel. Se även bilaga 2.

Resultat 2014
Direktionen beslutade under 2014 att medfinansiera E20 med totalt 15 000 tkr plus anläggningsindex.(se mer
under rubrik Medfinansiering av E20) För att möjliggöra del av denna finansiering har delar av det egna kapitalet
nyttjats. Det ser i resultaträkningen därför ut som att förbundet totalt går med underskott om 5211 tkr. Om
E20 undantas går kansliet med 1155 tkr i överskott, Navet gör ett negativt resultat om 894 tkr och
Medarbetarcentrum ett negativt resultat om 148 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4
miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 117 tkr. Varav kansliet har ett överskott på 5571
tkr, Navet uppvisar ett underskott om 102 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 352
tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta betalas
2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs och Falkenbergs kommuner är bidraget 11
kronor/inv. Falkenbergs kommun utträdde ur förbundet 2014-07-01. Summa medlemsbidrag till förbundet
år 2014 var 16 435 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Medfinansiering av E20
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda
till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k.
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har avsatt
9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år. Delar av det egna
kapitalet har nyttjats och därav har en balanskravsutredning upprättats. Se bilaga 3.
Intern kontroll
Direktionen beslutade 2013-09-20 om intern kontrollplan. Intern kontroll är genomförd och pågår
kontinuerligt. I samband med årsredovisning har stor vikt lagts vid kontroll av bokförda poster, utbetalning
och fakturering samt moms och skatter.
Läsanvisning
I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje berednings
område redovisas hur 2014 års arbete har styrts mot de uttalade målen:
-

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Gränsöverskridande möten och samverkan
Främja innovation och nytänkande
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Regional utveckling och hållbarhet
Förbundets verksamhet inom regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och
utvecklingsarbete. I beredningens ansvarsområde ingår:





Tillväxt
Infrastruktur
Samhällsbyggnad
Kultur

Kansliet har inom beredningsområdet under 2014 främst arbetat med remisshantering av infrastruktur-frågor
såsom utbyggnad och finansiering av E20, ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och
VGR, delregionala och regionala kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Stort
fokus har även lagts på att slutföra kvalitetsarbete inom tillväxtutlysningar samt arbetet med att forma den
nya delregionala tillväxtstrategin. Under hösten gjordes den första tillväxtmedelsutlysningen utifrån nya
kriterier komna ur kvalitetsarbetet.
På regionalkommunal nivå har arbetet med ”Verksamhetsutveckling med stöd av IT” bedrivits tillsammans med de
övriga kommunalförbunden genom VästKom.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning
mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och regional nivå
gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten
diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och
länsförbund och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika verksamhetsområden leder till gemensamma
delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring gemensamma
delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område.
Främja innovation och nytänkande
Beredningens frågor inom ansvarsområdena Tillväxt, Infrastruktur, Samhällsbyggnad och Kultur är av
strategisk art. Ett arbetssätt är att med nytt tänkande och innovativa lösningar möta framtida behov och
utmaningar utifrån begränsade resurser.

Område Tillväxt
Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:








Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
Stärka den sociala dimensionen
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Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan
nämnda effektmål uppfylls.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Inom området för beredningen för hållbar utveckling har de av Direktionen under året beslutade kriterier för
tilldelning tillsammans med Boråsregionens strategiska prioriteringar för tillväxtområden tagits fram. Projekt
som utvecklar, stärker och marknadsför Sjuhärad har beslutats tilldela tillväxtmedel av Direktionen.
Resultat: Arbetet har innefattat att en ny modell för målstyrning av tillväxtmedel arbetats fram för att
tillgodose långsiktigt Sjuhäradsperspektiv.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten samt tagit fram väl underbyggda underlag i aktuella
ärenden inför dessa möten.





Referensgrupp med kulturchefer för prioritering av tillväxtmedlen
Referensgrupp näringslivschefer
Semioperativ kvalitetsgrupp inom tillväxt och kvalitetsutveckling
Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel

Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell, regional
och lokal information inom tillväxttilldelning.
Främja innovation och nytänkande
Inom området tillväxt har projekt prioriterats som stärker långsiktig utvecklingskraft och främjar
innovationer.
Resultat: Majoriteten av projekt som har beviljats tillväxtmedel inom området har lett till att målet att stärka
den långsiktiga utvecklingskraften och främja innovationer har uppfyllts på ett positivt sätt.

Område Infrastruktur
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom transportinfrastrukturområdet både på regional och nationell
nivå.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar såsom Västra stambanan och om ” Mindre
vägnätet, upp till 25 miljoner” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i tät dialog med
medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan och dess kommande sträckning genom
området. Under höst startades en studie upp med Trafikverket om Viskadalsstråket samt arbete med regional
cykelplan.
Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till olika potter i den regionala planen för
transportinfrastruktur ligger väl i linje med Boråsregionens ambition som uttryckts i Direktionens
prioriteringar.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har
under året främst fokuserat på den regionala planen men även den nationella planen för
transportinfrastruktur.
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Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:





Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
Tjänstemannagrupp Götalandsbanan
Remissgrupp Västra stambanan

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn för Sjuhärad har
stärkt delregionens påverkan på det regionala planet och givit en bra grund att arbeta vidare på.

Område Samhällsbyggnad
Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnad har byggts upp under det gånga året. Arbetet har skett i
det nya samhällsbyggnadsnätverket i nedan områden:





Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
Framtidsbild Västra Götaland
Funktionsanalys av station i Borås
Götalandsbanan - Avsiktsförklaring om samarbete mellan berörda kommuner, kommunalförbund

Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Utifrån med start av arbetet med att ta fram en delregional framtidsbild för Sjuhärad skall fokus och
långsiktighet i utvecklingen av området stödjas.
Resultat: I och med arbetet har ett gemensamt fokus för hela området växt fram. Framtidsbilden skall fungera
som ett verktyg för att styra resurser för en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter både mot GR och
kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt mot Varberg.
Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp i
Sjuhäradsområdet. Arbetet med framtidsbilder på både regional och delregional nivå har lett till nya
gränsöverskridande kontakter för samverkan.
Främja innovation och nytänkande
Eftersom området är nytt har kansliet tillsammans med kommunala representanter i nätverk arbetat med att
tänka nytt och innovativt i hur en framtidsbild bör utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kultur
Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att vara en samordnande part i kulturarbetet och där fungera som en
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. Den framtagna delregionala
kulturplanen är ett viktigt styrdokument i arbetet.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att
fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av
kulturen i området.
Resultat: I och med kulturplanens framtagande har en starkare profilering av Sjuhärad och förbundets
medlemskommuner skett både på delregional såväl som på regional nivå.
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Gränsöverskridande möten och samverkan
Ett nytt sätt i processen med att utlysa tillväxtprojekt inom kulturområdet har provats under året. Möten har
skett med kultturchefsnätverket som har haft ansvaret för att sprida information om tillväxtmedlen till
föreningar, företag och organisationer för att aktivera så många som möjligt.
Olika mötesforum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
 Kulturchefsnätverk
 VGR kulturnämndsmöten
Resultat: Arbetet gav ett mycket positivt utfall dvs flera projekt som tilldelades medel har stärkt det lokala
kulturlivet och den sociala dimensionen, t ex Dans för alla Sjuhärad, Kalvfestivalen och Levande rollspel.
Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett kreativt
kluster för kultur. Ett tydligt fokus ska ligga på invånarna som medskapare i kulturutbudet –
prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2014
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits till
stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de största uppdrag som kansliet har arbetat med:
Delregional strategisk plan för tillväxt
Kommunalförbundet har haft rollen som samordnande part i framtagandet av den delregionala tillväxtstrategin för Boråsregionen till 2020. Under vinter och våren har ett flertal aktiviteter bland annat workshop
med både chefstjänstemän och Direktionens medlemmar genomförts. Den delregionala strategin godkändes i
Direktionen i junimötet.
Business region Borås ‐ BRB
På tjänstemannanivå har ett stödjande arbete förts under 2014. Under hösten har ett underlag för beslut om
reguljär verksamhet arbetats fram och presenterats för Direktion och vidare för beslut ut till kommunerna.
EU‐utveckling i Sjuhärad
Tjänstemän har representerat våra medlemskommuner i regionala EU-arbetet med det framtida
påverkansarbetet i Bryssel och Stockholm. Tillsammans med kommunchefer har frågan bearbetats om hur
samarbete kan se ut kring EU-frågan på delregional nivå. Ambition är att under första halvåret 2015 kommer
ett svar på om och hur ett gemensamt arbete för EU-frågor i Sjuhärad presenteras. Förbundet anordnade
också tillsammans med VGR en EU-dag om nya fondprogrammet för ca 75 deltagare från
medlemskommunerna.
Delregional IT‐samordning
Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för
samverkan mellan kommunerna har ett arbete påbörjats för att skapa en struktur för att tillsammans arbeta
med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling. De huvudsakliga utvecklingsområdena är
eTjänster till kommuninvånare, eFörvaltning exempelvis eArkivfrågor och inom eHälsa med exempelvis
digitala trygghetslarm. En tjänstemannagrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger har
under hösten startats upp. eSamordnare på kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av tjänstemän från
kommunerna för att arbeta operativt med frågorna.
Utbyggnad och finansiering av Europaväg 20
Kansliet har under året varit en stödjande resurs för det regionala arbetet med att finansiera en utbyggnad av
e20.
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Besöksnäringsprojekt ‐ Sjuhärad
Ett projekt som syftat till att stärka besöksnäringen i Sjuhäradsområdet. Västsvenska turistrådet har
tillsammans med kommunerna och kommunalförbundet finansierat projektet som avslutades vid årsskiftet
2015. Resultatet presenterades för Direktionen under decembermötet.
Kollektivtrafik
Under året har kansliet haft en samordnande roll för frågor inom kollektivtrafikfrågor både för regionalt och
delregionalt kollektivtrafikråd. Arbetet har bland annat bestått om svar på remissyttranden om
Landsbygdsutredningen och Principer för tillköp av färdbevis. Fler exempel är påbörjat arbete med
Trafikförsörjningsprogrammet och Uppdaterat syfte och mål i Målbild för kollektivtrafiken i Sjuhärad.
Den politiska strukturen inom kollektivfrågorna har inte varit direkt kopplat till Direktionen. Från och med
2015 kommer Direktionen att vara delregionalt kollektivråd.

Social välfärd och hälsa
Förbundets verksamhet inom Social välfärd och hälsa handlar till stor del om att biträda medlemskommuner
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom. Kommunalförbundet är
en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd
för kommunerna. I beredningens ansvarsområde ingår verksamhetsområdena äldreomsorg, funktionshinder
inklusive psykiatri, hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg.
Beredningen har arbetat för att främja samverkan för mottagning av ensamkommande asylsökande barn,
utvecklat arbetet kring Socialstyrelsens Öppna jämförelser och återupptagit utredningsarbetet avseende
barnhus. Man har även fått i uppdrag att utveckla formerna för Närvårdssamverkan och deltar vid
utvärdering av FoU Välfärd Sjuhärad. Flertalet projekt bedrivs såsom evidensbaserad praktik (EBP) och
stärkta strukturer för kunskapsutveckling som finansieras genom statliga medel. Projekten redovisas i bilaga
1.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna, skall gagna invånarna inom
kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t
ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Migrationsverket och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare skall medverka till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med beredning
och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika
verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar inom
områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och beroende/missbruk har skett.
Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i kommunalförbundets
nätverksmöten inom respektive område. Den regionala och delregionala samverkan sker i länssamverkansoch närvårdssamverkansgrupperingar med underlag från dessa nätverksmöten. Beredningens tjänstemän har
medverkat i den dialog kring barn och ungas psykiska hälsa som förts mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna
6 och 8 och beredningens förtroendevalda. Dialogen kommer att leda till gemensamma temadagar för
politiker och tjänstemän under våren 2015, kring barn och ungas psykiska hälsa, våld i nära relation och
psykisk hälsa utifrån ett folkhälsoperspektiv.
Förbundet företräder och bevakar kommunernas intressen i nedanstående grupper och frågor:
Närvårdssamverkans styrgrupp Södra Älvsborg
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Delregional arbetsgrupp SVPL Södra Älvsborg (DRAG)
Styrgrupp Barn som anhöriga Västra Götaland
Psykiatriöverenskommelsen mellan regering och SKL
Regeringens och SKL’s satsning Bättre liv för sjuka äldre
Regional handlingsplan 2014-2015 med särskilt fokus på de mest sjuka äldre.
Analysgrupp undvikbar slutenvård Västra Götaland
Regeringens och SKL’s satsning på en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten
Regeringens och SKL’s satsning inom den sociala barn- och ungdomsvården
Regeringens och SKL’s satsning inom funktionshinderverksamheten.
FoU Sjuhärad Välfärds styrgrupp
Utväg Södra Älvsborgs ledningsgrupp
Länsstyrelsens samverkansgrupp mot droger Västra Götaland
Länsstyrelsens samverkansgrupp mot våld i nära relation Västra Götaland
Ledningsgruppen VGK Västra Götaland
LiSA Ledning i samverkan Västra Götaland
Socialhandläggargruppen Västra Götaland
Socité Västra Götaland
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens område.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma
kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat
underlag för diskussion i beredning och nätverk.

Område Äldreomsorg, Hälso‐ och sjukvård, Individ‐ och familjeomsorg och
Funktionsnedsättning inklusive psykiatri.
Uppgift
Biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och
utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och
nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Kunskaps- erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall bidra till att invånarnas
tillgång till god vård och omsorg inom ovanstående områden gagnas inom kommunalförbundets
ansvarsområde.
Resultat: Information och dialog kring nationella, regionala och delregionala överenskommelser, pågående
utredningar samt aktuell lagstiftning och författningar, har lett till kunskaps- och erfarenhetsutbyte i de
nätverksmöten som anordnats inom respektive ansvarsområde.
Tolkning av hälso- och sjukvårdsavtal och andra överenskommelser mm bör leda till större likställighet inom
kommunerna.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Möten i nätverk skall medverka till att medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser
och synpunkter tas tillvara och används i kommunernas verksamhet och vid kommunalförbundets
förhandlingar och samverkan med övriga vårdgivare och beslutsfattare.
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Resultat. Även kommunerna Alingsås och Lerum som Boråsregionen företräder i hälso- och sjukvårdsfrågor
och därmed har ett ansvar för i de nationella överenskommelserna har under året valt att ingå i
kommunalförbundets nätverk. Detta underlättar samverkan med övriga vårdgivare inom Närvårdssamverkan.
Främja innovation och nytänkande:
Kommunalförbundets medverkan skall bidra till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och
lokal nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom ansvarsområdet.
Resultat: Frågor av olika slag som berör äldreomsorg, hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt
Funktionsnedsättning och psykiatri har diskuterats i den politiska beredningen och de olika nätverken.
Kommunalförbundet har varit drivande i arbetet kring evidensbaserad praktik och de olika satsningar som
gjorts efter överenskommelser mellan Socialdepartemetet och SKL. T ex satsningarna Bättre liv för sjuka
äldre innefattande sammanhållen vård och omsorg med fokus på mest sjuka äldre, barn och unga,
funktionshinder, öppna jämförelser och PRIO (Regeringens satsning för att förebygga psykisk ohälsa och
förbättra vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa)

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2014
Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten
(plattformsarbete).
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Den plattform som byggts upp är grunden för den evidensbaserade praktiken inom socialtjänsten. En
långsiktig och hållbar struktur till stöd för kommunerna och hälso- och sjukvården skall uppnås. En plan för
långsiktighet i arbetet med en evidensbaserad praktik har också skapats utifrån ett Västra
Götalandsperspektiv. Denna plan appliceras även på det arbete som görs i Sjuhärad/Södra Älvsborg för att
åstadkomma en långsiktighet i arbetet.
Främja innovation och nytänkande:
Det arbete som har bedrivits inom ramen för satsningen på en evidensbaserad praktik har synliggjort och
medverkat till att kommunöverskridande satsningar gjorts. Ett organisatoriskt lärande har till viss del skapats
vilket lett till innovation och nytänkande i den egna organisationen, med syfte att göra skillnad för de som vi
är till för.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Kontinuerligt kunskapsutbyte och jämförelser har gjorts regionalt, men framförallt delregionalt, i syfte att lära
av varandra. Erfarenhetsutbytet och jämförelsediskussionerna har haft sin grund i de nätverk som
Boråsregionen driver, för chefer på olika nivåer.
Utvecklingen av en evidensbaserad praktik inom äldreområdet, ett Bättre liv för sjuka äldre.
Utgångspunkten är och har varit att Boråsregionens utvecklingsledare skall stödja regionens och
kommunernas verksamheter i att nå regeringens och SKLs uppsatta mål. Dessa mål utgör därför de effektmål
som skall uppnås. Boråsregionens utvecklingsledare har lämnat stöd till samtliga medlemskommuner samt
Alingsås och Lerum som ingår i uppdraget och kontinuerlig fortbildning har givits. Dock kvarstår det ett eget
arbete i respektive kommun, för att nå uppsatta mål.
-

Nästan samtliga kommuner och sjukhus registrerar i de olika kvalitetsregistren.
Antalet registreringar inklusive uppföljningar i kvalitetsregistret BPSD (Beteendemässiga och
Psykiska Symtom vid Demens) har ökat under 2014.
Antalet registreringar i kvalitetsregistret SveDem (Svenskt Demensregister) som är en uppgift för
Regionen är mycket lågt.
Målet för återinläggning inom 30 dagar har inte uppnåtts men minskning har skett gällande
undvikbar slutenvård.
Boråsregionens kommuner inklusive Alingsås och Lerum som ingår i vår del av satsningen har
tillsammans fått drygt 19 miljoner kronor i prestationsersättning för det utförda arbetet 2014.
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Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet med att bygga upp hållbara strukturer för kunskapsutveckling inom socialtjänsten och angränsande
delar av hälso- och sjukvården, skall bestå då satsningen avslutas vid årsskiftet.
Det stöd som Boråsregionens utvecklingsledare har gett till regionens och kommunens verksamheter bidrar
också till att Boråsregionen är med och skapar det goda livet i Sjuhärad/Södra Älvsborg, för de som är 65 år
eller äldre.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Det arbete som bedrivs inom ramen för denna satsning handlar om regionalt och delregionalt
utvecklingsarbete. Stöd och erfarenhetsutbyte har skett i möten med nätverk och enskilda verksamheter.
Gemensamma/kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande utbildningar, konferenser
och seminarier har genomförts under året kring demensvård, munhälsa, palliativ vård samt förebyggande av
och behandling av trycksår.
Främja innovation och nytänkande:
Genom att målmedvetet arbeta för att ge stöd i att åstadkomma en sammanhållen vård och omsorg kring de
mest sjuka äldre, har bland annat Boråsregionens arbete bidragit till att kompetensnivån ökat inom utvalda
förbättringsområden. Nya arbetssätt och processer har uppmuntrats och utvecklats.
Utveckling av en evidensbaserad praktik inom den sociala barn‐ och ungdomsvården i
Sjuhärad
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning inom barn och unga området.
Konkret arbete har skett i nätverk på lokal, regional och nationell nivå. Nätverken har varit stadigvarande
eller tillfälliga utifrån de arbetsuppgifter och målområden som prioriterats. Erfarenhetsutbyte har varit en
viktig och från nätverken önskvärd aktivitet för att främja utvecklingsarbetet.
Till nytta för individen, är målet med regeringens och SKLs satsning på en evidensbaserad praktik och
utgångspunkten för satsningen är att bygga en långsiktigt hållbar struktur för kunskapsutveckling. Detta har
kunnat tillgodoses genom en utvecklingsledare på 30 % av en heltid.
Målet med uppdraget har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av information inom
barn och unga området. Prioriterade målområden för arbetet under året har varit att genomföra
brukarunderökning och att ta fram en uppdragsbeskrivning för barn och unga nätverket.
Uppdragsbeskrivningen och resultat av brukarundersökning skall vara grund för fortsatt arbete inom det
sociala barn och ungaområdet för verksamheterna i Sjuhärad.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Gemensamma kommunöverskridande men även huvudmannaskapsöverskridande nätverksmöten, dialoger,
utbildningar, konferenser och seminarier har skett vid flera tillfällen under året på olika teman, som t.ex. ny
lagstiftning, barns brukardelaktighet, barnsamtalsutbildning, BBIC-utbildning och BBIC-It workshop.
Kartläggning kring läkarundersökningar för placerade barn har genomförts. I nätverksarbetet har de öppna
jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.
Främja innovation och nytänkande:
Gemensamt arbete med årliga kontinuerliga utskick av brukarenkäter inom IFO-området har genomförts och
presenterats i seminarieform med dialogforum för fortsatt utveckling av förbättringsområden. Denna
brukarenkät kommer ligga till grund för årligen återkommande uppföljning men också fördjupning av arbetet
med barns och ungas brukardelaktighet. Nästa steg och utvecklingsområde är att få med barn under 15 år.
Arbetet vi gör gemensamt synliggör och medverkar till kommunöverskridande satsningar som t.ex. BBIC-It
vilket kommer få stor betydelse för systematisk uppföljning. Det pågår ett nationellt arbete kring utveckling
av BBIC-modellen vilket bevakas och förmedlas till kommunerna. Två BBIC-utbildningar har genomförts
under året. Kommunerna har tillsatt en BBIC-samordnare vilket främjar BBIC-arbetet i Sjuhärad.
Sammanställning och diskussioner i nätverken av öppna jämförelser har gjorts för att få bättre kunskap om
barn och unga inom socialtjänsten som stöd till ett lokalt förbättringsarbete.
Kontinuerliga sammanställningar av utvärderingar vid utbildningar, konferenser, seminarier och
nätverksarbete har genomförts och presenterats för fortsatt utvecklingsarbete.
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Utveckling av en evidensbaserad praktik inom verksamhetsområde funktionshinder
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för
kunskapsutveckling. Den för året framtagna handlingsplanen har följts.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Föreläsningsdagar med temat ” Neuropsykiatriska diagnoser” för personal inom kommun och region har
genomförts vid två tillfällen, för att ge kompetensökning och ökad samverkan och samsyn kring denna
grupp. För övrigt har arbetet skett inom ramen för beredningens nätverksarbete.
Främja innovation och nytänkande:
Vikten av brukardelaktighet för både barn- unga och vuxna har poängterats.
FoU Skåne har föreläst kring Delaktighetsmodellen, en metod som kommer att införas inom flera kommuner
under 2015 för att öka brukarmedverkan/inflytande.
I arbetet med att initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning har en modell för
dokumentationsgranskning med syfte att spåra delaktighet i den enskildes journal tagits fram. Granskningen
görs inom respektive verksamhet och används som underlag för diskussion och förbättringsarbete.
Ett fortsatt utvecklingsområde under 2015 blir att samverka mer med skolan för ökad samverkan och
samsyn.
Öppna jämförelser
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Arbetet har skett inom ramen för SKLs och Socialdepartementets satsning på Stärkta strukturer för
kunskapsutveckling för att uppnå målet med en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Erfarenhets- och kunskapsutbyte kommuner emellan vid nätverksträffar och vid en gemensam träff med
samtliga nätverk har skett.
Främja innovation och nytänkande:
Gemensamt arbete för att ta fram brukarenkäter inom IFO-området har genomförts och en seminariedag har
ordnats.
Kommunalförbundet har sammanställt samtliga öppna jämförelser i delregionala rapporter. Vikten av eget
analysarbete inom respektive verksamhet har poängterats för att vidta förbättringsåtgärder. Samverkansfrågor
mellan kommun och region har hanterats inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
Missbruksriktlinjer och Utbildningssamordning inom psykiska funktionshinder.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Strategiskt mål har varit att kompetensförsörja personal kontinuerligt.
Genom tillgång till intern utbildare uppnås kontinuitet och kostnadseffektivitet. Satsningen med en
utbildningssamordnare från både kommun och region har gett ökad samverkan och samsyn över
organisatoriska gränser.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Nätverksarbete har bedrivits kontinuerligt under året på lokal, delregional, läns och nationell nivå för fortsatt
ökad samverkan över organisatoriska gränser, vilket främjar kvalitétssäkring inom missbruks- och
beroendevården.
Främja innovation och nytänkande:
Kontinuerliga utbildningar i evidensbaserade metoder erbjuds medlemskommunernas verksamheter.
Erbjudande går ut över hela länet och ligger även på kommunalförbundets och Närvårdssamverkan Södra
Älvsborgs hemsidor. Även externa verksamheter erbjuds platser.
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En temadag kring psykisk ohälsa (PRIO) för politiker och tjänstemän inom kommun och region har
genomförts. Representanter från SKL, Socialdepartementet och Socialstyrelsen medverkade och presenterade
Sjuhäradsområdets prestationer. Dialog kring hur det ser ut och utvecklingsbehov fördes.
Inom ramen för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg har kommunalförbundet ett samordningsuppdrag kring
gemensamma utbildningar, motsvarande 25 % som finansieras av medlemskommunerna.

Utbildning och kompetens
Beredningsområdet omfattar förskolan, grund- och gymnasieskolan samt vuxenutbildning.
Kommunalförbundet ska med samordnande insatser stödja det utvecklingsarbete som pågår
inom medlemskommunerna och även initiera kommungemensamma och överskridande insatser för god
tillväxt och kvalitetssäkring av utbildningsinsatser i Boråsregionen
Inom ramen för beredningsområdet Utbildning och Kompetens ingår verksamhet som uppdragits av
direktionen; prioriterade mål för skolsektorn, samordnad gymnasie-/och vuxenutbildningsverksamhet enligt
avtalen, Teknikcollege Sjuhärad, förprocess Vård-/och Omsorgscollege samt Kompetensplattform
Boråsregionen.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Beredningsgruppen har under året sammanträtt vid sju tillfällen. Därutöver har Beredningsgruppen
Utbildning och Kompetens anordnat en halvdag med fokus på yrkesutbildningar för direktionen och
kommuncheferna.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Beredningsgruppen har för sitt arbete formulerat ett antal mål som alla har det övergripande syftet att höja
kompetens- och utbildningsnivån i Boråsregionen. Genom att bland annat medverka till att öka förståelsen
och kunskapen kring utbildningens roll i ett tillväxtperspektiv och genom att bidra till att stärka övertygelsen
om de goda effekterna av regionalt sammanhållen kompetensförsörjningsverksamhet, söker beredningen
arbeta långsiktigt.
Beredningsgruppen har i sin fastställda uppdragsbeskrivning och i sina ställningstaganden visat på en vilja och
en förståelse av vikten att stötta processarbeten med ett långsiktigt fokus.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen pågår en mängd processarbeten som alla bygger på
tvärprofessionellt samarbete och samverkan. De båda collegeformerna TC Sjuhärad och VO-college
Boråsregionen kan endast åstadkomma resultat genom avtalad samverkan. I arbetet med att förverkliga
intentionerna i de båda samverkansavtalen för gymnasie- och vuxenutbildningen har beredningen sökt verka
för att medlemskommunernas aktörer ska finna vägar att stötta varandra och nyttja varandras resurser.
Genom VO-college har grupperingar formerats där samverkansformer diskuteras. Inom ramen för
kompetensplattformsarbetet blir det tydligt att processerna kräver många olika aktörer för att ge önskade
effekter. I och med ett samarbete mellan teknikcollege i VGR lett fram till beviljande av 300 tkr som skall
användas till en förstudie för ett större ESF ansökan hösten 2015. Målet är att få en bättre teknikundervisning
och en positivare bild av industrin.
Främja innovation och nytänkande:
Förutsättningen för att lyckas med regeringsuppdraget att etablera regionala kompetensplattformar är att
innovativa lösningar och modeller för samverkan och nytänkande processas fram. Då inte heller
collegearbetet följer några nationellt fastställda riktlinjer utan enbart uppsatta kriterier för vissa områden,
finns stora möjligheter till Boråsregionalt nytänk.
Inom ramen för dessa processarbeten uppstår ideligen situationer som kräver nya sätt att organisera eller
formera verksamheterna.

Samordnad gymnasie‐ och vuxenutbildning i Boråsregionen
Förbundskansliet ska bistå ledningsgrupper för gymnasie-/och vuxenutbildning i det processarbete som
genomförs för Boråsregional samordning och utvecklande av dessa skolformer. I det samverkansavtal som
gäller för gymnasieverksamheten har en modell utformats som en garanti för utbildningsprogrammens
kvalitet och för att se behov av samordnad Boråsregional utveckling. Det avtal som reglerar delar av
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Boråsregionens offentliga vuxenutbildning syftar till att nyttja och optimera verksamheternas samlade
resurser samt ska garantera ett brett utbud av kvalitativt goda insatser för kommuninvånarna.
Förbundskansliet ska både initiera, samordna och stötta verksamheterna i dessa arbeten.
vägledningsfunktionen.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Grunden för regional samverkan är lagd i de avtalsskrivningar som ska garantera ett utvecklat
verksamhetsarbete över kommungränserna och över tid. I dessa skrivningar beskrivs flera syften, bland annat
att kvalitetssäkra utbildningarna, att göra dem kostnadseffektiva och att möjliggöra för den enskilde individen
att välja bland ett brett utbud av utbildningar. Utöver dessa avtal har verksamheterna att ta hänsyn till de
långsiktiga mål som angetts av direktionen.
Inom gymnasieverksamheterna pågår arbetet med att kvalitetssäkra både utbildningsutbudet och kvaliteten.
Ett antal indikatorer har fastställts för att tydliggöra hur Boårsregionens gymnasieskolor ger eleverna bäst
möjliga förutsättningar för att lyckas.
Inom vuxenutbildningen har utbildningsutbudet fastställts och utvecklats i bästa samförstånd gällande
Yrkesvuxutbildningar.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Arbetet inom ramen för de båda samverkansavtalen förutsätter gränsöverskridande möten. Därutöver ingår
både gymnasie- och vuxenutbildningsverksamheten i collegeprocesserna och kompetensplattformsarbetet
som helt bygger på samverkan.
Under året har både gymnasie- och vuxenverksamheten varit involverade i collegearbetet.
Huvudmannaskapet för delregionala samarbetet för Teknikcollege Sjuhärad övergår från årsskiftet till Borås
Stad. Gymnasieskolorna har påbörjat sin samverkan inom ramen för de prioriterade målen genom att samlas
kring de kvalitetsindikatorer som ska skapa ett tätare gränsöverskridande arbete.
Främja innovation och nytänkande:
Samverkan föder innovativa lösningar på problematik. I kvalitetsutvecklingsarbetet inom och mellan
gymnasieskolorna ska huvudmännen delge varandra nya sätt att utveckla verksamheterna för elevernas bästa.
Gymnasieskolorna har påbörja sitt kvalitetsutvecklingsarbete dock finns inget resultat att uppvisa ännu.
Vuxenutbildningen i Boråsregionen har genom sitt täta samarbete kring främst Yrkesvux visat prov på
innovation av både organisation och administration. Detta har lett till en starkt utvecklad och effektivare
verksamhet kring denna skolform

Teknikcollege
Teknikcollege är en kvalitetsstämpel på utbildningar där utbildningsanordnare och företag samverkar tätt
kring innehåll och utformning av utbildningsprogrammen. Detta i syfte att öka attraktionskraften och
kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar enligt de tio nationellt fastställda kriterierna.
Processledarens uppgift, att regionalt samordna ledningsgruppernas arbete inom ramen för TC Sjuhärad, sker
genom att bistå dessa aktörer i utvecklingsarbetet inom och mellan gymnasieprogrammen och framöver även
vuxenutbildningar. I det nationella arbetet inom Riksföreningen Teknikcollege samarbetar förbundskansliet
med andra certifierade regioner. Innan sommaren 2014 begärde Herrljunga och Vårgårda utträde ur
Teknikcollege Sjuhärad varför verksamheten minskat. TC Sjuhärad har efter tre år varit på tur att genomgå en
granskning för eventuell återcertifiering. Under hösten genomförde granskningskommittén denna och målet
är att godkännas tidigt våren 2015.
Under 2015 ökar tydligheten kring konceptet Teknikcollege Sjuhärad och samtliga kallelser och protokoll
utgår från processledaren. De tre lokala mötena hålls i samma vecka och veckan efter det regionala mötet. En
kvalitetshandbok har tagits fram och ska genomsyra arbetet lokalt och regionalt. Regelbundna rektors- och
lärarträffars planeras och genomför för att tydliggöra det regionala samarbetet.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
En regional styrgrupp är ansvarig för uppföljningen av utvecklingen enligt de tio nationellt fastställda
kriterierna. Utvärderingen baseras på det arbete som utförs lokalt i de fyra områdena i Boråsregionen.
Därmed ska hänsyn tas till de olika lokala förutsättningar som råder. Utvecklingsarbetet sammanställs och
dokumenteras varje år i en gemensam verksamhetsberättelse.
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Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Konceptet Teknikcollege har i ett långsiktigt perspektiv målet att dels kvalitetssäkra utbildningsinnehållet
genom kontakterna med blivande arbetsgivare, dels att locka fler att välja tekniska utbildningar.
Resultat: Under styrgruppsmötena har vikten av kursutbud påverkade av arbetslivet lyfts fram.
Anställningsbarheten ska öka och kursutbudet ska vara lokalt influerat.
Möjligheternas Värld har i mycket stor grad ökat intresset för industri och teknik vilket har synts vid öppet
hus hos samtliga medverkande teknikcollegeskolor.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Idén för Teknikcollege bygger på tät samverkan mellan olika aktörer; näringslivet, kommunerna och de
enskilda skolhuvudmännen. I Boråsregionen är dessa aktörer tvärprofessionellt sammansatta i en regional
styrgrupp samt fyra lokala styrgrupper.
Resultat: Totalt har styrgrupperna sammanträtt vid 19 tillfällen. Under dessa möten har aktörerna främst
diskuterat Möjligheternas Värld samt återcertifieringen. Dels har styrgrupperna initierat diskussioner kring
viss företagssponsring, dels har diskussionerna rört problematiken med en mer långsiktig finansiering av den
regionala samordningen.
Processledaren för TC Sjuhärad har kontinuerligt utbytt idéer och erfarenheter med andra collegeregioner,
något som visat sig gynnsamt för införande av goda exempel. Under hösten 2014 har ett samarbete mellan
Teknikcollege Göteborgsregionen, Fyrbodal, Skaraborg och Sjuhärad lett fram till beviljande av 300.000:som ska användas till en förstudie för en större ESF-ansökan hösten 2015. Målet är att få en bättre
teknikundervisning och en positivare bild av industrin. Målgrupperna sträcker sig från förskola till
yrkeshögskola.
Främja innovation och nytänkande:
De nationellt fastställda kriterierna är i sig ett nytänk genom kraven på arbetsmarknadsanpassad teori varvat
med arbetspraktik för eleverna.
Resultat: I Boråsregionen fungerar samarbetet mellan de lokala storföretagen och de enskilda
gymnasieskolorna mycket bra. De mindre och medelstora teknikföretagen har dock sämre förutsättningar att
avsätta tid för att delta i de samverkansforum som arrangerats varför man tittar på mindre lokala styrgrupper
men med hög närvaro. Detta påverkar möjligheterna till idé- och erfarenhetsutbyte ur alla företagsperspektiv.
Möjligheternas Värld har knutit samman de fyra lokala delarna och det regionala perspektivet har blivit
mycket starkare.
Effektmål
TC Sjuhärad ska öka attraktiviteten för tekniska utbildningar samt utveckla kvaliteten enligt nuvarande och
kommande arbetsmarknadsbehov. I förlängningen kan detta ge upphov till mer medvetna satsningar på olika
teknikprogram.
Resultat: Under hösten 2014 har gymnasieskolorna, vid öppet hus, tydligt märkt ett ökat intresse för
teknikutbildningar. Denna ökning är direkt kopplad till eventet Möjligheternas Värld.
Tjejer och teknik har nu etablerats och den 20 april kommer ett event äga rum för tjejer från Ulricehamn,
Mark och Borås.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2014
Vård och Omsorgscollege
I Boråsregionen drivs sedan våren 2013 en förprocess för en framtida certifiering som Vård- och
Omsorgsregion. VO-college är en avtalad samverkansform som på både regional och lokal nivå samlar
utbildningsanordnare och arbetsgivare för kvalitativt bra omsorgsutbildningar och verksamheter.
Behovet av ett samlat och tvärprofessionellt processarbete kring vård- och omsorgssektorn är lika stort i
Boråsregionen som i övriga svenska regioner. Då Sverige kommer att stå inför en situation med stora
pensionsavgångar och därmed stora rekryteringsbehov inom vård- och omsorgsverksamheter samt då allt
färre unga väljer yrkesbana inom denna sektor och stora förändringar genomförs i verksamheterna, kan
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situationen bli brydsam. I syfte att bryta trenden med få sökande till VO-program och med sikte på att göra
dessa yrken attraktiva, samlar Boråsregionen berörda aktörer. Det krävs kvalitativt goda utbildnings-och
kompetens utvecklingsinsatser inom flera skolformer och verksamheter. Målet är att höja kompetensnivån
hos redan anställda, att utforma utbildningarna så att elever är anställningsbara direkt efter studier men främst
att få fler människor att välja yrke inom dessa branscher.
Förprocessen rörande VO-college har initialt varit finansierad med tillväxtmedel t.o.m. 2015-03-31. Vid
direktionsmötet 2014-10-23 bifölls tillväxtansökan för fortsatt finansiering under resterande delen av 2015.
Hur arbetet styrs mot de strategiska målen
Under året har implementeringsarbetet fortskridit både genom fortsatt arbete i nätverk och nyetablering av
nätverksgrupper. Vidare har projektledaren besökt olika verksamheter med syfte att etablera VOCollegekonceptet i Sjuhärad för att därigenom involvera samtliga berörda parter.
Den Boråsregionala styrgruppen har etablerats och påbörjat arbetet med den regionala ansökan.
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Samtliga collegeformer som iscensätts i Sverige bygger på en tätare samverkan mellan arbetsgivare och
utbildningsanordnare med syftet att trygga kompetensförsörjningen inom Vård- och omsorgssektorn för att
därigenom trygga kvalitativ god sjuk- och omvårdnad för invånarna.
Inom ramen för VO-College Sjuhärad har arbetet påbörjats för att utveckla gemensamma strategier för ett
trygga en framtida kompetensförsörjning.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Under 2014 har projektledaren bl.a. fortsatt nätverksarbetet med de arbetsgrupper som bildats under
förprocessen. Den grupp bestående av representanter från berörda verksamheter och huvudmän har fortsatt
sitt arbete. Gruppen fungerar som bollplank åt projektledaren samt som informationsbärare ut till respektive
verksamheter. En regional styrgrupp för VO-College Sjuhärad har bildats med representanter på chefsnivå
från medlemskommunerna och VGR. Vidare är även fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet
representerade. Under 2014 har en arbetsgrupp bildats för att se över och samordna frågor rörande APL
(Arbetsplatsförlagt lärande) både vad gäller ungdomsgymnasiet så väl som vuxenutbildningen.
Främja innovation och nytänkande:
Den samverkan som sker mellan berörda sektorer, visar undersökningar från redan certifierade College, leder
till ökat samarbete och nytänkande. Då College-samarbetet ännu är i sin linda finns ännu inga tydliga och
mätbara effekter av samarbetet. Det som kan sägas så här långt i processen är dock att nu samlas både
arbetsgivare och utbildare för att gemensamt finna strategier för framtida kompetensförsörjning i Sjuhärad.
Härigenom börjar man skissa på gemensamma strategier för kompetensförsörjning både inom såväl som
mellan olika huvudmän.

Kompetensplattform Boråsregionen
Kansliets uppgift i de processarbeten som pågått under året mellan olika aktörer i medlemskommunerna samt
med andra aktörer, såsom ex VGR, övriga kommunalförbund i Västra Götaland, Högskolan i Borås,
Arbetsförmedlingen och branschråd, har varit att stödja samt bistå dessa grupper i/med samordnande
insatser. Kansliet har även en viktig funktion gällande inhämtande av omvärldskunskap i syfte att söka initiera
viktigt processarbete.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv:
Varje insats som skett inom ramen för Kompetensplattform Boråsregionen har haft ett tydligt delregionalt
perspektiv och harmonierat med Västra Götalands utvecklingsarbete. Boråsregionen förutsätts fortsätta sitt
delregionala arbete med kompetensplattform, samverka med och ta del av utvecklingsarbetet för en
förbättrad kompetensförsörjning inom Västra Götaland och med övriga kommunalförbund.
Gränsöverskridande möten och samverkan:
Kompetensplattform Boråsregionen kan inte byggas utan engagemang från lokala arbetsgivare och
kommunala såväl som statliga aktörer.
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Resultat: Fler aktörer än tidigare har involverats till styrgruppen, både från näringsliv och offentliga aktörer
under andra hälften av år 2014. Arbetet mellan olika offentliga sektorer måste stärkas ytterligare på
tvärprofessionella arenor. Planering för en sådan utveckling har gjorts och denna planering måste fortsätta att
förankras och realiseras. Möten och idéutbyte med statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Skolverket och YH-myndigheten har ägt rum. Arbetet har intensifierats och utökats med
konkreta planer för en pilot gällande kompetensmäklarfunktion inom Boråsregionen. Resurser har beviljats
av Västra Götalandsregionen och arbetet startar upp under första halvan av 2015.
Främja innovation och nytänkande:
Regeringsuppdraget, att etablera kompetensplattformar, har stimulerat till nytänkande kring samverkan vilket
skapat lärandeprocesser bland ett stort antal berörda aktörer. Utbildningssektorn har i större utsträckning än
tidigare blivit medveten om de krav som ställs på arbetsmarknaden och från arbetsgivare. Omvärldens krav
på effektiv omställning har i viss mån påverkat de berörda utbildningsaktörernas inre arbete, men kräver
fortsatt arbete, fr a genom information och genom att skapa arenor för utbyte av idéer och erfarenheter.
Resultat: Ledningsgruppen för Kompetensplattform Boråsregionen har breddats i sin sammansättning och
från både offentlig sektor och det privata näringslivet. Branschrådsarbetet har resulterat i en förnyad YHansökan för delregionen gällande e-handel. Boråsregionen har deltagit i det alltjämt pågående
utvecklingsarbetet inom Kompetensplattform Västra Götaland och är delaktigt i utveckling av verktyg för
SYV-verksamhet, informationsportal för validering och verktyg för utbildningsplanering.
Effektmål: Huvudmålet för projektet är att etablera strukturer, en hållbar delregional organisation som ska
bidra till att säkra kompetensförsörjningen i delregionen. Idén med fasta strukturer för det framtida arbetet
kring kompetensförsörjningsfrågorna bör ha implementerats hos kommunerna och andra potentiella
ansvarsbärare under 2016. Då ska det finnas en bra grund för ett förbättrat system för matchning i
Boråsregionen.

Genom kompetensplattform Boråsregionen ska arbetet underlättas för både kommunala, statliga och privata
verksamheter att finna varandra genom nätverk/branschråd, kompetensråd och andra beslutande
konstellationer. Alla aktörer ska vara ansvarsbärare för att Boråsregionen ska lyckas med sin
kompetensförsörjning - att skapa fler jobb och att sörja för att jobben kan erbjudas till människor i
Boråsregionen - personer med rätt kompetens.
Resultat: Med utgångspunkt från styrdokumentet ”Kompetensplattform Västra Götaland – Handlingsplan”
har förutsättningar för att på sikt skapa ett delregionalt kunskapsunderlag och analysmaterial om
kompetensbehov initierats. Genom bl a kontakter med analysenheten på VGR och Arbetsförmedlingen, dels
genom utvecklingsarbete för att ta fram relevant verktyg för kompetensbehovsinventering på företag och
genom det gemensamma arbetet inom Västra Götaland med verktyg för utbildningsplanering, REKAS
(regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande), har bättre underlag för analyser och beslut tagits
fram. Fler aktörer har involverats, exempelvis Försäkringskassan och kommunala företrädare för sina
organisationer, personalenheterna och näringslivsenheterna har knutits till kompetensplattform
Boråsregionen. Även fler kontakter med det privata näringslivet finns nu representerade i denna
ledningsgrupp, genom större enskilda aktörer med egen kompetensplanering men även genom företrädare
för mindre och/eller medelstora företag eller företagsnätverk. Branschrådet för e-handel och logistik har
under år 2014 arbetat fram ytterligare en YH-ansökan för en för branschen a
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NAVET 2014
Vision
Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region
med hög utbildningsnivå.
Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik och med
höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.

Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten skall Navet ge
kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet
att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.

Verksamhet 2014
Ämnesområden som speciellt lyfts under 2014 har varit teknik, konst och vetenskap
Möjligheters värld, genomfördes på Navet då vi mötte 2 200 högstadieelever i åk 9 från skolor i
hela Sjuhärad och 100 gymnasielever engagerades som guider. Åtta större teknikföretag deltog
med material och personal i projektet.
Tekniktema
Ett tekniktema tillsammans med Volvo Bussar AB, SPEED AB, Parker och Ericsson som
genomfördes första gången 2012 har vidareutvecklats och i år deltog 375 elever. Vid årets
avslutande event deltog 800 personer.
Internationellt 3 d-projekt
Navet var med och skrev ansökan och beviljades EU medel från Comeniusprogrammet för att
tillsammans med England, Nederländerna och Tyskland starta ett 3d-projekt. Projektet syftar till
att göra modern teknik i form av 3D skrivare tillgängligt i undervisningen och att integrera den i
begripliga sammanhang för barn, ungdomar och pedagoger. Under året har Navet provat många
olika sätt att använda 3D skrivare i undervisningen i åk 4 till 6 och 7 till 9.
Maker space turné
Navet erhöll medel från Kultursekretariatet Västra Götalandsregionen för att ta fram en mobil
enhet som handlar om modern teknik med bland annat 3D
skrivare och styr- och regler material. Utställning och koncept utvecklades under 2014 och i
januari 2015 börjar turnén som går till bibliotek i åtta av Boråsregionens kommuner.
Mötas för att vara, lära och del
Ett utvecklingsarbete startade våren 2014 och en ansökan om externa medel söktes och beviljades.
Navet ska skapa en inbjudande plats för kreativ användning av många olika tekniker. Lärare, elever
och helgbesökare ska finna alla tänkbara material och alla digitala tekniker att arbeta med. På sikt
skavbesökare ska kunna ta del av teknisk spetskunskap från forskning och företag samtidigt som
de digitalt skapar på egen hand.
Platsen, färgen och människorna – ett projekt om konst och vetenskap
Navet har tillsammans med konstnär Jeanette Schäring, arbetat med konst och vetenskap. Flera
workshops med människor som arbetar i området Simonsland samt med pedagoger och anställda
på Textilmuseet och Navet. Seminarium med forskare, konstnär och pedagoger tillsammans med
de människor som lämnat vatten och var med i det kollektiva konstnärliga vattenprojektet på
Navet har genomförts.

Bildkurs för Högskolestudenter
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För studenter på förskollärarutbildningarna i Varberg och Borås har Navet utvecklat verksamhet i
Naturvetenskap, Teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning har handlat om att lära
naturvetenskap och teknik genom
skapande och konstupplevelser – ett ämnesövergripande perspektiv för förskolan.

Navet- kompetensutveckling
Entreprenöriellt lärande
Läsåret 14/15 håller Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer F-6 i
Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från varje skola/förskola deltar också i
utbildningen, liksom två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamns kommun som avser att ta ett
gemensamt grepp för hela kommunen avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.
Navet har även under ht-14 haft utbildning i entreprenöriellt lärande med Töllsjöskolan.
Navet har under bland annat utbildningarna i STEPS och ESIF identifierat ett stort behov i skolan och
förskolan av att få metoder, verktyg och förhållningsstrategier att arbeta entreprenöriellt med elever i
behov av särskilt stöd. Under året har ett
förprojekt, ELA-projektet, delvis finasnierat av Västar Götalands regionen, genomförts. En ansökan om
externa medel har tagits fram. Syftet är att under 2015-2016 kompetensutveckla 20 skolor och förskolor i
Sjuhärad inom projektet ELA – Entreprenöriellt lärande för alla.
Hållbar utveckling
Sedan 2009 har NAVET utbildat ca 4500 personer från många olika förvaltningar och företag. Vi har
bjudit på tankeväckande föreställning/föreläsning/work shop om vår planets framtid och bidragit till att
få många engagerade människor som vill vara med och skapa långsiktiga hållbara lösningar. Utbildningen
Kunskap och Känsla har även under 2014 varit efterfrågad och 581 personer från många olika
organisationer har genomgått utbildningen.
Navet har tagit fram ett pedagogiskt material kring Hållbar utveckling till ett internationellt
företag.
Förskolesatsning
Över 1000 förskolepedagoger i Borås Stad har startat en utbildning som fortsätter till och med 2016.
Alla får minst åtta halvdagsutbildningar i naturvetenskap och teknik. Under 2014 genomfördes två halv
dagars utbildningar för sammanlagt 1400 förskolelärare.
Högskolekurser
1492 studenter har fått utbildning på NAVET under 2014 NYTT REKORD att jämföra med 2013 och
750 studenter
Föräldramötessatsningen
Navet började 2013 att utbilda förskolelärare och barnmorskor och BVC-personal i att kunna hålla
föräldramöten och få engagerade föräldrar. Satsningen har fortsatt under
2014 och ca 130 personer har utbildats även lärare från grundskolan.
Matematik
Navet genomförde även i år ett stort antal kompetensutvecklingar med lärare från ett
40 tal kommuner.

Navet - pedagogiskt material
Entreprenöriellt undervisningsmaterial
Våga vilja välja, ett utbildningsmaterial för åk 1 till 6 som har ett ämnesövergripande perspektiv på
naturvetenskap och teknik utvecklades av NAVET under 2013. Insatsen
finansierades av Skolverket. Under 2014 vidareutvecklades materialet och en
plattform gör materialet tillgängligt på nätet. I mars 2015 är det tillgängligt för alla.
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Böcker skrivna av NAVET
Under flera år har Navet skördat framgångar med sagoböcker och övrigt undervisningsmaterial om
kemidraken Berta och hennes äventyr i kemins underbara värld. Navet pedagogen Anna Gunnarsson
erhöll ett författarstipendium för sina Berta böcker.
En ny bok skrevs under 2014 med fokus på fysik, utges februari 2015.
Matematikhandledningar
Navet har under året tagit fram tio matematikhandledningar till den matematikverkstad vi skapade under
2012-13

Nationellt och internationellt arbete
Navet har tillsammans med Bergdalskolan, Kristinebergsskolan och Bäckaryds förskola sökt och
beviljats medel till tre olika internationella studieresor. Medel har sökts från Universitet och
högskolerådets Atlasprogram.
Studieresan tillsammans med Bergdalskolan gick till Nya Zeeland i februari. Bäckaryds förskola var
tillsammans med en pedagog från Navet i USA i oktober och Kristinebergsskolan var i Japan i november.
Syftet med studieresorna var att besöka flera intressanta skolor och science center för att lära av varandra
samt etablera samarbeten
Navet har tagit emot studiebesök från Finland, sex science center i Sverige, Norge, Skottland,
Nederländerna, Irland, Indonesien, Portugal, Brasilien, Turkiet, Spanien och Österrike, Island, England,
Spanien, Frankrike, Skottland och Tyskland.
Navet har deltagit med föreläsningar, work shops på ECSITE, European network science center
and museums, i Haag











NSCF, Nordiska science center förbundets årskonferens genomfördes på Navet
NSCF, Nordiska science center förbundets pedagog konferens var på Navet där fokus låg på
det entreprenöriella lärandet
Svenska Science center föreningen genomförde en två dagars konferens på Navet
NELIS är ett nationellt nätverk för entreprenöriellt lärande där bland annat Skolverket, forskare
inom området och skolutvecklare från hela Sverige deltar. I september var Navet värdar för
NELIS nätverksträff.
Österrike/Wien konferens om inkludering; föreläsning och work shops tillsammans
med delegater från Island och Österrike.
Utbildningar på Universitetet i Åbo, vid två tillfällen
En föreläsning på års konferens för Svenska Räddningstjänsten
Föreläsning med work shop på Mash Up Nod – stor utbildningskonferens i Kista
Föreläsning på Mångfalds konferens i Trollhättan

Utvärderingar
 En utvärdering av helgverksamheten
 En delrapport om Konst och vetenskap
 En delrapport av förskoleutbildningarna
Navet – huset
Under 2014 stärkte NAVET sin roll som mötesplats med över 4000 personer på konferenser som
arrangerats av olika verksamheter och organisationer. De flesta har erhållit guidning i utställningen
Hållbara Val.
Ny utställning med teman om människan har skapats och tre nya människoteman har tagits fram.
Ett nytt kemitema för de yngsta – ett nytt Berta tema har skapats
Fem olika teman i utställningen Hållbara val och i Människoavdelninngen har tagits fram
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Navet - personal
Det gemensamma utvecklingsområdet under året för all personal på Navet har varit
Mångfald och en Mångfaldspolicy är framtagen.
Definition: Mångfald är en process där vi på Navet är öppna, ser möjligheter och
värdesätter olikheter och likheter hos oss själva och vår omvärld.

Mål enligt verksamhetsplan 2014

Genomfört 2014

Minst 30 000 elever på teman

Ej genomfört, 22 000 elever på teman
Större kompetensutvecklingsprogram och planläggning
av verksamhet 2015 har gjort att målet inte uppnåtts

Minst 20 000 besökare på helger och lov

Genomfört, 20 327 personer

Minst 3 000 elever och lärare i
Matematikpalatset

Genomfört, 3757 elever och lärare i
Matematikpalatset

Minst 3 000 personer på temabesök i
utställningen Hållbara val

2922 personer på temabesök (Helg och
lovbesökare ej inräknade)

Ett Biologiskt museum byggs på Navet

Borås Stads Biologiska museet är nedpackat och
ställt i en lagerlokal. Navet har inte fått något updrag
att exponera samlingarna.

Minst 800 elever på brandtema

Ej uppnått, 150 elever på Brandtemat
Skolor prioriterar inte temat eftersom det inte ingår i
kursplanerna.
Ej uppnått, 276 elever på temat
Ej prioriterat av lärare i åk 9 och gymnasiet
Ej uppnått, 132 pedagoger har gått utbildningen
Projektmedel till insasten slut

Minst 800 gymnasielever på ANT- teman
Minst 500 pedagoger på
föräldramötespedagogikkurser
Minst en extern utställning visas i Kuben
Minst 15 olika evenemang, konferenser i
Kuben

Högskolans Klädbytardag under
Kretsloppsveckan, Möjligheternas värld –
Teknikcollege tre veckor i september
Genomfört för 4044 personer vid 16 tillfällen i
Kuben och 30 tillfällen i Blå rummet

Minst 2000 lärare utbildas inom
naturvetenskap och teknik
Minst sex kvällsföreläsningar

Genomfört, 2731 personer i NO/teknik och totalt
7392 i olika kompetensutvecklingsprogram
Fyra kvällsföreläsningar har genomförts

Utbildningen Kunskap och känsla
genomförs med minst 800 personer

Ej uppnått, 581 personer har gått utbildningen
Indirekt har Navet nått fler med ett koncept som Navet
tagit fram till ett företag med 2000 anställda.
Utgångspunkten har varit utbildningen Kunskap och känsla

Minst 1 000 pedagoger på
kompetensutveckling i matematik

Genomfört med 924 personer
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Minst 100 pedagoger i utbildningar i
entreprenöriellt arbetssätt inom teknik och
naturvetenskap

Genomfört för 1200 pedagoger

Minst 1300 förskolelärare utbildas i teknik
och naturvetenskap

Genomfört 2305 förskolelärare

Geometriutställningen skall hyras ut till
minst två platser

Ej genomfört Ingen uthyrning
Inget intresse mer marknadsföring krävs

NAVETs vandringsutställningar skall
vara uthyrda 50 % av året

Ej genomfört
Dålig marknadsföring

Minst 10 arrangemang, event för grupper
utanför skolsystemet genomförs

Genomfört: Linnemarschen, Nationaldagen –
barnkalas på Stora torget i Borås, Vattnets dag i Ulricehamn,
SM-Veckan 7 dagar på Stora torget i Borås, Kunskapens hus i
Kinna – miljövecka, Familjedag på Kulturhuset i Stockholm,
Familjedag på Kemira Kemi AB i Helsingborg, NoLimit
Street art festival i Borås, Öppet hus för allmänheten under
kretsloppssöndagen, Aktivitet på Stora torget under
kretsloppet.

Bok och utbildningspaket om
fladdermusungen Tunda,
Navet kommer att delta i minst fem
nationella och internationella forum

Genomfört, utgivning sker i februari
Genomfört med föreläsningar och work shops i tio
olika forum
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Antal per kommun

2013

antal
antal
elever lärare

Bollebygd

Kompetens
utveckling
Lärare

Barn

Vuxna

Konferenser

FöreläsSumma
ningar

538

45

29

Borås

7879

441

4859

Mark

1428

125

147

1700

Svenljunga

814

65

14

893

Tranemo

700

62

96

858

Ulricehamn

957

54

242

1253

1080

75

4382

övriga
HB i Borås

500

7122

400

8465

825

3644

867

Antal per kommun

10669

14904

24768

900
13396

900
7622

8865

3644

825

45888

2014

antal
antal
elever lärare

Bollebygd

612

Kompetens
utveckling
Lärare

Barn

Vuxna

konfere föreläsn
Summa
nser
ingar

273

20

82

Borås

13206

2166

3415

Mark

2017

211

33

852

80

932

Tranemo

1129

97

1226

Ulricehamn

2455

211

Vårgårda

290

24

314

Herrljunga

158

14

172

Svenljunga

övriga
HB i Borås

772

375
3600

2162

425

2261

300

150

3888

1492
1148
21528

123
2946

24974

1598 7688
7392 11588

1492
6427
8739

4044
4044

425

21028
56662

MEDARBETARCENTRUM 2014
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda i de samverkande
kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetar-centrum drivs inom
kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision
MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv
”Kraft till förändring”.

Verksamhetsidé
Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de
samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad
frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskaps- och
arbetsgrupputveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och gruppens
utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor tillgänglighet. Ett nav
bestående av samlad erfarenhet, kunskap och kompetens, som därigenom kan erbjuda olika
arbetsmetoder.
Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i kommunerna på fasta tider och när det så
krävs. Generellt behövs en öppen dialog med politiker, chefer, HR-/personal-specialister, medarbetare
och lyhördhet på efterfrågan av tjänster – flexibilitet.

Hänt 2014
Medarbetarcentrums värdegrundsarbete har utmynnat i följande värdeord som genomsyrar hela
verksamheten; Ansvar – Initiativtagande – Samarbete – Öppenhet.
MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en kontinuerlig
kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Två coacher har deltagit i Thomas konvent med temat
ledarskap. En coach har gått vidareutbildningar i person profil analyser via Thomas International och
excel utbildning.
Vi har deltagit i CAV- nätverk via Högskolan Borås och i Riksringens nätverksträff i Kalmar.
Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta har
visat sig i studiebesök från Örebro kommun. Borås Tidning har uppmärksammat verksamheten positivt
genom en artikel och på Sunt Livs hemsida har det varit en artikel om en lyckad jobbväxling.
En coach har medverkat på Borås stads Hälsokonvent som föreläsare med temat ”Kraft till förändring”.

Strategisk inriktning för 2014
Hundra procents tillgänglighet.
Implementera Medarbetarcentrums utbildningsprogram.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Sprida kännedom om nya PEUP funktionen (personalekonomiskt uträkningsprogram) och dessa
användningsområden.
Ytterligare etablera ledarskapsprogram och grupputvecklingsinsatser - GDQ (Group Development
Questionaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Undersöka möjligheterna till att aktivt bidra till regionens utveckling enligt dokument VG 2020.
Med hundra procents tillgänglighet menas att Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Under året har Medarbetarcentrums utbildningsprogram implementerats och använts.
En omfattande informationsinsats har gjorts, speciellt i Marks kommun men även i övriga kommuner, om
hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Styrgruppen har utbildats i nya Adcore versionen och PEUP.
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Ledarskapsprogrammet har haft en uppstart och ett flertal uppdrag med varierande
grupputvecklingsinsatser är genomförda i alla medlemskommuner.
Någon ytterligare medlemskommun har inte tillkommit.
Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds bevakar genom deltagande i föreläsningar/
seminarier via litteratur, internet, tidningar m.m.
Inom kompetensutvecklingsområdet kan Medarbetarcentrum säkert bli en tillgång i VG 2020 arbetet.
Effektmål
1.
2.
3.
4.
5.

Information och utbildning i personalekonomiskt uträkningsprogram, PEUP.
Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
Aktivt marknadsföra jobbväxling och jobbmatchning efter behov och önskemål.
Koordination av Tranemo Arbetsgivarring och sprida kunskap om modellen.
Genomföra ledarskapsprogram.

Måluppfyllelse – kommentarer
Mål 1
Utbildning i PEUP med prognoser och miniprognoser samt hur man gör ”vanliga” beräkningar är
genomförd för styrgruppens medlemmar i den nya versionen.
Mål 2
Den 21 oktober genomfördes en dialogträff med personalspecialister från samtliga medlems-kommuner
plus en representant från Södra Älvsborgs Sjukhus. Det diskuterades bland annat kring jobbväxling som
generellt anses ha en framtida potential som ett verktyg till sund personalrörlighet. Upplägget i det nya
Chefsutvecklingsprogrammet, ”Framgångsrikt ledar- och medarbetarskap” presenterades och fördes en
dialog kring. Kvaliteten på annonsmanus för jobbmatchning kan förbättras och bör vara lika komplett
som vid annonsering.
Mål 3
Fortlöpande under året har jobbväxlingsfunktionen marknadsförts och ett antal kontakter har tagits för att
få till jobbväxling, en permanent växling har genomförts. Vi behöver nå ut ytterligare med själva idén
kring jobbväxling både till medarbetare, chefer och andra nyckelpersoner.
Nättidningen Suntliv har uppmärksammat en lyckad jobbväxling som ett gott exempel på en modell för
positiv personalrörlighet.
Mål 4
Det har tillkommit nya företag i Tranemo Arbetsgivarring, satsningen kompetensutveckling/utbildning på
”hemmaplan” har säkert medverkat till fler medlemsföretag. Information om ringen sker fortlöpande i
flera fora.

Mål 5
Målet att genomföra en utbildningsomgång i det nya ledarskapsutvecklingsprogrammet har uppfyllts. Det
startade en ny utbildningsomgång i maj månad.

Tjänsteutbud
Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv och
vägvinnande process.
Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet
Jobbmatchning – webbaserad
Jobbväxling
Reflekterande samtal – reflektera över aktuell arbetssituation
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Personalekonomiska beräkningar (PEUP)
Statistik över verksamheten
Köpta tjänster
Livs- & karriärplanering
Coachande samtal
Chefscoachning – chefsutveckling – revidering av chefsuppdraget
Ledarskaps- och medarbetarskapsutveckling i grupp
Omställningsprogram, mot nya mål i arbetslivet
Föreläsningskoncept
SLG Thomas – Person Profil Analys
1863 lediga tjänster har hanterats under året vilket är avsevärt mer än något år tidigare.
Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övrigt utförs i mån av tid. Fördelningen av ärenden i
kärnverksamhet är 72 % och på köpt tjänst 28 %. Utöver detta tillkommer annat kringarbete som berör
kärnverksamheten
Axplock ur verksamheten
Under året har drygt 500 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal, grupputvecklings-processer
och jobbmatchning/jobbväxling.
Av andelen enskilda individärenden är kvinnor 66 % och män 34 %.
Utöver ovanstående har vi haft telefonsupport, ca 2000 samtal, med personalfunktioner, chefer/ledare
och medarbetare.
112 individer har kommit till någon form av positiv förändring, som har återkopplat. Förändringen består
av jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern arbetsgivare eller har påbörjat
studier. Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba för en frivillig och sund
personalrörlighet.
Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året. Insatser har
gjorts i 13 arbetsgrupper, 16 ledarskapsutvecklingsuppdrag i olika kommuner. Chef och gruppcoachning
kopplat till våra beräkningsverktyg har visat på framgång och lönsamhet.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachning samtal, som stöd
och utveckling i det dagliga ledarskapet.
Örebro kommun har konsulterat och varit på studiebesök i Borås inför planeringen av en intern
arbetsförmedling.
Den 18 november medverkade en coach som föreläsare, på Borås stads satsning Hälsoakademin, i ämnet
”Kraft till förändring”.
Personalresurs
Administration + verksamhetsledning

1,0

Coacher

3,0

Statistisk redovisning
Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens
resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk
uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade
program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums
domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina kommunala jobb och
hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning
kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc.
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PEUP – Personalekonomiskt resultat
Bland de ärenden som beräkningar gått att göra på ger per satsad krona sju kronor tillbaka enligt den
personalekonomiska beräkningsmodellen.
Ärende statistik
72 % av våra ärenden/uppdrag ingår i medlemsavgiften och vid 28 % tillkommer en kostnad/avgift. Utöver
detta tillkommer annat kringarbete som berör kärnverksamheten.
Antal förändringar per utfall i medlemskommunerna för
2014

Förändringar

Borås

Mark

Svenljunga Tranemo Summa

Kvar i nuvarande tjänst pga
förändring

5

0

0

0

5

Ny tjänst, samma kommun

70

1

1

2

74

Ny tjänst, annan kommun

10

3

0

3

16

Ny tjänst, externt

8

1

1

0

10

Studier

6

0

0

0

6

Arbete + studier

0

0

0

0

0

Starta eget

0

0

0

0

0

Arbete + starta eget

0

0

0

0

0

Övrigt

1

0

0

0

1

100

5

2

5

112
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Antal förändringar per utfall i alla kommuner
Utfall

Bollebygd Borås Mark Svenljunga Tranemo Totalt

Kvar i nuvarande tjänst pga
förändring

0

9

2

1

0

12

Ny tjänst, samma kommun

0

49

3

1

2

55

Ny tjänst, annan kommun

0

6

2

3

2

13

Ny tjänst, externt

0

11

3

1

0

15

Studier

0

4

1

1

0

6

Arbete + studier

0

0

0

1

1

2

Starta eget

0

0

0

0

1

1

Arbete + starta eget

0

0

0

0

0

0

Övrigt

0

2

0

0

1

3

Totalt, kommun

0

81

11

8

7

107
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RESULTATRÄKNING 2014
Sjuhärads kommunalförbund
Resultaträkning 2014, belopp i tkr
Exkl interna poster

2014

2013

Not

31 898

29 716

1

-61 375

-50 970

2

-333

-326

-29 810

-21 580

Förbundsbidrag, Kansli

16 435

16 549

3

Medlemsavgifter, Navet

5 715

5 835

4

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum

2 092

2 045

5

Finansiella intäkter

385

535

6

Finansiella kostnader

-28

-682

7

-5 211

2 702

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Verksamhetens nettokostnader

Resultat före extraordinära poster
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och Tillväxtmedel
Resultaträkning 2014, belopp i tkr
Inkl interna poster
2014

2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

22 158
-43 090
-60

17 734
-32 090
-101

Verksamhetens nettokostnader

-20 992

-14 457

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

16 435
403
-14

16 549
549
-480

Resultat före extraordinära poster

-4 168

2 161

0
0

0
0

-4 168

2 161

2014

2013

10 578
-16 892
-263

11 269
-16 534
-215

-6 577

-5 480

5 715
0
-32

5 835
12
-198

-894

169

0
0

0
0

-894

169

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2014, belopp i tkr
Inkl interna poster

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2014, belopp i tkr
Inkl interna poster
2014

2013

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

786
-3 016
-10

1 829
-3 463
-10

Verksamhetens nettokostnader

-2 240

-1 644

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

2 092
0
0

2 045
0
-29

Resultat före extraordinära poster

-148

372

0
0

0
0

-148

372

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund
Balansräkning 2014, belopp i tkr

2014

2013

Not

8 254
2 242
512
5 500

2 923
2 411
512
0

8
9
10

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och bank

54 178
5 490
48 688

56 062
10 059
46 003

11
12

Summa tillgångar

62 432

58 985

Eget kapital
Därav årets resultat

5 117
-5 211

10 328
2 702

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Andra avsättningar

21 553
6 553
15 000

5 818
5 818
0

14
15

Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

35 762
196
35 566

42 839
221
42 618

16
17

Summa eget kapital, avsättningar
och skulder.

62 432

58 985

Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Värdepapper
Bidrag till statlig infrastruktur
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Sjuhärads kommunalförbund
Noter, belopp i tkr
2014

2013

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag
Försäljning mm
Summa

9 751
11 687
0
10 460
31 898

10 523
10 074
1 497
7 622
29 716

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Återföring avslutade projekt
Bidrag till statlig infrastruktur*
Personalkostnader
Material och tjänster
Summa

15 844
-4 176
9 500
24 957
15 250
61 375

14 881
0
0
24 925
11 164
50 970

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

626
7 690
229
677
2 464
753
845
1 687
656
808
16 435

612
7 614
456
679
2 467
744
847
1 679
647
804
16 549

4 Medlemsavgifter, Navet
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

0
4 500
525
160
200
330
5 715

120
4 500
525
160
200
330
5 835

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

0
1 314
477
141
160
2 092

71
1 240
450
133
151
2 045

385
385

535
535

6 Finansiella intäkter
Ränta på bankkonton
Summa

35

7 Finansiella kostnader
Förändrad diskonteringsränta vid pensionsskuldsberäkning
Övrigt
Summa

0

675

28
28

7
682

2 411
164
-333
2 242

928
1 809
-326
2 411

512

512

10 Bidrag till statlig infrastruktur
E20*

5 500

0

11 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester
Summa

1 744
454
3 292
5 490

2 619
0
7 440
10 059

12 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa

48 676
12
48 688

45 983
20
46 003

13 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

10 328
-5 211
5 117

7 626
2 702
10 328

6 553

5 818

15 000

0

196

221

1 767
12 049
16 518
1 358
2 273
917
530

1 474
15 277
21 196
1 290
2 030
447
461

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar
Utgående balans
9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB

14 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt
15 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastrukur*
16 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
17 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
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Momsskuld till Skatteverket
Övrigt
Summa

0
154
35 566

318
125
42 618

Interna poster på 1640 tkr för 2014 och 1142 tkr
för 2013 har exkluderats från resultaträkningen.

*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av
E20
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och
resultaträkning
och upplöses på fem år.
Upplösning
2014
2015
2016
2017
2018

Tkr
9 500
1 375
1 375
1 375
1 375
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Bilaga 1
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Bilaga 1
ARBETSFORMER REGIONAL NIVÅ

39

Bilaga 2
ANTAL ANSTÄLLDA

Kansliet

Totalt 17 årsarbetare varav 6,5 som finansieras med projektmedel
–

Förbundsdirektör 1,0

–

Regionutvecklingschef 1,0

–

Förbundssekreterare 1,0

–

Ekonomi 1,5

–

Reception, konferens mm 0,5

–

Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel

–

Kompetens 3,0 (1,0 vakant) varav 2,0 finansieras med projektmedel

–

Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)

–

eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel

–

Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum 4,0 årsarbetare
–

Verksamhetschef 1,0

–

Coach 3,0

NAVET totalt 17,7 årsarbetare
–

Verksamhetschef 1,0

–

Administration 1,0

–

Pedagoger 9,5

–

Bibliotekarie 0,2

–

Tekniker 2,2

–

Designer 1

–

Material och konferens 1,3

–

Interaktionsdesigner 0,5

–

Timanställd helgpersonal 1,0
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Bilaga 3
BALANSKRAVSUTREDNING

Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett underskott i 2014 års resultat på 5 211 tkr. Underskottet beror
på att man kostnadsfört 9 500 mkr avseende bidrag till E20 genom Västra Götaland, och innebär att det
egna kapitalet minskar till 5 117 tkr.
Enligt kommunallagen finns det ett balanskrav, dvs det egna kapitalet får inte minska såvida det inte
föreligger synnerliga skäl. Sjuhärads kommunalförbund har ett finansiellt mål att det egna kapitalet bör
uppgå till minst fyra miljoner kronor. Eftersom resultatet belastas med ett bidrag avseende E20, som
beloppsmässigt är av engångskaraktär, anser direktionen att synnerliga skäl föreligger och att 2014 års
underskott inte behöver återställas.
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BESLUTSFÖRSLAG

Projektansökan Sociala investeringar 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna projektansökningar:
Projekt nr 4 ”Schysst kompis” (summa 275 000 kr)
Projekt nr 7 ”En kommun fri från våld” (summa 5,7 miljoner kr)
Avslå projektansökningar:
Projekt nr 1”16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan”
Projekt nr 2 ”Ett mångkulturcertifierat kulturhus”
Projekt nr 5 ”Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)”
Projekt nr 6 ”Läs Tillsammans!”
Projekt nr 8 ”Hopptornet”
Erbjuda Utvärderingsverkstad och återkomma:
Projekt nr 3 ”Bromsen” erbjuds att ingå i Högskolans Utvärderingsverkstad och återkomma med en omarbetad ansökan vid nästa ansökningstillfälle.
2015-05-28
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0278 576
Programområde: 1
Handläggare: Carola Samuelsson, tfn 35 58 18
Datum/avdelningschef: 2015-05-25, Christer Johansson

Sida
1(5)
Datum
2015-06-15

Dnr 2015/KS0278 759

Avd: Stadskansliet
Handläggare: Carola Samuelsson

Projektansökningar sociala investeringar 2015
Bakgrund
Kommunstyrelsen (KS) beslöt 2013 att avsätta 20 miljoner kronor till sociala investeringar.
Beslutet syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borås Stad på lång
sikt. Det handlar både om att både bryta och motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt
negativa händelseförlopp och parallellt arbeta med förebyggande arbete.
En politisk beredningsgrupp tillsattes tillsammans med en beredande tjänsteman. Beredningsgruppens roll är att bedöma inkomna projektidéer och sedan föreslå beslut till Kommunstyrelsen. Den primära målgruppen är, 2014 och 2015, barn och unga.
Sociala investeringar innebär ”en strategi att strukturera och finansiera långsiktiga åtgärder som annars kan
vara svårt att få till i ordinarie budget med begränsat utrymme”. Begreppet sociala investeringar definieras
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som att: ”Barn och unga bör ses som en investering med
långsiktiga effekter för både individ och samhälle, de beskriver vidare att ett investeringstänk kräver metoder och utvärdering av metoder samt synkronisering mellan aktörer då kostnader och vinster fördelas olika mellan och inom dessa aktörer”.

Sociala investeringar handlar som helhet om social hållbarhet som har en ömsesidig inverkan
på ekonomisk hållbarhet. Sociala investeringar kräver samordning inom kommunen mellan
nämnder och förvaltningar, men också samordning utifrån ett samhällsperspektiv med andra
myndigheter. Sociala investeringar handlar både om kommunal ekonomi och om samhällsekonomi, d.v.s. hur resurser används och hur de fördelas. Malmökommissionen menar att ”vill
man verkligen förändra måste man påverka de samhällsstrukturer, fysiska och sociala, som yttersta orsaker till de risker
som orsakar ohälsa, skador och död i förtid. Det handlar om förändrade synsätt och nya sätt att styra och organisera i en
ny tid där gårdagens system inte förmår nå mycket längre”.

Att arbeta med sociala investeringar som metod, med ett så kallat socialt investeringstänk,
behöver inte medföra ekonomiska kostnader. Det som främst kostar är förändrade synsätt
och förhållningssätt, att anamma ny kunskap, att skapa nya samarbetsformer, att omfördela
resurser och arbetstiden det tar att bryta onda cirklar och skapa nya metodiska och systematiska arbetssätt.
Kriterier för ansökan och krav på sociala investeringsprojekt
Projektförslag skall komma från nämnd eller flera nämnder tillsammans (också i samverkan
med andra organisationer och myndigheter). Utgångspunkten är att de ”föreslagna åtgärderna visar
på offensiva och samverkande grepp”. Insatser som beviljas medel skall vara tidsbegränsade och inte
ingå som en del av den löpande verksamheten.
Alla beviljade projekt från KS (eller förordade från Beredningsgruppen) skall delta i en Utvärderingsverkstad (Högskolan Borås - FOU). Där ska projekten strukturera sina ansökningar
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och sina projektplaner, samt påbörja uppföljnings- och utvärderingsarbetet redan från start.
Där kan projekten också arbeta med teorier och metoder.

Redovisning av projektmedel och arbete runtomkring projekten
Den första utlysningen hölls i mars 2014, den andra i oktober 2014 och den tredje i mars
2015. 2014 beviljades tre projekt på sammanlagt 9, 1 miljoner (exklusive forskningsmedel
750 000 kronor). 77 000 kronor utbetalades till Utvärderingsverkstaden för fyra projekt (tre
heldagar). Det betyder att 9 927 000 kronor är förbrukade av de avsatta 20 miljoner kronorna.
Delredovisning från samtliga pågående projekt inkommer i juli månad till beredande tjänsteman och redovisas till Kommunstyrelsen förslagsvis under september månad.
Arbetet kring beviljade pågående projekt behöver stärkas, riktlinjer behöver tydliggöras samt
följeforskning och utvärdering behöver upphandlas. Bredningsgruppen har på grund av dessa
orsaker beslutat att inte utlysa någon nytt ansökningstillfälle i höst, utan att avvakta till mars
2016 så att strukturer kring projekten kan ordnas. Av samma orsaker är en styrgrupp tillsatt,
bestående av fem tjänstemän, under ledning av Svante Stomberg. Gruppens första möte hålls
den 3 juni 2015.

Sökande projekt våren 2015
Under 2015 fanns ett ansökningstillfälle under mars månad. Vid detta tillfälle ansökte 8 projekt om sammanlagt 26 miljoner kronor (återstående medel är 9 miljoner kronor).
1. 16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan
Projekttiden är på 3 år, de har ansökt om 4 miljoner (i ansökan står 7,8 miljoner, men har
ändrats till 4 miljoner).
Målsättningen är att alla unga boråsare skall ha gymnasiekompetens, antingen från gymnasieskola, vuxenutbildning eller genom folkhögskola. Målgrupen i ansökan är unga 16–19-åringar
som väljer bort eller avbryter sina gymnasiestudier (s.k. aktivitetsansvar enl. lagstiftning 2015).
Enligt tillgänglig kunskap är denna målgrupp den största riskgruppen för ett långt utanförskap
och stora samhällskostander. Huvudspåret är skola och arbete, uppsökande offensivt arbete
och aktiviteter (idag finns ett 20-tal olika aktiviteter inom Jobb Borås). Projektet vill göra en
socioekonomisk utvärdering, samt att både arbetssätt och målgruppen beforskas.
2. Ett mångkulturcertifierat kulturhus
Projekttiden är på 2 år, de har ansökt om 300 000 kronor.
Alla barn ska få ren jämlik tillgång till kulturaktiviteter oavsett socioekonomisk situation. Projektet önskar en mötesplats med ökad mångfald. Utvecklingen av detta sker i samverkan med
redan etablerade verksamheter som Stadsdelarna Mötesplatser och Familjecentraler. Metoden
är att inbjuda till nätverk för ”kulturambassadörer”, barn och vuxna. Dessa ambassadörer blir
både referensgrupp till projektet och förmedlare till fler familjer i sitt område. Projektet beskriver att, kultur för och med barn stärker barns självkänsla. Det utvecklar empati och demokratisk delaktighet i samhället.
3. Bromsen
Projekttiden är på 3 år, de har ansökt om 4,5 miljoner.
Projektet avser att arbeta med att bromsa missbruk för unga vuxna (18-29 år) genom uppsökande verksamhet. Det finns idag ingen samlad forskning kring denna målgrupp och anmälningar via LOB (Lag om omhändertagande av berusad). 2014 kom det 780 stycken så kallade
LOB, varav 236 bestod av unga vuxna. Det behövs nya metoder, det behöver byggas upp nya
förebyggande system och metoder för att ”fånga in” de unga vuxna som anmäls via LOB.
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Idag finns pågående insatser som Cedern och Mobila enheten. Fler aktörer behöver involveras (t.ex. Primärvården). Vetskapen kring denna målgrupp är liten.
4. Schysst kompis!
Projekttid på 3 år, ansökt om 275 000 kronor.
Förvaltningen har arbetat med Schysst kompis med vuxna personer med funktionsnedsättning och det har fallit mycket väl ut. När de arbetat med vuxna i denna arbetsform framkommer att över 90 % varit utsatta (av olika sorters övergrepp). Syftet med projektet är ökad
hälsa, färre hot, kränkningar och övergrepp och i och med det också minskade samhällskostander. Förvaltningen ta fram metoder även för barn och unga (från 11 år) med funktionsnedsättning. De räknar med under två år, nå 70 barn och unga via lägerverksamhet (fem
lägergrupper). En pilotgrupp ska startas under första året.
5. Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)
Det behövs metoder för att bromsa (utgångspunkten är projekt Pinocchio).
Årskurs F-3: Projekttiden är på 2 år, de har ansökt om 2,3 miljoner.
Stöd till elever, med eller utan neuropsykiatriska svårigheter och trauman, som upplever svårigheter i socialt samspel eller svårigheter att vistas i större sammanhang och till skolans personal som syftar till att eleverna upplever att de lyckas i skolan och att de utvecklar en god
och känslomässig kompetens. Elevernas nyvunna förmågor skall leda till en ökad självkänsla
inför kommande studier och på sikt, minskat behov av stödinsatser.
Årskurs 4-9: Projekttiden är på 2,5 år, de har ansökt om 2,7 miljoner.
Genom ett Resursteam kan man stödja ensskilda elever med normbrytande beteende
och/eller social problematik för att uppnår inkludering. Resurser i form av hjälp- och stödinsatser skall samordnas på ett sådant sätt att de integreras och samverkar tillsammans för att
utveckla dessa elever positivt. Det finns en tydlig koppling mellan måluppfyllelse i grundskolan, möjligheter att komma in på gymnasieskolan och att kunna etablera sig på arbetsamarknaden. Genom att utveckla nya stödformer förväntas det ge fler elever med ökas skolnärvaro,
upplevd inkludering och därmed möjlighet att lyckas i skolan.
6. Läs Tillsammans!
Projekttiden är på 3 år, de har ansökt om 9,76 miljoner.
Meningen är att alla ska få en likvärdig skolstart. Målet är godkända betygen i årskurs 9. Redan idag finns det i Borås ett bra samarbete mellan förskola och folkbibliotek och detta är en
förutsättning för det nationellt unika samverkansprojektet ”Läsa tillsammans”. I projektet ska
folkbibliotek, förskola och familj genom aktiviteter som främjar högläsning och därmed ger
alla barn i Borås en läsmotiverad skolstart. Genom att omfördela resurser så att läsmotiverande aktiviteter görs i förskolan kommer de åtgärder och extra insatser som krävs för att
stötta läsinlärning och läsförståelse i skolan att minska.
7. Mentorskap mot våld – En kommun fri från våld
Projekttiden är på 5 år, de har ansökt om 5,7 miljoner.
Borås Stad ska vara en pilotkommun för utveckling an en modell för systematiskt våldprevention med skola och närsamhälle som arenor. Projektet syftar till att minska antalet våldsincidenter i ett utsatt pilotområde (Norrby) och har som mål att öka andel vuxna som pratar
om våld och tar tydligt avstånd från våld, att öka andel barn och unga som tar avstånd från
våld samt öka andelen barn och unga som är beredda att ingripa mot våld.
Detta är ett samverkansprojekt mellan fältgruppen och stödgruppen (IFO), skolan och kultur
och fritid (förebyggande) samt organisationen Män för jämställdhet. Regeringen har nyligen
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ålagt Skolverket att utvärdera programmet ”Mentors in violence prevention” (MVP) som är
metoden i ansökan.
8. Hopptornet – ökat stöd till barn och unga med föräldrar i missbruk, psykisk
ohälsa och separation
Projekttiden är på 4 år, de har ansökt om 2,7 miljoner.
Barn och unga som växer upp med föräldrar i missbruk, psyksiks ohälsa eller separation löper
förhöjd risk för framtida eget missbruk. Kriminalitet, psykisk ohälsa och beroende av försörjningsstöd i ung ålder. Stödgrupp är en beforskad metodik som bidrar till at minska målgruppens problembelastning och förekomst av manifesta problem senare i livet. Målet med projektet är att fler barn i Borås Stad ska ha möjligheter att delta i stödgrupper. Evidens saknas
kring denna målgrupp.
Socioekonomiska beräkningar visar att varje individ som undviker marginalisering via tidiga
insatser är en besparing om ca 1,6 miljoner i uteblivna senare insatser och innebär således en
resursförflyttning från sent till förebyggande.
Beredningsgruppens resonemang
Projektidéerna som presenterats 2015 är alla viktiga. Flera av de sökande projekten skulle
kunna genomföras inom befintlig verksamhet: ”Det handlar om förändrade synsätt och nya sätt att styra
och organisera i en ny tid där gårdagens system inte förmår nå mycket längre” (Malmökommissionen).

Sociala investeringar handlar, som metod, om förändrade synsätt, arbeta utifrån kunskap (t.ex.
statistik, bokslut och analyser), att prioritera annorlunda, att arbeta med omfördelning av
resurser, att skapa organisatoriska förutsättningar, att arbeta metodisk och göra systematiska
utvärderingar. Hur kan nämnder och förvaltningar tillsammans med andra nämnder och förvaltningar skapa förutsättningar för ett ”socialt investeringstänk”?
Beredningsgruppen ser att flera projekt söker för ”samma målgrupper” och att nämnder och
förvaltningar arbetar med målgrupperna utifrån sina uppdrag. Att samverka över förvaltningsgränser och omfördela resurser (som sociala investeringar innebär) är en viktigt fråga för
både Kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Beredningsgruppens förslag till beslut
1. 16–19-åringar som inte läser på gymnasieskolan
Ansökan avslås då projektidén kan utföras inom ordinarie verksamhet. Beredningsgruppen anser att uppdraget ingår i nämndernas uppdrag. Projektansökan har en tydlig arbetsstruktur, den bygger på beprövade metoder och befintliga aktiviteterna (t.ex.
Jobb Borås). Beredningsgruppen vill uppmuntra berörda nämnder att arbeta vidare
med projektidén och arbetsstruktur samt eventuellt söka EU-medel eller socialfondsmedel.
2. Ett mångkulturcertifierat kulturhus
Ansökan avslås då projektidén kan utföras inom ordinarie verksamhet. Beredningsgruppen anser att projektidén bör prioriteras av nämnderna, d.v.s. hur man kan genomföra uppdraget och projektidén. Beredningsgruppen uppmuntrar projektet att
arbeta vidare med projektidén inom ordinarie verksamhet i samverkan med t.ex. Arbetslivsförvaltningen, Familjecentraler och föreningslivet.
3. Projekt Bromsen
Ansökan beviljas till viss del. Beredningsgruppen anser att projektansökan behöver
förtydligas med bl.a. mål, mätbarhet och samverkansformer. Beredningsgruppen har
fattat beslut om att projektet får möjligheten att gå vidare till Utvärderingsverkstad
och sedan återkomma med en omarbetad ansökan vid nästa ansökningstillfälle. Beredningsgruppen ser beröringspunkter med "projekt Hopptornet" som arbetar med
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förebyggande insatser för ”samma” målgrupp, så Beredningsgruppen uppmuntrar en
kontakt med Dialogcentrum.
4. Projekt Schysst kompis
Ansökan beviljas. Tidigare arbete med unga vuxna och vuxna har visat på goda resultat nu vänder sig projektansökan till en yngre målgrupp där en pilotgrupp behöver
utses och nya metoder behöver tas fram. Projektet ombeds söka Utvärderingsverkstad i höst.
5. Projekt Resursteam årskurs F-3 och resursteam årskurs 4-9 (två projekt)
Ansökningarna avslås som sociala investeringsprojekt då projektidén ryms inom ordinarie uppdrag. Det finns ett projekt som pågått, projekt Pinocchio, som Beredningsgruppen uppmuntrar en fortsättning på. Arbete med barn och unga som behöver särskilt stöd är ett viktigt arbete och projektet erbjuds därför att medverka i
FOU:s Utvärderingsverkstad och därefter möjlighet att erhålla följeforskning (högst
250 000 kr) för att metodisera och utvärdera arbetet utifrån projektidén.
6. Läs Tillsammans!
Ansökan avslås då Beredningsgruppen anser att det är en fråga som bör prioriteras av
berörda nämnder, d.v.s. hur man kan genomföra uppdraget och projektidén. Högläsning och läsförståelse är ett viktigt uppdrag som ligger i nämndernas och förvaltningarnas uppdrag. Beredningsgruppen uppmuntrar projektet att arbeta vidare med projektidén inom ordinarie verksamhet.
7. En kommun fri från våld
Detta är en återansökan från oktober 2014. Projektet har deltagit i Utvärderingsverkstad och omarbetat tidigare ansökan. Ansökan beviljas då den anses ligga i linje med
ett socialt investeringsprojekt. Den handlar om ett långsiktigt systematiskt metodarbete, systemiska modeller och socioekonomisk grund.
8. Hopptornet
Ansökan avslås då Beredningsgruppen anser att ansökan först och främst bör prioriteras av den egna nämnden. Projektidé är viktig och värd att arbetas vidare med. En
viktig faktor är samverkan med andra aktörer. Beredningsgruppen uppmuntrar projektet att arbeta vidare med sin projektidé och ser gärna att de tar en kontakt med
projekt "Bromsen" på Sociala Omsorgsnämnden som arbetar med likande frågeställningar och samma målgrupp.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Christer Johansson
Ekonomichef
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Planstudie för fortsatt utbyggnad av Hestraområdet
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag i nära samarbete med Stadskansliet att ta fram ett planprogram för Hestra,
delen norr om Symfonigatan, och uppdatera underlagsmaterialet.

2015-05-18
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0405 219
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2015-05-13 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2015-06-08

Dnr 2015/KS0405 219

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Johansson

Samhällsbyggnadsnämnden

Planstudie för fortsatt utbyggnad av Hestraområdet
Fördjupad översiktsplan Hestra från 1989

1989 antogs en fördjupad översiktsplan (FÖP) över Hestraområdet. Denna presenterade inriktningen för Hestra med en utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter uppdelade
på 11 etapper. Dessa etapper fördelas utmed Symfonigatan och Musikvägen som i
förslaget föreslås utgöra stommen i trafikstrukturen.
Hestra växer!

Sedan den fördjupade översiktsplanens antagande har flera etapper (etapp 1, 2, 3, 7)
byggts och strukturen från fördjupade översiktsplanen har varit den bärande stommen i Hestra områdets framväxt. Sammanlagt har ca 450 bostäder byggts och färdiga
byggrätter i detaljplaner finns för ytterligare ca 150 bostäder. Även strukturen på vägnätet har byggts i enlighet med fördjupade översiktsplanen med Symfonigatan och
Musikvägen (Orkestervägen) som huvudstruktur.
På bifogad karta finns de utpekade etapperna från 1989 inritade på ortofoto från
2014. På kartan ges en överblick över hur genomförda etapper förhåller sig till strukturen i den fördjupade översiktsplanen men även hur kvarvarande etapper ligger i
förhållande till de genomförda.
I den fördjupade översiktsplanen finns för varje etapp en grov prognos på antal bostäder som kan tänkas tillkomma. I bifogad tabell finns en sammanställning för varje
etapps prognos och en jämförelse med vad som sedan kom att byggas. De etapper
som ej ännu genomförts finns kommenterade i tabellen.
Utöver utpekade etapper i fördjupade översiktsplanen har tre områden tillkommit
dessa finns redovisade i tabellen och kartan.
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Planprogram för Hestra etapp 3-6 från 2006

För etapp 3-6 togs 2006 ett planprogram fram. Detaljplaner finns framtagna för etapp
3 och för området kring fd Hestra Sjukhem (ej med som etapp i fördjupade översiktsplanen). Båda områdena är under utbyggnad.
För etapp 4-6 har däremot sedan 2006 planarbetet stannat av bland annat på grund av
närheten till Ramnaslätts industriområde. Planarbetet har under 2014 återupptagits
och förutsättningarna har studerats vidare och utredningar gällande luftföroreningar
och buller visar nu på att skyddsavstånden till Ramnaslätt inte behöver vara så omfattande som tidigare angetts. Planprogrammet 2006 angav en inriktning för etapp 5 och
6 med en relativt låg exploateringsgrad med främst villatomter för egenbyggare.
Denna inriktning bedöms ej ekonomiskt genomförbar, vilket innebär att det fortsatta
planarbetet bör studera andra exploateringsalternativ. Etapp 4 har pekats ut som
område för verksamheter, för denna etapp bör alternativ inriktning studeras.
Uppdrag

Ej genomförda etapper utpekade i den fördjupade översiktsplanen har stor potential
att kunna genomföras men kräver en uppdatering utifrån nuvarande förutsättningar.
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen ställningstaganden grundar
sig på behöver studeras och dess aktualitet bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning
och läge av etapper. I denna process skall även förberedelser för kommande plan
och- exploateringsprocesser ingå såsom utbyggnadstakt och ordning. Även kostnadsberäkningar för större investeringar i form av infrastruktur och markarbeten ingår i
uppdraget.
Samhällsbyggnadsnämnden ges i uppdrag i nära samarbete med Stadskansliet att ta
fram ett planprogram för Hestra, delen norr om Symfonigatan, och uppdatera underlagsmaterialet.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
Kopia till:
Stadskansliet - Markavdelningen

Tabell: Sammanställning utifrån Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Hestra från 1989
Etapp/Kvarter
1 och 2

FÖP ‐prognos
Bostäder ca 200
lgh och centrum

Resultat
220 lgh och centrumanläggning i samband
med bomässan 1994.
42 lgh 2006
42 lgh 2010
Totalt i område 1 och 2 ‐ 304 lgh
33 radhus/parhus byggda 2013‐2014
Bygglov för ytterligare 30 radhus/parhus
med byggstart 2015.
Totalt 63 bostäder
‐

3

Bostäder ca 120
lgh

4

Verksamheter

5

Bostäder 80
villatomter

‐

6

Bostäder 70
villatomter

‐

7

Bostäder 250 lgh

8
9
11
A Fagottgatan

Bostäder 150 lgh
Bostäder 120 lgh
Bostäder 50 lgh
‐

37 enbostadshus utmed Valthornsgatan
och 40 enbostadshus utmed Flöjtgatan
samt 9 kommunala tomter och förskola
utmed Pianogatan.
Totalt 78 bostäder och förskola
‐
‐
‐
13 villatomter och LSS‐boende

B Kantaten (fd
Hestra Sjukhem)
C Torpa‐Hestra 4:4

‐

Kommentar
Etapp 1 och 2 genomfördes gemensamt och utgjorde bomässan 1994.
I centrumanläggningen har förskola, skola F‐6, fritidsgård, skolbibliotek, idrottshall samt
äldreboende samlats. En mindre servicebutik finns även i området.

Ett större område än vad som pekats ut i FÖP:en har detaljplanelagts. Detta har
studerats i planprogrammet för Hestra kv 3‐6 från 2006.

Ingår i planprogram för Hestra kv 3‐6 från 2006. Diskussion pågår om att ändra
inriktning från verksamheter till bostäder.
Ingår i planprogram för Hestra kv 3‐6 från 2006. I planprogrammet har ca 30 villatomter
föreslagits. Diskussion pågår om att höja exploateringsgraden genom att blanda in
andra byggnadstyper. Fortsatt fokus på bostäder.
Ingår i planprogram för Hestra kv 3‐6 från 2006. I planprogrammet har ca 30 villatomter
föreslagits. Diskussion pågår om att höja exploateringsgraden genom att blanda in
andra byggnadstyper. Fortsatt fokus på bostäder.
I området vid Valthornsgatan finns i gällande detaljplan en outnyttjad byggrätt för
ytterligare 18 bostadstomter.

Ej studerats sedan FÖP:en
Ej studerats sedan FÖP:en
Ej studerats sedan FÖP:en
Utbyggt 2005 – 2006. Kommunala tomter för egenbyggare samt LSS‐boende. Ej med
som område i FÖP:en
Detaljplan från 2014 som medger 100‐150 bostäder vid fd. Hestra Sjukhem. Finns ej
med i FÖP:en men i planprogram över Hestra kv 3‐6 från 2006.
Planbesked lämnat 2014 för fastigheten Torpa‐Hestra 4:4. Fastighetsägaren vill bebygga
fastigheten med bostäder. Planarbetet ej påbörjat.
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Föreslagen vägsträckning i FÖP:en

Område A-C inte utpekade i FÖP:en men
bebyggda eller kommer aƩ bebyggas

Område 1-11 utpekade i FÖP:en
Område som bebyggts/kommer aƩ bebyggas

Planprogram för Hestra kv 3-6 från 2006

FÖP - område från 1989
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Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer avseende yttranden på planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Strategisk samhällsplanering rätten att till Samhällsbyggnadsnämnden
avge yttranden på planbesked som inte är av strategisk vikt.

2015-05-18
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2015-05-19
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0355 002
Programområde: 1
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057, Pelle Pellby, tfn 7166
Datum/avdelningschef: 2015-05-11 / bh

Sida
1(1)
2015-06-08

Dnr 2015/KS0355 002

Avd: Strategisk Samhällsplanering/
Personal och förhandling
Handläggare: Karin Johansson /
Pelle Pellby

Komplettering av Kommunstyrelsens delegationer avseende yttranden på planbesked till
Samhällsbyggnadsnämnden
Planbesked är det första steget av detaljplaneprocessen som styrs av Plan- och bygglagen där Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för myndighetsrollen.
Kommunstyrelsen lämnar varje år ett antal yttranden på planbesked innan Samhällsbyggnadsnämnden kan fatta beslut om detaljplaneuppdrag. Syftet är att tidigt kunna
belysa de strategiskt viktiga frågorna som ett eventuellt detaljplaneuppdrag kan innebära.
I nuläget måste Kommunstyrelsen ta upp samtliga ärenden oavsett storlek och omfattning vilket innebär onödigt långa beslutsprocesser. I de fall då ärendet inte har
någon strategisk vikt ska beslut kunna fattas på delegation av chefen för Strategisk
samhällsplanering. Detta får ske efter samråd med ansvariga kommunalråd. Delegationen innebär en högre servicenivå till sökanden. Ärendet ska anmälas till Kommunstyrelsen genom förteckning.
Exempel på planbesked som inte är av strategisk vikt kan handla om ändringar av
egenskapsbestämmelser på kvartersmark eller bestämmelser om fastighetsregleringar.
Årligen bör det handla om mellan 5 – 10 ärenden.
Kommunstyrelsen delegerar till chefen för Strategisk samhällsplanering rätten att till
Samhällsbyggnadsnämnden avge yttranden på planbesked som inte är av strategisk
vikt.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelens ordförande
Svante Stomberg
Kommunchef
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Granskningsyttrande över detaljplan för kv Eolus, kongresshuset
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen för kv Eolus.

2015-05-27
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0666 214
Handläggare: Jonas Hallberg, 8442
Datum/avdelningschef: 2015-05-22 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2015-06-08

Dnr 2014/KS0666 214
Ert dnr: BN 2014-1530

Strategisk samhällsbyggnad
Jonas Hallberg

Samhällsbyggnadsnämnden

Granskningsyttrande över detaljplan för kv
Eolus, kongresshuset
En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i ett centralt och väl kollektivtrafiksanslutet läge skapar stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads vision,
Borås 2025, samt överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling.
Kommunstyrelsen noterar att avsteg från Borås Stads parkeringsnorm görs i detaljplanen. I den till planen tillhörande mobility managementutredningen konstateras att
det är möjligt genomföra planen utan att tillskapa ytterligare parkeringsplatser och
förslag redovisas på vilka åtgärder som krävs för att uppnå detta.
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplanen för kv Eolus.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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GRANSKNING
SBN
2015-05-18 §143

Diarienummer
BN 2014-1530

Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, kv.
Eolus, Kongresshuset, Borås Stad
Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid Akademiplatsen, där folkets hus står idag.
Planområdet ligger mellan Järnvägsgatan, Allegatan, Tryckerigatan och Österlånggatan.
Utrymmen ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör att byggnaden kragar ut över
Tryckerigatan och Robert Nilssons plats. Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och
fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt ursprungliga utseende.
En behovs bedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan.
Slutsatsen är· att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behöver
göras.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/ detaljplan. Där finns även
utredningar som utgör underlag for planen. Stora plankartor kan översändas på begäran.
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Granskningstiden pågår den 20 maj - den 19 juni.

Upplysningar lämnas av planavdelningen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Andreas Klingström tfo. 033-358572, e-post andreas.klingstrom@boras.se
Kristina Axelsson tfn 033-358511, e-post kristina2.axelsson@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/ remissvar senast den 19 juni via e-post till
detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer BN2014-1530. Yttrandet önskas som
pdf eller word-format for att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter. Det går
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Sammanfattning
Planen möjliggör byggandet av ett kongresshus vid
Akademiplatsen, där Folkets hus står idag. Utrymmen
ovanför allmän plats ges en byggrätt som möjliggör att
byggnaden kragar ut över allmän plats.
Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och
fasaden mot Akademiplatsen ska återskapas till sitt
ursprungliga utseende.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad den 2
februari 2015.
1. Inledning
1.1 Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra byggandet av ett kongresshus med hög arkitektonisk kvalitet där Folkets
hus står idag. Fasaden mot Järnvägsgatan återskapas
till det utseende som den hade när huset uppfördes.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer samrådsredogörelse (en sammanställning av de
synpunkter som kommit in) och efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Tidigare gällande detaljplan

Tidigare gällande detaljplan för området tillät centrum och bostäder i samma volym som den befintliga
huskroppen. Planen bestämde även att byggnadens
funktionalistiska utseende skulle återskapas vid en
ändring av byggnaden.
1.4 Kommunala beslut

Kommunstyrelsen uppmanade 2014-10-27§ 465
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten
att ändra detaljplanen för Kvarteret Eolus. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-11-13 §425 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan.
1.5 Läge, areal och markägare

Kvarteret Eolus ligger i korsningen vid Järnvägsgatan och Allégatan vid Akademiplatsen. Planområdet
avgränsas i öster av Österlånggatan och i söder av
Tryckerigatan. Marken i området ägs av Borås Stad
eller bolag som ägs av Borås Stad.
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2. Bebyggelse
Fastigheten avslutar och utgör entré till rutnätsstaden
och den äldre stadskärnan. Byggnaden har ett öppet,
exponerat läge mot norr. Högskolan tillsammans med
Folkets hus omger Akademiplatsen. Omgivningen i
övrigt består av tätbebyggda innerstadskvarter med
tegelbyggnader från 1920- och 1980-talet utmed
huvudgatan Allégatan. I väster möts Folkets hus av
Robert Nilssons plats som inramas av en nymodernistisk byggnad från 1990-talet.
2.1 Planens påverkan på stadsbilden

Detaljplaneförslaget låser inte husets utseende annat
än att fasaden mot Järnvägsgatan (Akademiplatsen)
ska återskapas. I övrigt finns endast bestämmelser som
styr den nya byggnadsvolymen.
Byggnaden kommer att tillåtas att kraga ut över Österlånggatan (Robert Nilssons plats) och Tryckerigatan.
Gaturummen kommer i någon mån upplevas smalare.
Mot Akademiplatsen innebär planändringen att funkisfasaden återställs till sin ursprungliga karaktär.
2.2 Bevarande

När befintlig bebyggelse ersätts är det viktigt att föra
ett resonemang om vad som finns idag och vad det är
som ska tillkomma. I detta fall har Borås Stad bestämt
att byggnadens funktion ska ändras till ett kongresshus. Därför har staden valt att genomföra en arkitekttävling för att hitta ett förslag för hur byggnaden kan
ändras för att motsvara de krav som ställs på en sådan
byggnad.
Planen görs utifrån ett arkitektförslag vars grundtanke
är att använda den befintliga byggnaden som en strategisk resurs. Bevarandet bygger på att huset ska få ett
tredje liv, där bygganden får tillbaka sin användning
som en viktig mötesplats i staden. Arkitekten vill även
genom sitt förslag ta fäste i det självförtroende och de
höga ambitioner som byggnaden utstrålade när den
uppfördes.
Återskapandet av 30-talsfasaden är en av projektets
bärande tankar. Genom att lyfta fram fasaden mot
järnvägen kommer de delarna av fasaden att bevaras
och påminna om byggnadens forna glansdagar. Arkitekturen som läggs till ska ha hög kvalitet.
Visionen om bevarande och byggnadens nya funktion
kommer att tillföra andra värden än de som beskrivs
som kulturvärden, det kommer att påverka känslan
av identitet i Borås på andra sätt och tillföra en ny
mötesplats och ett annat kulturliv än det som finns i
byggnaden idag.

STADSBYGGNADSKONTORET

Den översta bilden visar gestaltningsförslaget. Planens syfte är att tillåta en byggnad med hög arkitektonisk kvalitet. Den ursprungliga
fasaden från 1939 ska återskapas.

Bilden visar befintlig byggnad så som den ser ut idag sett från Skaraborgsvägen.

GRANSKNING
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Tryckerigatan idag.

Tryckerigatan med volymerna som planen tillåter.
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Allegatan som det ser ut idag.

Allegatan med de volymer som planen tillåter.
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Österlånggatan som det ser ut idag.

Österlånggatan med de volymer som planen tillåter.
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När befintliga byggnader byggs om uppstår en diskussion om hur mycket av byggnaders ursprung som ska
återskapas och vad som är önskvärt ur till exempel
estetisk och funktionell synpunkt. Eftersom stora delar
av byggnaden rivs är det inte ett bevarande traditionell
mening. Ett bevarande av Folkets hus hade kunnat
innebära att till exempel återskapa fasader och interiörer för att efterlikna byggnadens ursprung. Byggnadens
kulturvärden är väl dokumenterade och dess betydelse
för Borås kulturliv är stor. Läs mer om detta under
rubrikerna ”Historik och kulturmiljöer”, ”Kulturvärden” samt ”Identitet och sociala värden”.
2.3 Byggnaden

Beläget i stadens centrum, mittemot Högskolan och
i närhet till järnvägsstationen, flera hotell och restauranger i innerstaden, har verksamheten stora möjligheter att utnyttja det centrala läget.
Byggnaden ska vara ett modernt kongresshus präglat
av öppenhet, tillgänglighet, flexibilitet och en hög grad
av funktionalitet. Öppenhet genom att kongresshuset
riktar sig utåt och blir attraktivt för alla konferens- och
kongressarrangörer.
Nivåskillnaderna inom huset omöjliggör användningen som konferenshus med de tillgänglighetskrav
som ställs på en sådan byggnad. Genom att uppföra
en ny byggnad bakom befintlig fasad tas de förskjutna
våningsplanen bort.
2.4 Historik och kulturmiljöer

Fastigheten Eolus 6 bebyggdes med dagens byggnad år
1938-39 då det nya Folkets hus ersatte äldre trähusbebyggelse i kvarteret. Folkets hus uppfördes i betong för
Byggnadsföreningen Folkets hus i Borås av byggmästare Oscar Ohlson. För ritningarna stod boråsarkitekten Gunnar Jonsson. Den stora byggnaden utformades
efter funktionalismens stilideal och innehöll ursprungligen expeditionslokaler för fackföreningar, samlingssalar, biograf och butiker.
År 1963 gjordes en större tillbyggnad mot Allégatan
i sydost efter ritningar av arkitekt Hugo Häggström.
Samtidigt kläddes hela byggnaden in med bruna
fasadskivor i aluminium. Sannolikt har man vid detta
tillfälle även skalat av den ursprungliga byggnadens
karaktäristiska balkonger. Sammantaget inverkar dessa
åtgärder mycket negativt på arkitekturen. Den ovanligt
påkostade interiören är till stora delar bevarad, men
har i vissa delar också förändrats. Interiöra ombyggnader har gjorts bland annat 1979, - 83, - 86 samt år
2000 då ett antal studentbostäder byggdes. Förutom

tillägget av bostäder fungerar byggnaden idag med
ursprunglig funktion.
Byggnaden är utpekad som kulturhistoriskt värdefull
i byggnadsinventering från 1998, gjord av dåvarande
Älvsborgs Länsmuseum. Den finns upptagen i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun vilket antogs av
Kommunfullmäktige, 2001-06-14. Den anses därmed
utgöra en sådan byggnad som avses i PBL 8:13 samt
PBL 8:17, där kulturhistoriska byggnader skyddas.

3. Gator och trafik
Planområdet ligger i Borås stads centrum med stor
närhet till stadens alla funktioner. För att utreda det
faktiska transportbehovet och för att planera för en
framtid där bilen inte är prioritet har en mobility
managementstudie gjorts för området.
Mobility management är ett koncept för att främja
hållbara transporter och påverka bilanvändningen
genom att förändra resenärers attityder och beteenden.
Det finns stora möjligheter att påverka behovet av
transporter och val av färdmedel redan i planeringsskedet genom att aktivt arbeta med mobility managementåtgärder för att skapa bättre förutsättningar för
att resa med kollektivtrafik, cykla eller gå.
Utredningen konstaterar att det redan i dagsläget finns
bra förutsättningar för att resa med kollektivtrafik,
cykla eller gå och som med små medel kan förbättras
ytterligare. Åtgärdspaket har tagits fram för två alternativ med olika antal besökare där målet är att inga
nya parkeringsplatser behöver anläggas. De viktigaste
åtgärderna handlar om tydlig information om resmöjligheterna till Borås och kongresshuset, samt bra
vägvisning för fotgängare till och från Resecentrum.
Andra åtgärder som behöver göras är att forma och
kommunicera en hållbarhetsprofil för kongresshuset,
inkl. utbildning av anställda i hållbarhetsfrågor. Det
behöver finnas mer information på plats om resmöjligheter, t.ex. realtidsskyltar för kollektivtrafik, tryckt
och digital information om gång- och cykelvägar,
taxiplatser, mm. Läs mer om vilka avväganden som är
gjorda och vilka scenarion som staden har planerat för
i rapporten (Trivector, 2015-05-18).
3.1 Gångtrafik

Området har god tillgång till gångvägar. Österlånggatan är en gågata som nyligen rustats upp. Kongresshuset omges av rutnätskvarter med breda trottoarer.
Akademiplatsen är ett gångfartsområde, vilket ger
goda möjligheter att röra sig mellan de olika målpunkterna. I mobility managementutredningen föreslås att
gångstråket från stationen görs mer inbjudande.
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3.2 Cykeltrafik

Området har även god tillgänglighet för cykel. Längs
Järnvägsgatan, Yxhammarsgatan och Skaraborgsvägen
finns cykelväg.
3.3 Busstrafik och bussparkering

Angöring och uppställning av buss och taxi för besökare sker utefter Södra Nybrogatan. Taxi- eller färdtjänstbilar kan även angöra över Robert Nilssons plats
och Allégatan.
3.4 Kollektivtrafik

Området ligger nära Resecentrum och det är enkelt
att hitta till platsen från stationsområdet. Gåendes är
sträckan Resecentrum - kongresshuset cirka 650 meter. Förbi kvarteret Eolus går linje 1 med hållplatsen
Högskolan precis vid planområdet. För att åka buss
från stationen krävs ett byte vid Södra torget. Resan
tar 12 minuter.

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen 1946.

3.5 Biltrafik och bilparkering

Generellt sätt är centrum fortfarande mycket tillgängligt för bilister och det finns en stor mängd parkeringsplatser. Borås Stads parkeringsbolag har inom en radie
på 500 meter från kongresshuset cirka 1800 parkeringsplatser tillgängliga för allmänheten.

Folkets hus nybyggt 1944.

Rivning inför bygget av den andra delen i början av 1960-talet.

Enligt Borås Stads parkeringsnorm ska användningen
kongress ha så mycket parkering att 50 procent av det
maximala antalet besökare ska kunna komma med bil.
Målet är att kunna locka till sig flera stora möten och
stora kongresser. Den vanliga belastningen kommer
att vara cirka 600-700 personer en dag då det är flera
möten. Vid enstaka tillfällen när det är riktigt stora
konferenser kommer besökarantalet att uppgå till cirka
1500 personer inräknat anställda utställare och besökare. Då detta är ovanliga toppar kommer inte parkeringen att dimensioneras efter ett sådant scenario. Läs
mer om hur Borås tänker jobba med trafiken när de
stora kongresserna i mobility managementutredningen
(Trivector, 2015-05-18). Handikapparkering kommer
att ske längs Robert Nilssons plats.
3.6 Entréer

Mot Järnvägsgatan, Akademiplatsen restaureras den
ursprungliga huvudentrén. Entréer kommer även
finnas mot Robert Nilssons plats, där läget är soligt
och inte trafikerat av bilar. Torget är en välkomnande
yta som ger utställningshallen en naturlig fortsättning
utomhus.
3.7 Angöring, utfarter och varumottagning

Översikt Simonsland och Folkets hus 1944.
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Varuförsörjningen sker fortsatt från Tryckerigatan som
angörs via Allégatan. En kompletterande möjlighet att
ta in varor eller utställningar föreslås genom att glasfaSTADSBYGGNADSKONTORET

saden mot Robert Nilssons plats utförs öppningsbar.
Denna möjlighet utnyttjas om exempelvis bilar eller
andra skrymmande stora föremål ska tas in i utställningshallen.
3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan

Det pågår en lokaliseringsstudie angående Götalandsbanans framtida sträckning. Kommunen bedömer
att riksintresset för Götalandsbanan inte kommer att
påverkas negativt av planens genomförande.
På grund av planområdets närhet till Älvsborgsbanan
och en eventuell sträckning av Götalandsbanan har
en kompletterande riskutredning tagits fram. Läs mer
under punkten 5.

Folkets hus sett från Skaraborgsvägen.

4. Teknisk försörjning
4.1 Vatten, avlopp, dagvatten och värme

Området är anslutet till det kommunala ledningsnätet
för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och fjärrkyla.
Ledningar kan komma att behöva flyttas i Tryckerigatan.
4.2 El, tele och avfall

Området är anslutet till el- och teleledningar. 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.

Folkets hus från Järnvägsgatan

5. Störningar på platsen som påverkar
planen
5.1 Risk

För området har riskutredningar gjorts, bland annat i
detaljplan för Simonsland - Riskanalys för Simonsland
(Norconsult 2009-09-16). En bedömning har gjorts
av Räddningstjänsten (Serf ) för att avgöra huruvida utredningen är relevant även för planområdet.
Utifrån Serfs synpunkter har en uppdaterad rapport
tagits fram (Norconsult, 2015-01-26). Rapporten har
granskats av Serf (Serf, 2014-12-17) och förtydligande
utifrån Serfs synpunkter har gjorts (Norconsult, 201501-26).

Folkets hus från Allégatan

Följande åtgärder föreslås:
•

Friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor
av byggnaden som inte vetter mot järnvägen.

•

Nödutgångar ska finnas så att utrymning bort
från järnvägen är möjligt.
Interiör inne i Folkhets hus, rikligt utsmyckat med marmor.

GRANSKNING
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Friskluftsintag placeras bort från järnvägen, vilket
minskar sannolikheten att rökgaser mm tränger in i
byggnaden vid en brand på järnvägen.
Nödutgångarna placeras så att utrymning sker bort
från järnvägen, vilket gör att utrymning vid järnvägsolycka kan ske bort från faran.
Dessa två åtgärder ger även effekt vid en olycka på
järnvägen av annan anledning än transporter av farligt
gods. Med de åtgärderna bedöms risksituationen vid
planområdet vara acceptabel utifrån de tillämpade kriterierna. Detta regleras i plan med planbestämmelser.

Bestämmelsen LOKALGATA (CK) visar att gatorna
ska ha kvar sin användning som kommunala gator i
markplan och skapar en byggrätt ovanför gatan (Se
exempel bild sida 15).
7.1.2 Kvartersmark

Bokstäverna CK står för Centrum, Kontor och kongresscenter. Centrumändamål tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt vara
lätt att nå för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker
och samlingslokaler. Bokstaven K tillåter kontor och
kongress.
7.1.3 Utformning

5.2 Buller

Eftersom bostäder inte tillåts genom planändringen
finns inga riktvärden för buller som kan överskridas.

6. Markmiljö och Geologi

När det gäller bebyggelsens höjd tillåts olika höjder på
olika delar. Den högsta tillåtna höjden står markerad i
en romb.
7.1.4 Byggnadsteknik

6.1 Geoteknik och vibrationer

Området är bebyggt sedan tidigare. Enligt översiktliga
utredningar för området består marken av isälvssediment och sand. Geotekniska utredningar för
Simonsland och Kv. Sandgärdet bekräftar att stabiliteten generellt tillfredsställande. Förutsättningarna
för Kvarteret Sandgärdet går att överföra på kvarteret
Eolus. Som underlag finns Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W Mark och anläggning, 199906-29). I planbeskrivningen för Simonsland står att
läsa angående Götalandsbanan att de geotekniska och
grundläggningsmässiga förhållandena gör det osannolikt att några kännbara vertikala vibrationer kommer
att uppstå i byggnaderna. I och med att nya byggnader
avses bli uppförda med en tung konstruktion kan även
de horisontella vibrationerna minimeras. Ytterligare
geotekniska utredningar för grundläggandet av den
nya byggnaden i kvarteret Eolus kommer att göras i
samband med bygglovet.
6.1.1. Fornlämningar/kulturminnen

Det finns inga fornlämningar inom planområdet.
Planområdet är en del av Borås stads rutnätsstad där
gator, kvarter och platsbildningar i stort sett har kvar
sin ursprungliga struktur.

7. Förklaring av planbestämmelser
På plankartan finns bestämmelser som visar hur marken får användas.

För att säkerställa att riskanalysens rekommendationer
följs finns bestämmelser. Till exempel om att friskluftsintag till byggnaden placeras på de sidor av byggnaden
som inte vetter mot järnvägen. Nödutgångar ska riktas
bort från järnvägen. Ventilationen ska även vara möjlig
att stänga av.
Utöver högsta byggnadshöjd får flaggstänger eller likvärdigt, mindre teknikanläggningar t.ex. hisschakt och
ventilationsutrustning sticka upp.
7.1.5 Varsamhetsbestämmelser

I planen finns en varsamhetsbestämmelse som är markerad med k. Den bestämmelsen säger att fasadmaterial ska vara puts som till utseende och kulör överensstämmer med ursprungliga fasader. Sockelvåning utformas i natursten likt befintligt. Fönster i fasad samt
fönsterpartier och huvudentré i sockelvåning utformas
likt ursprungliga vad gäller form, material och kulör.
7.1.8 Administrativa bestämmelser och planavgift

Genomförandetiden är den tiden under vilken
byggherren är lovad att kommunen inte kommer
ändra förutsättningarna för projektet genom att ändra
detaljplanen igen. Planen fortsätter att gälla även efter
att genomförandetiden gått ut, men då kan kommunen välja att göra om planen om förutsättningarna
har ändrats. Informationen om planavgift betyder att
kommunen tar ut en avgift för kostnaden för att göra
planen när byggherren söker bygglov.

7.1.1 Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA finns vid Tryckerigatan.
Den bestämmelsen är satt för att visa att här ska det
vara en vanlig kommunal stadsgata.

12

STADSBYGGNADSKONTORET

Bilden under visar en 3D skiss över vad planen tillåter. Planen styr utseendet av fasaden mot Aktademiplatsen (Järnvägsgatan).
Bestämmelsen Lokalgata (CK) betyder att marken är lokalgata i markplan och att det finns en byggrätt för centrum och kontor
ovanför. Högsta tillåtna höjd regleras i hela planområdet.

8. Tidigare ställningstaganden

•

God arkitektur och estetisk kvalitet samt trygga,
tillgängliga och vackra utemiljöer i samspel med
identitet och historia.

•

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker
underlaget för kollektivtrafiken så att behovet av
transporter som belastar miljön minimeras.

•

Samt att vi ska erbjud näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens
behov och miljöns möjligheter.

8.1. Kommunala dokument
8.1.1. Vision 2025

Planen stämmer väl överens med flera av de strategiska
målområden som finns i Borås Stads Vision 2025.
•

Människor möts i Borås

•

Företagandet växer genom samverkan

•

Livskraftig stadskärna

•

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Kongresshuset blir en mötesplats i centrala Borås som
främjar möten mellan människor och företagande. Det
bidrar även till att locka fler människor till stadskärnan. Goda resvanor och närheten till kollektivtrafiken
är en viktig förutsättning för kongresshuset.
8.1.2 Översiktsplan

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De spelregler från Borås stads ÖP som ger stöd åt
planändringen är:

De spelregler som inte uppfylls är ”områden med höga
kulturmiljövärden ska så långt möjligt skyddas mot
åtgärder som påverkar området negativt”.
8.2 Miljömål

Det mål som ligger närmast tillhands är det nationella miljömålet God bebyggd miljö där man kan se att
etableringen är bra ur transportsynpunkt eftersom det
förutsätter att människor tar sig till byggnaden med
kollektivtrafik. Det är mindre bra ur aspekten att det
inte bidrar till att bevara kulturhistoriska byggnader ur
traditionell byggnadshistorisk synvinkel.
Det är positivt ur miljösynpunkt är att byggnaden ska
hållbarhetscertifieras. Kongresshuset kan bli den första
byggnaden i Borås som hållbarhetscertifieras.
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9. Avvägningar enligt MB och PBL
I alla planarbeten ska hänsyn tas till de hänsynsregler
som finns i plan- och bygglagen (PBL). Det ska också
göras en avvägning mellan allmänna intressen och
även motstående intressen samt planens konsekvenser.
Planen ska även ta hänsyn till överlappande lagstiftning i Miljöbalken(MB).
I planen berörs riksintressen för Götalandsbanan och
Älvsborgsbanan. Läs mer under rubriken 3.8 Götalandsbanan och Älvsborgsbanan.
9.1.1 Miljökvalitetsnormer

På platsen överskrids inte miljökvalitetsnormer
(MKN) för buller, luft och vatten. Byggnaden leder
inte till att området får en ökad koncentration av
luftföroreningar. Planen påverkar inte något vattendrag eller avrinning negativt. Planen gör inte heller att
någon störs av buller.
9.1.2 Strandskydd

Enligt Miljöbalken (2009:532) återinträder strandskyddet när en detaljplan inom 100 meter ifrån ett
Vattendrag med strandskydd planläggs. Som särskilda
skäl för att upphäva strandskyddet inom planområdet
finns två särskilda skäl:
1. Kvarteret Eolus har redan har tagits i anspråk på ett
sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,
2. Kvarteret Eolus skiljs från Viskan genom en väg,
järnväg, bebyggelse, verksamhet eller och annan
exploatering som gör att kvarteret är väl avskilt från
området närmast strandlinjen.

10. Konsekvenser
10.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs. Att planen
inte leder till en betydande påverkan framgår av konsekvensbeskrivningen.

10.3 Hållbar utveckling

Placeringen av kongresshuset i stadens centrum med
närhet till kollektivtrafik och viktiga målpunkter i
staden bedöms bidra till att uppnå Borås Stads vision
och för oss på rätt väg mot en hållbar utveckling.
10.4 Hushållning med naturresurser

En central placering med närhet till kollektivtrafik
bidrar till ett minskat transportbehov och ger stor tillgänglighet för gång-, cykel- och kollektivtrafik, möjlig
fjärrvärmeanslutning och användning av befintliga
tekniska system.
Bebyggelsen bidrar inte med en förtätning eftersom
den ersätter en befintlig byggnad som hade kunnat
sparas.
10.5 Miljö

Planen är positiv för miljömålen om begränsad
klimatpåverkan och att hålla nere körsträcka med bil.
Kulturhistorisk bebyggelse bevaras inte i traditionell
byggnadshistorisk synpunkt.
10.5.1 Kulturvärden

Folkets hus har haft stor betydelse för industristaden
Borås. Byggnaden är mycket värdefull ur samhälls- och
socialhistorisk synvinkel. Som helhet har den även
byggnads-, byggnadsteknik- och arkitekturhistoriskavärden. Den har även ett upplevelsevärde utifrån en
konstnärlig och identitetsskapande synvinkel. Folkets
hus och biografen Folkan anses ha ett stort symbolvärde för arbetarstaden Borås. Det kulturhistoriska
värdet förstärks av byggnadens ursprunglighet och
kvalitet i detaljer. Det gäller främst exklusiva materialval i interiören. Byggnadens kulturhistoriska värde
förstärks även av dess sällsynthet såväl nationellt som
regionalt och lokalt. Biograflokalen i Folkan är idag
den sista kvarvarande från biografernas storhetstid under perioden 1930-1950. Övriga tongivande biografer
i funktionalistisk stil, Palladium och Saga är idag rivna
eller kraftigt ombyggda. Detta är byggnader som har
spelat en central roll under Borås mest expansiva och
framgångsrika period.
10.5.2 Identitet och sociala värden

10.2 Störningar som planen ger upphov till

Planen kan ge upphov till en ökning av trafik och att
parkeringssituationen i området blir mer ansträngd.
Störningarna ger inte upphov till några behov av
skyddsbestämmelser, utan störningarna bedöms som
acceptabla konsekvenser i en stads centrum.
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Arkitekturstilen funktionalism har varit mycket väl
representerad i Borås. Folkets hus är en av stadens
viktigaste byggnader från denna epok. Folkets hus är
också en symbol för den framväxande arbetarrörelsen
med inflytelserika och ekonomiskt starka fackföreningar. Många av Borås invånare har en relation till
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byggnaden. Folkan har erbjudit boråsarna underhållning i form av film, konsert och teater. Den har varit
en uppskattad mötesplats under drygt 75 år.
Idag uppskattas möteslokalerna i Folkan av Borås
kulturliv för att lokalerna är billiga och de är några av
de mest bokade möteslokalerna. Billiga lokaler i gamla
byggnader är mycket viktigt för en stads affärsliv och
kulturliv eftersom mångfalden ofta är beroende av lokaler för kapitalsvaga verksamheter. I Borås finns idag
mycket få lokaler som tillåts vara enkla och äldre med
lägre standard. Dessa lokaler utgör en grogrund för
nyskapande kultur eller andra nystartade verksamheter
innan de blir kommersiellt framgångsrika.

11.4 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström
Planchef

Kristina Axelsson
planarkitekt

10.5.3 Konsekvenser för barn och ungdomar

Planen berör inga uppväxtmiljöer för barn. Ur ett ungdomsperspektiv är det viktigt att huset bidrar med liv
och rörelse under flera timmar på dygnet eftersom det
befolkar området och bidrar till att stadens centrum är
tryggt att röra sig i under hela dygnet.

11. Administrativa frågor
11.1 Genomförandetid och handläggning

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft. Planen kommer att antas av Kommunfullmäktige.
11.2 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
11.3 Planunderlag

•

Följande utredningar utgör planeringsunderlag:

•

Riskutredning (Norconsult, 2015-01-26).

•

Yttrande över riskutredning (Serf, 2014-12-17)

•

Förtydligande angående riskanalys (Norconsult,
2015-01-26).

•

Geoteknisk utredning kvarteret Sandgärdet (J&W
Mark och anläggning, 1999-06-29).

•

Mobilitetsutredning (Trivector, 2015-05-18).
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Genomförandebeskrivning

2.5. Avtal

Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad 5 maj 2015.

3. Fastighetsrättsliga frågor

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Borås Stad har överlåtit fastigheten Eolus 6 till ett dotterbolag till Industribyggnader i Borås AB..

3.1 Markägare

Detaljplanen omfattar fastigheten Eolus 6 som överlåtits till exploatören, samt del av Innerstaden 1:1 som
ägs av Borås Stad.
3.2. Fastighetsbildning

Om byggrätten som kragar ut över allmän platsmark
utnyttjas kan detta lösas i lantmäteriförrättning genom
servitutsbildning eller 3D-fastighetsbildning.
3.3. Servitut och ledningsrätt

2. Organisatoriska frågor
Detaljplanen avser att möjliggöra ett kongresshus där
Folkets Hus står i dag.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd
Granskning
Antagande
Laga kraft

Respektive ledningsägare ansvarar för att säkerställa
eventuella ledningar med servitut eller ledningsrätt.
Ett servitut kan behöva bildas för ett fundament för en
pelare under Tryckerigatan, exploatören ansvarar för
att detta bildas.
4. Ekonomiska frågor

Exploatören bekostar alla åtgärder på kvartersmark
samt eventuell flytt av ledningar i allmän platsmark.

1 kvartalet 2015
2 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015
3 kvartalet 2015

Exploatören bekostar alla eventuella åtgärder på allmänna gator som krävs för exploateringen.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige.

Planavgift tas ut vid prövning av bygglov.

5. Tekniska frågor
5.1. Vatten och avlopp, värme, el och tele

2.2 Gällande detaljplaner

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid 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.

Området är anslutet till kommunalt vatten, avlopp,
dagvatten, fjärrvärme, fjärrkyla samt el- och teleledningar. Eventuella anslutningsavgifter bekostas av
exploatören.
Eventuellt kommer ledningar att behöva flyttas i
Tryckerigatan, detta bekostas av exploatören. Om
ytterligare ledningar behöver flyttas bekostas detta av
exploatören.
5.2. Trafik

2.3 Ansvarsfördelning

Borås Stad ansvarar för drift och underhåll av allmän
plats inom planområdet. Exploatören, Industribyggnader i Borås AB, ansvarar för samtliga åtgärder inom
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och
framtida drift och underhåll.

Trafiksituationen i området har utretts i en Mobility
Management studie.

Strategisk samhällsplanering
Markenheten

2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap
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T.f. Markchef
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Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

Samrådsredogörelse

Remisspart

Detaljplan för Kv. Eolus, Kongresshuset Borås Stad, upprättad 5 maj 2015.
1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat
den 2 februari har ägt rum under tiden 6 februari - 6
mars 2015 och har annonserats i Borås Tidning. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset och funnits till gänglig på stadsbiblioteket.
Handlingarna har även varit tillgängliga på kommunens
hemsida.

S01

Kommunstyrelsen

S02

Länsstyrelsen

S03

Trafikverket

S04

Skanova

S05

Fritids- och folkhälsonämnden

S06

Lokalförsörjningsnämnden

S07

Borås Energi och Miljö

S08

Vattenfall

S09

Försvarsmakten

S10

Lantmäterimyndigheten

S11

Västtrafik

S12

Kulturnämnden

S13

Tekniska

S14

Borås City Samverkan AB

S15

Miljö- och konsumentnämnden

S16

Stadsdelsnämnd norr
Sakägare

2. Sammanfattning
19 remissinstanser har framfört synpunkter vid samrådet. Tre berörda sakägare har under samrådstiden
inkommit med synpunkter. En övrig intressent har
inkommit med synpunkter mot förslaget.

S17

Apollo 5

S18

Akademiska hus

S19

Högskolan

Övriga

2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
•

Små justeringar i text har gjorts.

•

Plankartans höjder har justerats för att bättre
stämma med kommande bygglovhandlingar.

•

Mobility Managementutredning har tagits fram.

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta:
•

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen
samt att skicka detaljplanen för granskning.

•

att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas innebära en betydande miljöpåverkan.

S20

Nätverket för bevarande av Folkhets hus

Kommunstyrelsen noterar att varutransporter sker
via Tryckerigatan, vilket behöver samordnas med en
framtida kollektivtrafiklösning på Akademiplatsen
och Allégatan. Vid stora evenemang krävs väl tilltagna
vistelseytor vid kongresshusets entréer.
Kommunstyrelsen noterar vidare att ett avsteg från
Borås Stads parkeringsnorm görs i detaljplanen. Ett
underlag för att motivera detta avsteg kommer att
redovisas i en mobility managementutredning.
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för
Eolus 6.
Kommentar:

3. Synpunkter under samrådet

Synpunkterna ska beaktas vid fortsatt planarbete.

Inkomna synpunkter i samband med samrådet redovisas och kommenteras nedan. Vissa av synpunkterna
har sammanfattats för att skapa en enklare överblick
över inkomna synpunkter.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i
ett centralt och väl kollektivtrafiksanslutet läge skapar
stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads
vision, Borås 2025 samt överensstämmer väl med en
hållbar stadsutveckling.

S02 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen är av den uppfattningen att det inte kan
uteslutas att planområdet kan komma att påverka,
eller påverkas av, den kommande Götalandsbanan
men menar att det ännu är för tidigt att bedöma de
ekonomiska konsekvenserna av en eventuell påverkan.
Även riskscenariot ändras vid framtida lokalisering av
den ovannämndajärnvägen. Eftersom det inte går att
utesluta att det befintliga järnvägsspåret, Älvsborgsbanan samt godstransporter på kust till kustbanan kan
komma att påverkas, t.ex. avståndet mellan byggnaden
och järnvägen kan eventuellt ändras. Länsstyrelsen ser
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dock att de ändringar som förslås med det aktuella
planförslaget som begränsade jämfört med det som
gällande detaljplan för området medger.

(Se ett separat yttrande från Trafikverkets 2015/8609
daterad 26 februari 2015).

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt för-slaget
inte kommer att prövas.

Länsstyrelsen har samrått med Statens Geotekniska
Institut (SGI) angående de geotekniska förutsättningarna inom planområdet. SGI noterar att enligt
planbeskrivningen finns översiktliga utredningar som
visar att området be-står av isälvssediment och sand.
Även jordartskartan bekräftar detta. Den redovisade
undersökningen som ingår i underlaget gäller för Kv.
Sandgärdet och är en miljögeoteknisk undersökning
som saknar närmare redovisning av jordlagerföljd. Bedömningsunderlaget (resultat fi-ån fält- och laboratorieun-dersökningarna) redovisas inte och handlingarna
bör kompletteras med detta.

Motiv för bedömningen
Ändringar som föreslås i det aktuella planförslaget är
begränsade jämfört med det som gällande detaljplanen
för området medger.
På grund av ändringar som kan förekomma vid den
framtida dragning av Götalandsbanan i omgivningen
vill Länsstyrelsen lämna några synpunkter som bör
beaktas vid fortsättarbete med detaljplanen.
Risker
En riskutredning har tagits fram som som belyser risker från transport av farligt gods på järnvägen. Enligt
riskutredningen kan det inte uteslutas att godstransporter som idag går på kust till kustbanan kommer
att ta
Älvsborgsbanans sträckning förbi planområdet i samband med anläggande av Götalandsbana. Riskutredningen har därför tagit hänsyn till detta. Utredningen
föreslår skyddsåtgärder som kan genomföras med en
rimlig kostnad. Åtgärderna finns med som planbestämmelse på plankartan. Riskutredningen beskriver
området och att minsta avstånd mellan Folkets hus
och Älvsborgsbanan är ca 30 meter. De föreslagna
åtgärderna bygger på att järnvägen ligger på detta
avstånd. Länsstyrelsen har inga synpunkter på planen
så länge dessa förutsättningar stämmer.
Länsstyrelsen önskar ett resonemang kring hur planområdet kommer att påverkas av risker från järnvägen
om avståndet mellan byggnad och järnvägsspår i
framtiden minskar.
Riksintresse: Götalandsbanan
Den planerade höghastighetsjärnvägen, ”Götalandsbanan” är av riksintresse. Trafikverket har uppdrag att
studera korridorer för att ta fram möjliga sträckningsalternativen mellan Bollebygd-Borås. Enligt Trafikverkets tids-plan kommer studien vara klar för samråd
under första kvartalet av år 2016.
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att det inte
kan uteslutas att planområdet kan komma att påverka,
eller påverkas av, den kommande Gö-talandsbanan,
då planen ligger inom förstudieområdet för en ny
järnvägs-sträckning.
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Råd om tillämpningen av PBL och MB

Då Kv. Eolus är bebyggt sedan tidigare borde det finnas uppgifter härifrån. Vidare görs hänvisningar till
stabilitetsutredningar för andra kvarter än det aktuella
kvarteret för att bekräfta att stabiliteten generellt är
tillfredsstäl-lande. Kommunen har för avsikt att göra
ytterligare geotekniska utredningar för grundläggandet
i samband med bygglovet.
Sammanfattningsvis bedömer SGI att de geotekniska
förutsättningarna för att genomföra planförslaget är
relativt goda under förutsättning att ovanstå-ende
beaktas.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på mil-jön. Under de rådande förutsättningarna delar Länsstyrelsen kommunens åsikt.
Synpunkter i övrigt
Länsstyrelsen befarar inte att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt
miljöbalken inte iakttas, att strandskydd en-ligt 7 kap.
miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller till risken för olyckor, översvämning eller
erosion.
Kommentar

Om järnvägsstråket ändras i framtiden kommer det
förmodligen innebära att även andra delar av Borås
centrum påverkas. Borås Stad förutsätter att staten inte
flyttar järnvägar genom Borås utan att göra ordentliga
riskutredningar för ett sådant scenario.
Avtal angående Götalandsbanans genomförande kommer att finnas mellan Trafikverket och Borås Stad.
Handlingarna kompletteras med undersökningarna
som tillhör utredningen. Ytterligare utredningar
kommer att göras i samband med projekteringen för
bygglovet.
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S03 Trafikverket

Riksintresse för Götalandsbanan
Planområdet ligger inom riksintresseområde för
framtida järnväg - Götalands banan. För närvarande
arbetar Trafikverket med att studera korridorer för den
framtida järnvägen på sträckan Bollebygd-Borås. Korridorerna kommer att presenteras för kommunerna i
samrådshandlingen i början av 2016.

farligt gods som kommer att finnas har utredningen
utgått ifrån det vet idag och tagit höjd även för de
tänkbara förändringar som Borås Stad vetat om. Om
scenariot skulle ändras mycket innan kommande bygglov får nya utredningar göras då. Borås Stads syfte är
att använda marken för kongresshus men planen ska
vara flexibel för att underlätta kommande bygglov.
S04 Skanova

Innan korridorerna är utredda kan vi inte utesluta att
byggnaden kan komma att beröras av den nya järnvägsdragningen. Det innebär också att det inte går att
utesluta att riksintresset för Götalandsbanan kan komma att påverkas negativt av planens genomförande.
Vi förutsätter att ett avtal mellan Trafikverket och
kommunen tecknas som garanterar att kommunen får
stå för den ekonomiska risken för den fördyring som
byggandet av kongresshuset skulle kunna innebära för
projektet Ny stambana mellan Stockholm och Göteborg. Avtalet ska vara påskrivet innan detaljplanen
antas.
Risker- transporter med farligt gods
Byggnaden ligger ca 30 meter från Älvsborgsbanan.
På grund av närheten till led för farligt gods har en
riskutredning tagits fram. Riskutredningen visar att
riskerna för det planerade kongresshuset ligger inom
det acceptabla området. Riskutredningen utgår från
att byggnaden används som kongresscentrum och att
byggnaden står tom under större delen av året. Detaljplanen tillåter dock både centrumverksamhet och
kontor. Det innebär att osäkerheten om hur många
personer som kan komma att vistas i byggnaden är
stor.
En annan osäkerhetsfaktor är att vilken typ av farligt
gods som transporteras och antalet transporter kan
ändras i framtiden, vilket gör att resultatet bör tolkas
med viss försiktighet.
Planområdet ligger centralt i staden Borås. Här finns
goda möjligheter att minska andelen resor med bil.
Det är positivt att kommunen vill utnyttja denna möjlighet och skapa bättre förutsättningar för att gå, cykla
eller resa med kollektivtrafik till området.
Trafikverket ser fram emot att ta del av den Mobility
Managementstudie som ska tas fram till detaljplanens
granskningsskede. Kommunen bör i detta arbete
beakta trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna,
bland annat vid den näraliggande järnvägskorsningen.
Kommentar

Se även svar till Länsstyrelsen. När det gäller osäkerheter kring hur mycket människor som kan komma
att vistas på platsen i framtiden och vilken typ av

TeliaSonera Skanova Access AB (Skanova) har tagit del
av rubricerat ärende och låter meddela följande;
På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom
och intill aktuellt område markerade. Anläggningarna
i Tryckerigatan består av ett antal kablar och rör, samt
ett kopplingsskåp intill väggen på kv. Apollo. Dessa
anläggningar är mycket tidskrävande och kostsamma
att flytta. Skanova förutsätter att anläggningarna kan
kvarligga i befintligt läge.
För eventuell beställning av/diskussion om undanflyttning alternativt skyddande av Skanovas anläggningar
under byggnationen, hänvisas till e-post; skanovaremisser-goteborg@skanova.se. Skanova har för övrigt
inget att invända mot planförslaget.
Kommentar

Flytt av ledningarna är nödvändigt för byggnadens
grundläggning. Byggherren kontaktar Skanova för
diskussion om kostnader och tidsplan.
S05 Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden anser att kongresshuset kommer att bli en naturlig mötesplats för både
boråsare och besökare till staden. Runt platsen finns
redan idag tillgång till kollektivtrafik och gång- och
cykelstråk. Med tydlig skyltning och bra beläggning
på stråken som leder från Centralstationen till Kongresshuset, kan man påverka upplevelsen av sträckans
längd.
Då fler rör sig vid olika tider på dygnet i området,
ökar upplevelsen av trygghet. Med bra belysning och
bra förutsättningar för gång- och cykeltrafik förstärks
den.
Slutligen vill nämnden att man undersöker möjligheten att ta tillvara marmorn från gamla entrén då den
har ett historiskt värde och återanvända den i den nya
entrén.
Kommentar

Synpunkterna om marmorn vidarebefordras till byggherren.
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S06 Lokalförsörjningsnämnden

Lokalförsörjningsnämnden anser att förändring påverkar stadskärnan positivt. Lokalförsörjningsnämnden
tillstyrker den förslagna detaljplanen.

önskar att Borås stad remitterar granskningshandlingar
med förtydligande över hur höga objekt skall hanteras
inom detaljplanen.
Kommentar

S07Borås Energi och Miljö

Den totala höjden kommer inte att bli över 45 meter.

Borås Energi och Miljö har granskat detaljplanen och
har följande synpunkter på densamma:

S10 Lantmäterimyndigheten

Under rubriken Teknisk försörjning punkt 4.1 saknas
att fjärrkyla finns i området. Det borde stå så här:
”Området är anslutet till det kommunala ledningsnätet för vatten, avlopp, dagvatten, fjärrvärme och
fjärrkyla”.
Det nya kongresshuset kan anslutas till fjärrkyla om de
önskar installera komfortkyla i huset i samband med
ombyggnaden. Idag har Högskolan fjärrkyla i sina
fastigheter liksom nya Simonsland och Borås Öfwre
Station.
Ytterligare under rubriken Teknisk försörjning. Det
finns stora ledningar (VA & FJV) nära befintlig
huskropp i Österlånggatan och mindre ledningar (VA
& FJV) nära befintlig huskropp i Tryckerigatan. Om
ombyggnationen kräver att dessa måste flyttas görs
det av Borås Energi och Miljö AB på bekostnad av
exploatören.

För att bilda ett 3D fastighetsutrymme ska det emellertid stå klart att åtgärden är lämpligare än andra åtgärder för att tillgodose det avsedda ändamålet. (PBL
3:1 a 2:a stycket.
Punkten 3.2 bör därför lämna utrymme även för
andra lösningar. I planbestämmelserna beskrivs att
lokalgata (CK) ska utgöra utrymmet ”från markplan
till en fri höjd av minst 3,5 meter från marken.” Detta
förutsätter att inte marknivån ändras över tid. För att
undvika framtida problem bör referensen till markplan
ersättas med direkta höjdangivelser.
Kommentar

Genomförandebeskrivningen uppdateras. Höjden
ovan allmän plats ändras till en plushöjd.

Dräneringen för befintlig byggnad kan vara kopplad
till spillvattenledningen istället för dagvattenledningen. Detta ska åtgärdas och bekostas av exploatören i
samband med ombyggnationen om det visar sig att
det är felkopplat.

S11 Västtrafik

Kommentar

För att kollektivtrafiken ska fungera på ett tillfredställande sätt är det väldigt viktigt med god framkomlighet. Redan idag har vi framkomlighetsproblem i
området Högskolan – Simonsland vilket påverkar
restidskvoter och kollektivtrafikens attraktivitet
negativt. Borås stadstrafiks, i särklass högst belastade
linje (linje 1) passerar området idag och trafikeras med
6-minutersintervall under dagtid vilket innebär att en
buss passerar var tredje minut. För att kollektivtrafiken ska kunna utvecklas i enlighet med de nationella,
regionala och kommunala målen om ett ökat resande,
så måste vi ha god framkomlighet.

Planbeskrivningen uppdateras enligt synpunkterna.
Övriga synpunkter kring anläggning vidarebefordras
till exploatören som kontaktar BEM.
S08 Vattenfall

Vattenfall Eldistribution har inga anläggningar som
berörs av planförslaget. Inget att erinra.
S9 Försvarsmakten

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Rubricerad detaljplan ligger ej inom öppet redovisade
riksintresseområden för Försvarsmakten. Plankartan
redovisar en högsta byggnadshöjd om 37 meter för
tillkommande byggnad. Utformningen specificerar
”Utöver högsta totalhöjd får flaggstänger, mindre anordningar för ventilation och liknande sticka upp”.
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat, men
kan komma att framföra erinran om totalhöjden
överstiger 45 meter enligt definitionen för höga objekt
inom sammanhållen bebyggelse. Försvarsmakten
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l genomförandebeskrivningen (3.2) beskrivs att det
”krävs” 3D-fastighetsbildning för att kunna utnyttja
den byggrätt som skjuter ut över allmän platsmark.

Västtrafik har tagit del av detaljplan för Centrum, kv.
Eolus, Kongresshuset, Borås Stad. Vi är positiva till
detaljplanen och att förtätning av Borås centrum sker
utmed med befintliga kollektivtrafikstråk.

Vi vill uttrycka vår oro för att framkomligheten kan
komma att försämras ytterligare utifrån de förändringar av infrastruktur och gatumiljö som föreslås i
detaljplanen. Vi vill därför understryka vikten och
behovet av den planerade mobility management-studien. Förhoppningsvis leder den fram till en förbättrad
framkomlighet jämfört med idag.
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I övrigt har vi inga synpunkter. Vi vill vara med i det
fortsatta arbetet gällande de frågor som rör kollektivtrafiken.
Kommentar

Västtrafik ska ges tillfälle att vara del i MM-studien för
att underlätta framkomligheten för kollektivtrafik.
S12 Kulturnämnden

Folkets Hus är utpekad som kulturhistoriskt värdefull,
upptagen i Kulturmiljöprogram för Borås Kommun,
antaget av Kommunfullmäktige 2001-06-14. Byggnaden uppfyller kraven som avses i PBL8:13 och PBL
8:17 (Plan- och bygglagen) för skydd av kulturhistoriska byggnader. Enligt detta borde även en MKB
(miljökonsekvensbeskrivning) avseende de kulturhistoriska värdena redovisas.
Planen berörs av fornlämningslagen då rutnätsstaden
är skyddad och eventuella markarbeten påverkas.
Kulturnämnden är positiv till att nuvarande byggnad,
Folkets Hus, byggs om och får en ny funktion som
kongresshus. En funktion som Kulturnämnden bedömer är viktig och som bör finnas i en stad av Borås
storlek.
Kulturnämnden anser dock att bevarandeambitionen
bör vara högre än vad förslaget presenterar. Den ursprungliga fasaden från 1939 som kommer att återskapas ligger i linje med hur Kulturnämnden önskar
att ombyggnationen ska ske. Kulturnämnden föreslår
därför att detaljplaneförslaget omarbetas så att de
kulturhistoriska värdena bättre tas tillvara i samband
med ombyggnationen. En MKB avseende de kulturhistoriska värdena bör genomföras.
Kommentar

Samhällsbyggnadsnämnden har lång erfarenhet av att
arbeta med bevarandebestämmelser och har motiv
till varför de är utformade som de är. Lagstiftningen
kring miljökonsekvensbeskrivningar är inte tillämpbar
i detta fall. Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört
en behovsbedömning där det tydligt framgår att en
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs. Byggnadens
historiska betydelse finns väldokumenterad. Inga ytterligare utredningar behövs.
S13 Tekniska

Enligt Borås Stads parkeringsnorm är parkeringsbehovet 750 bilplatser för Kongresshuset. En utredning
om mobility managementåtgärder kommer att visa
om bilplatsbehovet kan reduceras. Sannolikt kan inte
hela bilplatsbehovet lösas med dessa åtgärder. Att
Borås Stads Parkeringsbolag har 1200 p-platser inom
en radie på 500 m från Kongresshuset innebär inte att

det finns ledig kapacitet i parkeringsanläggningarna. I
det fortsatta planarbetet är det viktigt att redovisa hur
bilplatsbehovet tillgodoses.
Tekniska förvaltningen vill också peka på att angöring
till Kongresshuset är en central fråga vid planeringen.
De ytor som är anlagda för gång- och cykeltrafik kan
inte användas för angöring av biltrafik mer än i undantagsfall. Att se Robert Nilssons plats som en resurs
för parkering för rörelsehindrade är inte gångbart.
Tekniska förvaltningen förutsätter att kostnader för
ombyggnationer som krävs på allmänplatsmark för
Kongresshusets behov bekostas av exploatören eller
finansieras i särskild ordning.
Kommentar

Flera av frågorna kommer att besvaras av MM-studien. Det kommer också krävas åtgärder inom allmän
plats som kommer att belasta projektet för Kongresshuset. Åtgärderna ryms inte inom tekniskas ordinarie
budget.
S14 Borås City Samverkan AB

Borås City Samverkan AB tackar för inbjudan till samråd. Vi är väldigt positiva till denna utveckling då ett
kongresshus går helt i linje med Borås Citys målsättning; fler människor i stadskärnan som spenderar sin
tid och sina pengar i stadskärnans verksamheter. Vi är
övertygade om att kongresshuset kommer att ha stor
positiv inverkan på omsättningen i stadskärnan, hos
både butik och restaurang/café. Det är också viktigt
för en levande stadskärnan året om och dygnet runt,
då fler människor kommer att röra sig i stadskärnan
med anledning av besök till kongresshuset.
För att kongresshuset ska ge en positiv bild av Borås
till nya besökare tror vi att följande punkter måste tas
stor hänsyn till:
Tydlig skyltning och attraktivt stråk för besökaren –
För många besökare kommer vägen till kongresshuset
från Centralstationen vara det första intrycket de får
av Borås. Därför anser vi det vara av största vikt att
stråket görs attraktivt och lättnavigerat. Det är även
av stor vikt att besökare direkt har lätt att hitta för att
känna sig välkommen till staden och därmed är skyltning oerhört viktigt från alla viktiga knutpunkter där
besökare väntas angöra Borås, ex. Centralstationen,
Södra Torget, i vägnätet.
Parkeringshänvisning – Borås City är övertygade om
att tydlig parkeringshänvisning behövs för besökare
till Borås. Det blir ännu viktigare nu när kongresshuset kommer locka fler nya besökare till Borås. Om
fler hittar rätt direkt undviker vi onödig trafik genom
stadskärnan och negativ attityd till densamma. Av stor
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vikt är att skyltningen blir tydlig och finns i både infarter till stadskärnan men även längs med cityringen,
varifrån anslutningar till parkeringsanläggningarna
finns.
Trafik – Vi vill understryka vikten av fortsatt tillgänglighet med bil till stadskärnan. I Borås Stads vision
2025 är det en delvis bilfri stadskärna vi gemensamt
skrivit under på och vi förutsätter att vi gemensamt
arbetar mot detta mål, och fortsätter tillåta bilen i
stadskärnan.
Genom vår kontakt med andra centrumbolag runt om
i Sverige vet vi att ingen tror på en helt bilfri stadskärna, utan förordar precis som vi bilfria zoner, gårdsgator
och en tillgänglig stad för alla färdmedel. Därför bör
inte Kongresshuset påverka boråsarens vardag negativt
gällande deras tillgänglighet med bil till stadskärnan.
Kommentar

Synpunkterna noteras och beaktas i den mobilitetsstudie som ska göras.
S15 Miljö- och konsumentnämden

Ett kongresshus kommer att generera en stor mängd
transporter till och från anläggningen. Eftersom huset
ligger centralt i staden, nära järnvägsstationen och
resecentrum, är det klokt att arbeta med mobilitetsåtgärder som främjar gående, cykling och resande med
kollektivtrafik inför etableringen av den nya verksamheten. Det motiverar avsteg från parkeringsnormen
och bidrar till att miljökvalitetsnormerna för luft
och buller inte överskrids. Dessutom sparas värdefull central yta som kan användas för t.ex. bostäder
istället för parkering. Arbetet med mobilitetsåtgärder
innebär även att vi går i rätt riktning för att uppfylla
Borås Stads miljömål 9: Minskad miljöpåverkan från
trafiken.
Det är vidare positivt att kongresshuset ska hållbarhetscertifieras. Detta kommer att bidra till att ytterligare några av Borås Stads miljömål kan nås. Det
handlar om mål
5a. Krav på hållbart byggande
4c. De hälso- och miljöfarliga ämnena i upphandlade
varor minskar
8. Energianvändningen är mer effektiv
Dt vore också önskvärt att underlätta för mål 10.
Ökad andel förnybara energikällor, såväl under
byggskedet som i driften av det nya huset.
Kommentar

S16 Stadsdel Norr

Stadsdelsnämnden ställer sig positiv till detaljplanen
och menar att upprustning av kongresshuset ger ett
tillfälle att skapa ett modernt möteshus med plats för
kongresser och stora evenemang som uppfyller dagens
standardkrav. Nämnden ställer sig positiv till idén om
att bevara och återskapa, förutom fasader, även interiörer för att efterlikna byggnadens ursprung. Nämnden
vill även lyfta behov av innovativa, attraktiva och
multifunktionella sittplatser runt kongresshuset, samt
en tydlig grön profil för byggnaden, såsom inslag av
vertikala odlingar både utom- och inomhus, planteringar, grönt tak, solceller på taket med mera. Detta är
ett bra komplement till moderna urbana miljöer.
3.2 Sakägare
S17 Apollo 5

Harry Sjögren AB är fastighetsägare till kv. Apollo 5
genom vårt bolag HB CL Fastigheter.
Harry Sjögren AB är positiv till Kongresshuset i kv.
Eolus och har tagit del av detaljplan samt plan- och
fasadritningar. Vi har några synpunkter som bör
beaktas i projektet.
- Infart till innegård på Tryckerigatan 8, Apollo 5, med
parkering, sophantering, utrymning och entre skall
vara tillgänglig. Gäller även under hela byggprocessen.
- Fasad mot Apollo 5 bör ges en hög arkitektonisk nivå
för att inte upplevas som “baksida” för våra kontoroch verksamhetslokaler. Viktigt eftersom nya fasaden
framöver kommer betydligt närmare vår fastighet än
den befintliga fasaden.
-Utformning av ventilationsutrymmen på tak utformas så att inte ev. ventilationsljud är riktade mot
Apollo 5, p.g.a. kontorsarbetsplatser i direkt närhet.
- Lastintag på Tryckerigatan bör utformas så att inte
våra verksamhetslokaler skyms vid av och pålastning
från transportfordon.
-Vid en ev. översyn transporter/biltrafik för området
finns det ett intresse från vår sida att medverka i framtida planering.
Kommentar

Fasadernas utseende och utformning av ventilation är
frågor som kommer att behandlas i bygglovet. Dessa
frågor samt tillgängligheten under byggtiden vidarebefordras till exploatören för att de ska kunna ta dem
i beaktande. Harry Sjögren kommer att bjudas in i
arbetet med mobility managementstudier.

Synpunkterna noteras och beaktas i den mobilitetsstudie som ska göras.
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S18 Akademiska Hus AB

Akademiska Hus AB svar ansluter till remissvar från
Högskolan i Borås:
Högskolan i Borås är en stor arbetsplats med ca 15
000 studenter och ca 700 anställda. Sedan sommaren
2013 har högskolan ett samlat citycampus i Borås.
Högskolans studenter och anställda har stort behov
av rörelse och förflyttning inom campusområdet och
högskolan ser det som ytterst viktigt att det finns en
säker trafikmiljö inom campusområdet. Det har under
åren skett en del olyckor och tillbud inom campusområdet där fordon har varit inblandade. Högskolan
befarar att placeringen av kongresshuset kommer att
påverka trafiksäkerheten och försvåra för gående och
cyklister att röra sig inom campusområdet.
Enligt förslaget ska angöring och uppställning av buss
och taxi för besökare ske utefter Södra Nybrogatan.
Det innebär att det blir en utfart från Södra Nybrogatan mot Akademiplatsen. Förslaget lyfter också fram
att det är ett mål att resandet med kollektivtrafik ska
öka. Högskolan befarar att det innebär att buss- och
taxitrafiken kommer att öka på Akademiplatsen och
över järnvägen och därmed öka risken för tillbud.
Förslaget utgår ifrån att 50 procent av besökarna till
kongresshuset kan komma med bil. Om det är många
förstagångsbesökare är det risk att många bilar cirkulerar runt i området för att hitta parkeringsplats.
Högskolan vill peka på vikten av tydlig skyltning till
befintliga parkeringsplatser för att undvika ”onödig”
biltrafik genom campusområdet.
Enligt förslaget ska varuförsörjning ske från Tryckerigatan som angörs via Allégatan. Högskolan befarar att
det kommer att leda till en ökning av tung trafik på
Allégatan och Akademiplatsen och därmed öka risken
för tillbud.
S19 Högskolan

Högskolan lämnar samma yttrande som Akademiska
hus och lägger även till:
För högskolan är det dock viktigt att det finns parkeringsplatser för högskolans anställda, studenter och
besökare och högskolan ser det som tveksamt att göra
avsteg från p-normen.
Kommentar

Förslaget innebär inte att det blir en utfart från Södra
Nybrogatan mot Akademiplatsen. Det kommer att
vara möjligt för bussar att köra ut där genom ett särskilt system med pollare som sänks ner. Detta kommer
inte t.ex. privatpersoner att kunna använda.

Det är inte rimligt att tro att Kongresshusets påverkan
på trafikbilden blir så dramatisk som Akademiska hus
och Högskolan tror. För att säkerställa att hela området får en god framkomlighet görs mobility managementstudie att göras där trafiksäkerhet naturligtvis är
en viktig del som ingår.
Förslaget utgår inte ifrån att 50% av besökarna ska
komma med bil. Det är precis det som Samhällsbyggnadsnämnden vill komma bort ifrån genom att
planera främja gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer framför bilen.
Redan idag finns varuförsörjning via Tryckerigatan och
förändringen av tunga fordon blir inte betydande.
Angående Högskolans parkeringsmöjligheter anses
de förfarande vara goda samt att hållbart resande är
viktigt även för andra aktörer i Borås centrum.
3.3 Övriga
S20 Nätverket för bevarande av Folkhets hus

Nätverket för bevarande av Folketshus med stöd av
ett dokumenterat antal av Borås invånare (ca 7000 st)
som motsätter sig ombyggnaden av Folkets hus till
kongresscenter, uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden
att omgående utreda av oss föreslagen bevarandeplan
för kv. Eolus.
Till sin skrivelse bifogar nätverket 4 bilagor:
Bilaga 1
Bilaga 1 Skisser för att bilda en tredimensionell fastighet för kv. Eolus där den gamla delen med Folkanbiografen renoveras till dagens standard vad beträffar
tillgänglighet och teknisk utformning samt behålles i
stadens ägo. Resterande del av fastigheten som i dag
disponeras av högskolan säljes av eller hyres ut till
marknadsmässig hyra. Bilderna visar ett koncept över
hur Folkets hus ska kunna användas.
Bilaga 2
Bilaga 2 Är en textbeskrivning av vad som behöver göras för att bevara Folkets hus. I texten redogörs bland
annat för hur byggnaden kan användas och byggas om
varsamt t.ex. med bevarandet av den befintliga marmorn och den konstnärliga utsmyckningen. I texten
föreslås även att entréplanet görs om till utställningshall och anpassning med hissar och nya ytskickt.
Förslagen har kostnadsberäknats till 32-36 mkr.
Boråsarna får behålla sin högt värderade Folkan, Borås
Stad får en fräsch lokal för teater, artistuppträdanden,
konferenser och andra event upp till 600 personer
och hotellkapaciteten i Borås behöver inte utökas med
mer än 300 rum för att alla tillresande ska kunna bo i
staden.
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Bilaga 3
Bilaga 3 är en konsekvensanalys ab behållande av
befintlig detaljplan för kv. Eolus. De anser att det även
i fortsättningen behövs en lokal för amatörteater samt
uppträdanden som kräver ett publikantal runt 500
personer och att det inte finns något alternativ till Folkan. De menar även att det i Borås finns omkring 20
etablerade konferens och kongresslokaler för allt från
små möten till över 1000 personer och med utställningslokaler vida överträffande vad man kan åstadkomma inom kv. Eolus med föreslagen ombyggnad.
De menar även att det råder hård konkurrens inom
kongress och konferensmarkanden.
De menar även att en rivning av huvuddelen utgör
slöseri med redan gjorda inventeringar och det strider
mot vad man traditionellt menar med det byggnadshistoriska perspektivet.

Synpunkterna tillgodoses ej. Byggnadens kulturvärden är väl kända och dokumenterade. Uppdraget
från Kommunstyrelsen är att byggnadens ska bli ett
kongresshus och att det tävlingsförslag som tagits fram
ska genomföras.
En omvandling av Folkets Hus till ett kongresshus i
ett centralt och väl kollektivtrafiksanslutet läge skapar
stora möjligheter till möten vilket följer Borås Stads
vision, Borås 2025 samt överensstämmer väl med en
hållbar stadsutveckling.

Planavdelningen
Andreas Klingström
planchef

Folkets hus är utpekat som kulturhistoriskt värdefull och finns med i kulturmiljöprogram antaget av
kommunfullmäktige. Förändringen strider mot KFs
tidigare beslut.
I yttrandet framhålls även de beskrivningar som finns i
planbeskrivningen under rubrikerna 2.4 Historik och
kulturmiljöer, 10.5.1 kulturvärden, 10.5.2 Identitet
och sociala värden.
De hänvisar även till en namninsamling med ca 7000
Boråsare som skrivit på att man motsätter sig en
ombyggnad av Folkets hus till kongresshus. De anser
att Boråsarna ska slippa uppleva ytterligare ett trauma
som efter den skamliga rivningen av vår Gamla Teater
i Stadsparken.
Bilaga 4
Bilaga 4 är ett förslag till planbeskrivning för en
detaljplan där Folkets hus bevaras enligt materialet i
bilagorna innan.
Kommentar
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Förord

Trivector Traffic har fått i uppdrag av Borås Stad att ta fram underlag till hur ett
hållbart resande till kongresshuset ska säkerställas och hur behovet av nya
parkeringsplatser ska minimeras. Utredningen ska vara ett underlag till
detaljplanearbetet och biläggas detaljplanen.
Kontaktperson i Borås Stad har Kristina Axelsson, planarkitekt på
Samhällsbyggnadsförvaltningen varit. På Trivector har utredningen genomförts
av Caroline Mattsson, projektledare, med Alexander Börefelt, Jesper Nordlund
och Karin Neergaard som medarbetare.

Göteborg, maj 2015
Trivector AB
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Sammanfattning

Den här mobility management-studien (MM) ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset. Förslag till åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att gå och åka kollektivt har tagits fram med målet om att
inga nya parkeringsplatser ska anläggas.
Åtgärdsförslag har tagits fram för två olika alternativ med antaganden om antalet
besökare till kongresshuset och effekterna av åtgärderna har bedömts utifrån
uppgifter från andra projekt och tillämpningar för Borås. Bedömningarna är
behäftade med osäkerheter men ger en indikation på möjligheterna med att skapa
ett hållbart resande till kongresshuset.
Åtgärderna är en blandning av informationsåtgärder som påverkar besökarens
resa innan den börjar, t.ex. information om hur man ska resa till Borås och till
kongresshuset, åtgärder som förbättrar gånginfrastrukturen och tydliggör
gångstråken med vägvisning, samt åtgärder som gör det mer attraktivt att resa
med kollektivtrafik, t.ex. ökad turtäthet med direktlinje och rabatterade biljetter.
Alternativ 1: 700 samtidiga besökare, vilket innebär att 350 parkeringsplatser
behövs, med följande åtgärdsförslag:







Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar
Hållbarhetsprofil
Stråk och vägvisning
Förbättrad gånginfrastruktur
Samnyttjande: av befintlig parkering

Med dessa åtgärder finns det risk för att målet om att inte anlägga nya
parkeringsplatser inte uppfylls, vilket innebär ett underskott på parkering i
området. Genom att öka omfattningen av information till mötesarrangörer och
besökare om att inte anlända med bil finns det möjligheter att nå målet. Det krävs
dock att mycket arbete läggs ner från stadens och kongresshusets hyresgästs sida.
Alternativ 2: 1000 samtidiga besökare, vilket innebär att 500 parkeringsplatser
behövs, med följande åtgärdsförslag:







Information från kongresshusets personal om hur man reser hållbart
Information på plats i foajén, t.ex. realtidsskyltar
Hållbarhetsprofil
Gångstråk och vägvisning
Förbättrad gånginfrastruktur
Utökat kollektivtrafikutbud
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Rabatterad kollektivtrafik
Samnyttjande: av befintlig parkering

Med dessa åtgärder uppfylls troligen målet om att inte anlägga nya
parkeringsplatser. Eftersom antalet besökare är större är också målgruppen som
kan påverkas större, vilket gör att åtgärdsinsatserna får högre genomslag. Liksom
i alternativ 1 krävs det trots det mycket arbete för att åtgärderna ska bidra till att
uppfylla målet.
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1. Bakgrund

Detta är en mobility management-studie (MM) som ska vara ett underlag till en
detaljplan för kvarteret Eolus där syftet är att möjliggöra byggandet av ett
kongresshus där Folkets hus står idag. Studien ska utreda hur ett hållbart resande
kan säkerställas till och från kongresshuset.
Syftet med MM-studien är att den ska utgöra ett underlag med förslag på hur
bilresandet till kongresshuset kan hållas så lågt att inga parkeringsplatser behöver
anläggas.
Utredningen har utgått ifrån de förutsättningar för att resa som finns idag kring
platsen och i centrala Borås. Kontinuerlig förankring har genomförts med aktörer
under utredningens genomförande. Startmöte hölls med representanter från
Boråsborås, Borås Stads parkeringsbolag och Tekniska förvaltningen. Därefter
samlades till ett möte för att sätta ambitionsnivå och diskutera mål för
utredningen där även representanter från Strategisk planering,
Miljöförvaltningen och byggherren IBAB deltog tillsammans med ovan nämna
aktörer. Vid en slutpresentation bjöds fastighetsägare till omkringliggande
fastigheter, Borås cityhandel, övriga berörda förvaltningar, privata
parkeringsbolaget Kanico, kommunala parkeringsbolaget, m.fl. in för att
diskutera föreslagna åtgärder och komma med synpunkter och förslag på MMutredningen.

1.1

Mobility Management

Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan som handlar om att
främja hållbara transporter genom att förändra resenärers resmönster och val av
färdmedel. En ofta använd definition av mobility management är ”mjuka
åtgärder för att påverka resan innan den börjar”. Det innebär ofta ett
kostnadseffektivt sätt att öka andelen hållbara resor. Särskilt effektivt har det
visat sig vara när det genomförs i kombination med fysiska åtgärder eftersom
åtgärderna gör att infrastrukturen används mer effektivt.
Grundläggande för mobility management är användningen av mjuka åtgärder,
såsom information och kommunikation, organisation och samverkan, samt
marknadsföring. Exempel på vanligt förekommande åtgärder är cykelkampanjer,
service för gående och cyklande, resplaner för verksamheter, rabatterad
kollektivtrafik, resfria möten, etc.

1.2

Upplägg och avgränsningar

Utredningen har strukturerats enligt följande upplägg:


Förutsättningar för att resa till platsen i dagsläget
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Exempel från andra städer
Förslag på mål för resandet
Åtgärder som bidrar till att uppfylla målen om ett hållbart resande

Studien har endast fokuserat på framtida besökares resor, inte de anställdas resor.
Ytterligare avgränsningar är att anställda och besökare till högskolan och
verksamheter inom Simonsland inte har tagits med. Det finns goda skäl att
studera möjligheterna för hållbart resande för anställda och besökare till
omgivande verksamheter framöver i syfte att knyta samman området än mer med
centrala Borås.

3
Trivector Traffic

2. Nuläge och förutsättningar för resande till
platsen

2.1

Kongresshusets förutsättningar enligt detaljplanen

Det nuvarande Folkets hus i kvarteret Eolus ska byggas om till ett funktionellt
kongresshus. Kongresshuset avses kunna hålla minst tre stora möten per år med
ca 800 personer per möte, 12 större möten med ca 250 deltagare, 18 normalstora
möten med ca 150 deltagare och 30 mindre möten med ca 100 personer per möte.
Aktiviteter kommer att finnas både dag- och kvällstid, med huvudsakligen
konferens- och mötesaktiviteter under dagen och teater och konserter på kvällen.
Kapaciteten för kongresshuset kommer enligt detaljplanen att vara 1 500
samtidiga besökare.
Enligt den gällande parkeringsnormen för Borås Stad ska 50 % av besökarna till
användningsområdet kongress ha tillgång till bilparkering. Med 1500 samtidiga
besökare ger det 750 bilparkeringsplatser.
Kongressanläggningen väntas ha relativt låg arbetstäthet med ca 5-6 fast
anställda. Vid större event kan ytterligare ca 200 anställda finnas i byggnaden.

2.2

Målgrupper och hur de reser

Maxkapaciteten för kongresshuset beräknas till 1500 besökare. Vid de flesta
tillfällen kommer antalet besökare vara markant lägre, även om flera möten
överlappar varandra.
Det finns mycket få uppgifter om resande i Borås Stad, både hur invånarna reser
och hur besökarna reser. I den här utredningen ligger fokus på besökarnas resor.
Som utgångspunkt har antaganden gjorts utifrån erfarenheter från andra
kongresshus i Sverige, då det antas att besökarna till Borås kongresshus kommer
resa på liknande sätt som besökare till andra städers kongresshus.
Målgruppen för Borås kongresshus är till största delen affärsresenärer för
konferenser och möten. För kvällsaktiviteter är målgruppen i första hand boende
i Borås med omnejd. Tre olika målgrupper har identifierats och följande
resmönster har antagits om inga åtgärder görs:
Besökare till flerdagarskonferenser. Dessa gäster kommer relativt långväga ifrån
och reser i huvudsak till Borås med buss, tåg och taxi. Deras första anhalt är
resecentrum eller det hotell där de stannar över. Från resecentrum eller hotellet
rör de sig till största delen till fots eller med stadstrafiken. Resor med cykel är
generellt få. De reser oftare i grupp tillsammans med kollegor. De besökare som
anländer med bil parkerar i anslutning till hotellet.
Besökare till endagarskonferenser och möten. Dessa personer kommer till största
delen från Västra Sverige och Borås omnejd. De anländer i stor utsträckning med
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buss eller tåg till resecentrum. Något fler besökare än gruppen ovan anländer i
privat bil. Antalet passagerare per bil antas vara relativt lågt, under 2 personer
per bil. Deras första anhalt är resecentrum eller ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset. Från resecentrum går de eller tar taxi. Andelen som
cyklar är generellt låg.
Besökare till kvällsaktiviteter. Detta är personer som till största delen bor i Borås
eller grannkommunerna. De anländer i hög utsträckning med privat bil, ofta i
sällskap med minst två personer per bil. I viss mån antas de även resa med lokaleller regionbuss, samt med cykel. Deras första anhalt är ett parkeringshus i nära
anslutning till kongresshuset eller någon av kollektivtrafikknutpunkterna
varifrån de går till fots.
Anställda vid kongresshuset. Det kommer finnas 5-6 heltidsanställda och ca 200
personer på lönelista som kallas in till evenemang. De anställdas resor har inte
behandlats i den här MM-utredningen. För att de anställda inte ska belasta
biltrafiksystemet och befintliga parkeringsanläggningar rekommenderas att en
plan för resandet tas fram.

2.3

Kongresshusets lokalisering

Planområdet för kongresshuset är centralt beläget vid korsningen Järnvägsgatan
och Allégatan vid Akademiplatsen. Platsen markerar början av
stenstaden/rutnätsstaden i centrala Borås. Vägnätet söder om planområdet har
stadskaraktär med breda trottoarer och hastighetsdämpade åtgärder för
fordonstrafik. Denna nordliga del av centrum är relativt kuperad med sluttningar
ner mot Viskan i väster.
Platsens centrala läge ger korta avstånd till viktiga punkter som Borås
resecentrum (700 m), Södra torget (600 m) och Stora torget (400 m). Borås
högskola med 13 000 studenter och drygt 700 anställda är granne med
kongresshuset. I omgivningen finns även flera andra arbetsplatser.
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Figur 2-1

2.4

Planområdets läge i staden. Röd punkt = planområde, vit = Borås resecentrum, mörkblå =
högskolan, ljusblå = Simonsland & Textilhögskolan, ljusgrön = Stora torget, mörkgrön =
Södra torget. Karta: Google Maps

Förutsättningar att resa

Till fots och cykel
Möjligheterna att färdas till fots och med cykel är goda kring planområdet.
Separerade cykelbanor finns utmed Järnvägsgatan, Sven Erikssonsgatan,
Skaraborgsvägen samt Yxhammarsgatan. I övrigt färdas cyklister i blandtrafik.
Gångvägarna i centrala Borås skapar ett finmaskigt nät med breda trottoarer.
Delar av Allégatan samt Akademiplatsen, utmed Järnvägsgatan mellan den norra
högskolebyggnaden och planområdet, är ett gångfartsområde. Den stenbelagda
ytan kopplar samman högskoleområdet med centrum genom Allégatan och
Österlånggatan.
Restiderna till fots och med cykel mellan planområdet och ett par utvalda
målpunkter listas i tabellen nedan. Uppskattningen av restid för cykel respektive
till fots grundar sig på att cyklisten färdas i 12 km/h1 och fotgängaren i 5 km/h.
1

12 km/h är relativt lågt räknat. Det baseras på att cyklisten färdas i stadsmiljö med flera stopp på vägen.
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Tabell 2-1 Reslängd och restider för fotgängare och cyklister till målpunkter i Borås.

Målpunkt

Reslängd [m]

Restid, gång [min] Restid, cykel [min]

Borås resecentrum

700

8

4

Stora torget

400

5

2

Södra torget

600

7

3

En inventering av parkeringsmöjligheter för cyklar i Borås tätort genomfördes år
2013. Studien visade att det vid högskolans lokaler finns 500 tillgängliga platser
men enbart 135 var belagda. Dock var det stora skillnader mellan olika cykelställ
där några var överfulla. Detta tyder på att placeringarna inte är optimala.
Vid resecentrum är beläggningen på cykelparkeringarna generellt hög och
inventeringen pekar på att de behöver utökas. Nyligen anlades ett nytt bemannat
cykelgarage vid resecentrum vilket har använts flitigt. Inom centrumringen
visade inventeringen att cykelställen står relativt glest och att det ofta finns lediga
platser.

Kollektivtrafik
Borås har mycket bra kollektivtrafikutbud till Göteborg med minst 20minuterstrafik med buss. I högtrafik är det 10-minuterstrafik eller tätare. Med tåg
finns anslutningar mot Göteborg, Varberg, Alvesta/Kalmar samt Herrljunga.
I direkt anknytning till planområdet ligger hållplatsen Högskolan där
stadsbussarna 1, 3, 7 och 31 stannar, se figur 2-2. Turtätheten varierar under
dygnet. Under högtrafik trafikeras hållplatsen med 6-minuterstrafik och under
lågtrafik med 15-minuterstrafik. Hållplatsen är tillgänglighetsanpassad och
plattformen klassificeras som grön standardnivå, det vill säga den högsta nivån.
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Högskolan

Hötorget

Resecentrum
Södra
Torget

Figur 2-2

Resväg med buss mellan högskolan och utvalda målpunkter i Borås.

Som beskrivet ovan ligger Borås resecentrum 700 meter från kongresshuset.
Därmed är planområdet strategisk väl beläget med nära kopplingar till både
regional som lokal kollektivtrafik. I
tabell 2-2 listas restiden med buss från kongresshuset till för var och en av de
utvalda målpunkterna. Som resenär kan man enbart resa med linje 31 mellan
resecentrum och högskolan utan byten. Dock trafikerar linjen sträckan enbart
under högtrafik på förmiddag och eftermiddag. Övriga tre linjer kräver byte på
Södra torget vilket gör att restiderna för buss generellt sett är längre från
resecentrum till kongresshuset än med både cykel och gång. Medelhastigheten
för buss är enligt tidtabell 19 km/h.
Tabell 2-2 Restider för kollektivtrafikresenärer mellan kongresshuset och målpunkter i Borås inkl.
gångsträcka.

Målpunkt

Restid [min]

Sträcka att gå
[meter]

Antal byten

Borås resecentrum*

10

50

1

Stora torget (hpl. Hötorget)

6

350

0

Södra torget

3

50

0

* Mellan resecentrum och Södra torget trafikerar linjerna 2, 5, 6 och 8.
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Bil och parkering
Centrala Borås är generellt sätt mycket tillgängligt för biltrafik. Stora delar av
centrum har dock gångfartsgator där alla färdmedel ska hålla en fotgängares
hastighet. I kartbilden nedan visas med lila linjer de sträckor där gångfart gäller.
På resterande gator gäller maximalt 50 km/h. Även de viktiga målpunkterna
resecentrum, högskolan, Stora torget och Södra torget är utmarkerade.

Figur 2-3

Gatunät i centrala Borås där bilar kan färdas (utpekade målpunkter: Borås resecentrum (vit),
högskolan (mörkblå), Simonsland & Textilhögskolan (ljusblå), Stora torget (ljusgrön) och
Södra torget (mörkgrön)).

Det finns även mycket god tillgång till parkering för bilar i staden. En inventering
har genomförts av befintliga parkeringsplatser inom en radie av 500 meter från
kongresshuset, se Figur 2-4. Där finns idag cirka 1 800 parkeringsplatser
tillgängliga för allmänheten som drivs av Borås kommuns Parkerings AB. Valet
av 500 m har gjorts för att likställa gångavståndet till parkering med det till
kollektivtrafikknutpunkterna. Dessutom byggs parkeringshuset Kungsbron om
och kommer när det är färdigt ha 272 platser.

Parkeringsbolaget har inför föreliggande utredning (våren 2015) genomfört
en mindre beläggningsstudie som visar att den genomsnittliga beläggningen
för dessa parkeringsplatser under förmiddagar är 80 % och under
eftermiddagar 63 %. Efter klockan 18 minskar beläggningen markant.
Fördelningen är relativt ojämn med några parkeringsanläggningar som har
över 95 % beläggning och andra som har under 70 % på förmiddagen, se
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tabell 2-3 för mer information. Sedan Simonsland öppnade efter upprustningen
år 2013 har beläggningen ökat generellt och framförallt på parkeringshuset
Nybron (den parkeringsanläggning som ligger närmast), se den grönmarkerade
anläggningen i figur 2-4.

500 meter

Figur 2-4

Placering av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. (Blå=P-plats, röd=Endast
hyrplatser & grön=P-plats samt elladdplats.) Källa: Borås kommuns Parkerings AB.
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Tabell 2-3 Beläggningsstudie av parkeringsplatser inom 500 meter från kongresshuset. Källa: Borås
kommuns Parkerings AB.
Parkeringsplats

Antal platser

Beläggning FM

Beläggning EM

Viskastrandsgymnasiet

104

84 %

92 %

Borås Öfwre

23

78 %

13 %

Högskolan

108

94 %

39 %

P-huset Nybron

185

96 %

52 %

Gjutaren

380

73 %

57 %

Bangården

140

91 %

60 %

Krokshallsberget

79

65 %

73 %

Viskaholm

26

73 %

62 %

Krokshall

54

56 %

76 %

Krokshallstorget

47

79 %

68 %

Elektra

59

83 %

73 %

Posthuset

7

100 %

57 %

Midasgaraget

93

70 %

61 %

Midasterassen

13

100 %

100 %

Hugin

37

97 %

73 %

Nornan

51

55 %

63 %

Övre Nornan

53

70 %

85 %

Valhall

76

90 %

72 %

I nära anslutning till högskolan ligger en anläggning som drivs av Kanico, där
enbart
tillståndsparkering
gäller.
I
några
av
de
allmänna
parkeringsanläggningarna finns det också möjlighet att köpa särskilda tillstånd.
Dessa nyttjas till stor del som arbetsplatsparkeringar.
Beläggning är förhållandet mellan totalt antal tillgängliga platser och antal
belagda platser. 80 % beläggning innebär alltså att 80 % av platserna är upptagna
vid just det tillfället, eller att 20 % av platserna är lediga. Teoretiskt innebär det
att det finns 360 platser lediga på förmiddagen i det studerade området. I
praktiken är det dock färre. Normalt uppstår så kallad söktrafik (extra resväg då
man letar parkeringsplats) vid 80-85 % beläggning, vilket innebär att man inte
ser en ledig plats direkt när man kommer in på parkeringen utan man för köra
runt lite. P-In system, system som hänvisar till lediga parkeringsplatser i entrén,
höjer denna nivå. Det är svårt att få högre beläggning än 95 % för att det då
upplevs som fullt (beroende på hur länge bilarna står parkerade). I och med att
anläggningarna är så pass utspridda som de är idag upplevs det som mer fullt och
söktrafiken är troligtvis också hög.
På de flesta av parkeringsanläggningarna inom 500 meter från kongresshuset är
det tillåtet att parkera i maximalt 1 dygn, med några undantag. Avgiften per
timme under dagtid, 09-18, varierar mellan 4 och 20 kr och på enbart tre
anläggningar finns möjligheten att hyra en bilplats på månadsbasis, se tabell 2-4.
På nästan samtliga 18 anläggningar är taxan lägre under natten då den varierar
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mellan 1-4 kr/h. Kostnaden för parkering över tid styr i stor utsträckning hur ofta
och hur länge en bil står parkerad.
Tabell 2-4 Villkor för parkeringsanläggningar inom 500 meter från kongresshuset.
Parkeringsplats

Maxtid [tim]

Avgift dagtid
[kr/tim]

Hyra/månad [kr]

Viskastrandsgymnasiet

24

4

-

Borås Öfwre

24

15

-

Högskolan

24

8

-

P-huset Nybron

2 dygn

10

700-800

Gjutaren

24

20

-

Bangården

24

4

-

Krokshallsberget

7 dygn

6

400

Viskaholm

24

8

-

Krokshall

24

10

-

Krokshallstorget

2

10

600

Elektra

24

10

-

Posthuset

1

20

-

Midasgaraget

24

18

-

Midasterassen

24

20

-

Hugin

24

10

-

Nornan

24

10

-

Övre Nornan

24

10

-

Valhall

24

10

-

Öster om centrala Borås har kommunen reglerat parkeringsmöjligheterna delar
av området Östermalm genom att minska gratisparkeringen och införa
boendeparkering. Liknande åtgärder planeras längre norrut i Östermalm.

2.5

Mål- och styrdokument i Borås

Borås vision 2025
Det finns tre strategiska målområden i Borås vision som har direkt beröring till
ett nytt kongresshus och resandet till det.
Det första målområdet är: Människor möts i Borås
Strategierna innebär att människor möts i spontana och planerade möten och
utbyter kunskap, erfarenheter och insikter. Nya mötesplatser skapas som
påverkar utvecklingen av staden.
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Målområde 4 i visionen är: Livskraftig stadskärna
En attraktiv stadskärna är levande under dygnets flesta timmar med en blandning
av boende, handel och upplevelser. En av strategierna är att mötesplatser ska
utvecklas i stadsrummet. En annan att göra delar av stadskärnan bilfri och låta de
kollektiva färdmedlen dominera. Det ska även vara lätt för människor att förflytta
sig inom staden.
Målområde 6 är: Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Skapa goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer för att
minska miljöbelastningen. Strategierna ska stimulera miljövänliga resvanor både
inom staden, kommunen och utifrån. Det ska vara lätt att förflytta sig till fots och
till cykel och fler ska resa med kollektiva färdmedel. Samverkan med Göteborg
och övriga Västsverige ska utvecklas så att fler får snabba, pålitliga och hållbara
transporter.

Borås Stads miljömål
Borås Stad har antagit miljömål för tidsperioden 2013-2016. Två övergripande
mål är intressanta för utredningen:




Energianvändningen ska bli mer effektiv,
med etappmålet:
 Minska energianvändningen med 15 % jmf med 2009
Minskad miljöpåverkan från trafiken,
med etappmålen:
 Bättre förutsättningar för resenärer att välja hållbara färdsätt
 Bättre infrastruktur för cykling
 Det finns laddstationer för elbilar

Etappmålen följs av åtgärder och plan för uppföljning.

Trafikstrategi och parkeringsnorm
Borås Stad saknar strategiska dokument såsom trafikstrategi, cykelstrategi,
parkeringspolicy, mm. Det saknas även information om färdmedelsfördelning.
Parkeringsnormen, från 19982, anger att för ”samlingslokaler” under vilken
kongresshuset faller är behovsparkeringstalet 50 % av normalt besöksantal eller
15 % av maximalt besöksantal. I parkeringsnormen finns även en
samnyttjandenorm för Borås centrum där en reducering med 30 % av
parkeringsbehovstalen har tillämpats.
För samlingslokaler behöver maxbehovet vara dimensionerande endast om det
ofta förekommer. Normalbehovet kan vara dimensionerande om maxbehovet
bara inträffar någon enstaka gång per år och lite "vild" parkering då inte bedöms
ge allvarliga olägenheter och trafiksäkerhetsrisker för omgivningen.
Samnyttjandemöjligheterna och möjligheterna till gatuparkering blir avgörande
för hur man i det enskilda fallet kan klara maxtillfällena och om de behöver vara
dimensionerande för kraven.

2

Parkeringsnorm 335:7, fastställd av kommunfullmäktige 1998-06-11.
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2.6

Framtida förändringar

Borås Stad arbetar med flertalet parallella planer gällande förtätning av bostäder,
verksamheter samt skapa ett mer hållbart trafiksystem i Borås tätort.

Campus 2025
Högskolan i Borås har tillsammans med Akademiska Hus tagit fram en
visionsplan för campusområdet, ”Campus 2025”. Visionen är att utöka
campusområdet med fler byggnader och stärka kopplingarna med centrala Borås.
Idag finns 5 800 helårsstudenter på Högskolan i Borås och uträkningar baserat
på visionen visar att antalet studenter kommer att öka till omkring 7 500. Även
inom forskningsområdet är ambitionen att växa avsevärt jämfört med dagens
cirka 700 anställda.
I visionsdokumentet pekas Allégatan och vägen från Resecentrum ut som
naturliga och viktiga stråk till högskolan. Strävan mot ett hållbart campus
innefattar även en strävan mot fossilfri mobilitet.

2.7

Sammanfattning av förutsättningarna

Följande förutsättningar ligger till grund för förslagen på åtgärder:

Lokalisering




Kongresshusets läge i centrum är en fördel för resande med gång, cykel
och kollektivtrafik
Viktiga målpunkter för besökare, t.ex. resecentrum, hotell, Stora torget
och Södra torget ligger inom gångavstånd
Närheten till högskolan stärker attraktiviteten för den delen av centrum

Gång och cykel







Gångvänliga ytor utanför kongresshuset stärker viljan att gå.
Gångstråket från resecentrum upplevs som gent men ”tråkigt”, längsmed
järnvägsspåren. Flera ologiska korsningspunkter gör att gångstråket
mindre attraktivt.
Det finns cykelbanor till kongresshuset och relativt många
cykelparkeringar tillgängliga vid högskolan nära kongresshuset.
Beläggningen på cykelparkeringen resecentrum är hög vilket är en
nackdel.
Andelen besökare som cyklar antas generellt vara låg.

Kollektivtrafik





Utbudet med kollektivtrafik till Borås från framförallt Göteborg är mycket
bra.
Det är en fördel att det finns tillgänglighetsanpassade hållplatser direkt
utanför kongresshuset.
Stombussen har hög turtäthet.
Det är en nackdel att utbudet med direktbuss från resecentrum till
kongresshuset är dåligt. Byte krävs oftast på Södra Torget.
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Parkering och biltrafik







Det finns stor tillgång till parkeringsplatser inom 500 m från
kongresshuset.
Beläggningen är hög, ca 80 %, under förmiddagar på vardagar. Detta är
den dimensionerande tidpunkten för parkering.
Parkeringsanläggningarna ligger utspridda och kan vara svåra att hitta för
besökare.
Alla parkeringsplatser är avgiftsbelagda.
Borås centrum är relativt tillgängligt för biltrafik.
Det antas att besökare som ankommer i bil till endagsmöten sitter
ensamma i bilen.

Visioner och mål


Både visionen och miljömålen stödjer satsningar på hållbara färdmedel
och att dessa prioriteras framför bilen
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3. Exempel från andra städer

Som inspiration har exempel på hur trafiksituationen har lösts vid kongresshus,
arenor och andra besöksintensiva anläggningar från andra städer studerats.
Exemplen beskriver hur resonemangen kring resandet har gått i planeringsskedet,
och i de fall anläggningen är i drift, vilka erfarenheter som gjorts.

3.1

Uppsala konsert och kongress, Uppsala

Uppsala Konsert och Kongress (UKK) är beläget mycket centralt i Uppsala,
endast 400 meter från Uppsala C och därmed med mycket god
kollektivtrafikförsörjning. Anläggningens totala kapacitet uppgår till över 3 000
personer, varav stora salens kapacitet utgör 1 120 personer. I närhet till
anläggningen hänvisas till hotell med sammanlagt 1 500 rum och 2 600 bäddar.
Totalt innehåller UKK 13 800 kvm BTA, fördelat på 8 våningar.
Parkeringsgarage finns i form av Centralgaraget (350 platser) och Kvarnen (300
platser) inom ca 200 till 300 meters gångavstånd. Avgiften i Kvarnen uppgår till
10 kr/20 min, och i Centralgaraget är avgiften 12 kr/20 min.
I samband med detaljplaneringen av Uppsala Konsert & Kongress gjordes även
en trafikutredning3. Denna bedömde parkeringsbehovet till mellan 190 (dagtid)
och 270 (kvällstid) parkeringsplatser vid större evenemang. I utredningen
räknades även beläggningen på parkeringsplatser inom 400 meters radie från
planområdet inklusive de platser som försvinner i och med utbyggnaden, samt
tillkommande kapacitet i Centralgaraget med sina drygt 300 platser. Utredningen
landade i ett underskott på ca 30 parkeringsplatser kvällstid. För dessa hänvisas
till ledig kapacitet som bedöms finnas inom ett gångavstånd om ca 500-600 m.
Trafikutredningen indikerar även att parkeringsbelastningen lättar avsevärt om
evenemangstiderna anpassas till tidpunkt när de flesta arbetspendlare begett sig
hem.
Med hänsyn till osäkerheterna i bedömningarna lämnas även öppning för ett
framtida parkeringsgarage under Vaksala torg, i anslutning till planområdet. Här
finns utrymme för 180 platser i ett plan eller 360 platser i två plan.
Med beaktande till genomförd beläggningsstudie och beredskap för vid behov
framtida utbyggnad av parkeringsgarage under Vaksala torg, samt med hänsyn
tagen till det mycket goda kollektivtrafikläget, så tillfördes ingen parkering inom
egen fastighet. Fastigheten behövde med hänsyn till detta inte tillfogas något
parkeringsköp4.

3
4

Uppsala kommun, 2004, Detaljplan för kvarteret Gerd och Vaksala torg.
Telefonsamtal med Nina Hassaine Gustafsson, Uppsala Parkerings AB, 2015-05-06.
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3.2

Carlstad Conference Center, Karlstad

Carlstad Conference Center (CCC) invigdes i januari 2011 och drivs av Visit
Karlstad AB som ägs till 49 % av Karlstad kommun och 51 % av näringslivet.
CCC är en utbyggd konferens- och konsertanläggning i centrala Karlstad som
ligger 1 kilometer, eller 10 minuters promenad, från centralstationen där mycket
av stadens kollektivtrafik finns samlad. Innan ombyggnaden kunde
konferensanläggningen ta emot upp till 700 besökare medan den efter
ombyggnation innehåller en stor sal för 1 600 besökare, konferensrum,
restaurang och andra serviceytor.
Trots att CCC är en utbyggnad av befintlig konferensanläggning finns inga
cykelbanor som leder enda fram till byggnaden. Däremot finns bra gångstråk och
bilvägar. I övrigt innehåller området bostäder, kontor, hotell och andra
verksamheter. Utmed CCC går Tage Erlandergatan som binder ihop byggnaden
med Karlstads centrum samt den större infartsleden Hagaleden. Enligt
trafikutredningen trafikerar 4 500 fordon per dygn Tage Erlandergatan, med en
beräknad ökning av antalet fordon till 4 800, där tillskottet av besökare antogs
stå för 80 % av trafikökningen.
Karlstad kommun hade ingen parkeringsnorm för konferensanläggningar innan
byggnationen av CCC, varför en parkeringsutredning genomfördes. I den fann
man det inte rimligt att parkeringsbehovet för 1 600 besökare skulle lösas. Istället
antogs ett normalvärde om 800 besökare vilket medförde ett parkeringsbehov om
mellan 200-250 parkeringsplatser. Vid stora evenemang beräknades maxbehovet
av parkeringsplatser till cirka 400 platser. Invid byggnaden anlades 216 bilplatser
medan resterande parkeringsbehov skulle täckas av befintligt utbud i närområdet.
Konferensanläggningen är välförsedd med kollektivtrafikförbindelser till stora
delar i Karlstad. Dock är restiden betydligt längre med kollektivtrafik jämfört
med gång och cykel mellan centrum och CCC. Närmaste hållplats ligger 90
meter från huvudentrén.
Förbindelserna till centrum har förbättrats med en ny gång- och cykelbro mellan
CCC och centrala staden. Det har även tagits politiska beslut att bygga en gång
och cykelbro över Klarälven i syfte att binda samman Karlstad än mer. För att
möta ett ökat cyklande till konferensanläggningen anlades 100 cykelplatser vid
huvudentrén.
I parkeringsutredningen för CCC föreslogs ett antal åtgärder i syfte att minska
besökarnas resande med bil:







Informera om gång-/cykelvägar samt gångtider och restider med cykel.
Tydlig vägvisning för fotgängare och cyklister.
Informera om var närliggande busshållplatser är lokaliserade.
Kollektivtrafikbiljett ingår i evenemangskostnaden.
Charterbusstrafik till evenemang
Uppmana till samåkning

Under våren 2015 har ett samarbete mellan CCC och Karlstad kommun startat
där kommunen lånar ut ett 20-tal cyklar till CCC och dess besökare. Kommunens
nya cykelplan kommer att inkludera utbyggnad av cykelstråk till CCC vilket
förbättrar möjligheterna till säker cykling till evenemang. Vid större evenemang
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har besökare haft svårt att hitta lediga bilparkeringsplatser trots den närliggande
parkeringsanläggningen. Genom att arbeta mer aktivt med information om
hållbara färdmedel och andra MM-åtgärder finns stor potential att minska
andelen besökare som reser med bil.

3.3

Munktell arena, Eskilstuna

I den centralt belägna stadsdelen Munktellstaden byggs en ny inomhusarena
innehållande tre hallar för olika ändamål, däribland handboll, basket och mässor.
Den stora hallen rymmer 3 700 sittplatser och kan husera 4 500 gäster vid
konserter. Vid mässor och utställningar finns plats för 1 200 besökare om alla tre
hallarna används. Arenan har en hög miljöprofil gällande energianvändning och
transporter där kommunen arbetar med mobility management för att få fler att
resa hållbart till arenan.
Arenaområdet ligger drygt en kilometer, det vill säga 10 minuters promenad,
nordväst om Eskilstuna centralstation. Den nya arenan ska ersätta den nuvarande
handbollshallen som ligger på grannfastigheten. I övrigt planeras bostäder,
badhus och verksamheter i Munktellstaden i syfte att utvidga Eskilstunas
centrum över Eskilstunaån som skiljer staden i en nordlig och en sydlig del.
I dagsläget är Munktellstaden främst ett industriområde innehållande mindre
industrier men även idrottsanläggningar, konsertlokal och kontor. Området är
försett med breda gator i ett relativt finmaskigt nät men få gång- och cykelbanor
varför cykling till största delen sker i blandtrafik. Utmed den i Munktellstaden
genomgående huvudgatan färdades år 2011 6000 fordon per årsvardagsdygn.
Området trafikeras av en stadsbuss, linje 6, och kopplar samman Munktellstaden
med Eskilstuna centrum med halvtimmestrafik under kontorstid.
Inom området planeras en stor utbyggnad av nya separerade gång- och
cykelvägar samt en ny bro för fotgängare och cyklister över Eskilstunaån i syfte
att skapa fler kopplingar mellan centrum och Munktellstaden. En busslinje
föreslås trafikera området med ökad turtäthet jämfört med idag samt nya
hållplatser intill viktiga målpunkter i området, exempelvis nya arenan. Den
största delen av gatorna i Munktellstaden är begränsade till 30 km/h vilket även
kommer att gälla på de tillkommande gatorna. De nya gatorna ska verka för att
minska genomfartstrafiken är därmed förbättra boendemiljön och tryggheten i
området kring arenan.
På arenaområdet kommer inte några bilparkeringsplatser att anläggas utan
besökarna är hänvisade till befintliga platser. Inom 500 meter från arenan finns
knappt 800 bilparkeringsplatser och i centrum finns ytterligare 500 tillgängliga
platser. På grund av bristen av cykelinfrastruktur inom Munktellstaden ska 750850 cykelplatser, både utomhus och under tak, anläggas i anknytning till den nya
arenan.

Åtgärdsförslag
I den framtagna trafikstrategin för den nya arenan finns åtgärder för att främja att
större andel av besökarna reser hållbart till arenan:
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Fysiska åtgärder:





Ny gång- och cykelbro över Eskilstunaån
Utökat gång- och cykelvägnät inom området
Nya gator ska minska genomfartstrafiken
Anlägga 750-850 säkra och attraktiva cykelparkeringsplatser

Mobility Management-åtgärder:






3.4

Skyltning och belysning för fotgängare och cyklister
Förbättrat kollektivtrafikutbud
Evenemangsbussar
Kampanjer för hållbart resande
Biljetter/Kombibiljetter till kollektivtrafiken

Malmö Live, Malmö

Kvarteret Malmö Live i Malmö är ett kombinerat kongress-, konsert- och
hotellkvarter som är under byggnation och väntas stå klart i maj 2015. Läget är
mycket centralt, endast 150 meter från nedgång till Malmö C och har således ett
mycket gott läge sett utifrån tillgänglighet med kollektivtrafik, gång och cykel.
Hela kvarteret, tillsammans med bostäder och kontor, omfattar sammanlagt
90 000 kvm. Totalt kommer konsert-, kongress- och hotellanläggningen
sysselsätta mellan 250 och 500 anställda.
Den största kongressalen rymmer 1 500 deltagare, och intill denna finns en
utställningsyta på ca 3 000 kvm. Det finns 24 konferensrum av varierande
storlek, varav det största rummet tar 650 deltagare. Hotellet har sammanlagt 445
rum, två restauranger, skybar, mm. Konsertdelen består av två scener; den största
tar 1 600 besökare, medan den mindre scenen tar 850 besökare.
Malmö Live uppförs efter en markanvisningstävling där flera arkitektbyråer
deltog. Vinnande bidrag var Schmidt/Hammer/Lassens bidrag ”Kontrapunkt”.
Bland bedömningskriterierna av bidragen var en av punkterna det
stadsstrukturella
greppet
avseende
platsen,
byggnaderna
och
kommunikationerna. Ett annat bedömningskriterium var hållbarhetsaspekter.
En ambition för projektet vad gäller stadsrummet har varit att skapa en bilfredad
kajpromenad och ta vara på platsens potential som mötesplats och vistelsemiljö.
Genom detta nyttjas både kontakten med vattnet och den visuella kopplingen mot
staden på bästa sätt. Trafik hänvisas i första hand till kvarterets norra sida.
Med sitt centrala läge är gång- och cykelmöjligheterna mycket goda.
Cykelparkering kommer att finnas ut mot Neptunigatan och Nordenskiöldsgatan,
och stora ytor kommer avsättas för cykelparkering vid den norra entrén. Exakt
hur mycket cykelparkering som kommer finnas vet man först efter invigningen
då man också vet hur människor kommer att resa till Malmö Live. I
tävlingsförslaget
för
Kontrapunkt
angavs
sammanlagt
280
cykelparkeringsplatser vid Norra Entrétorget och Foajén. Cykelparkering
anordnas på allmän platsmark, då det inte finns kvartersmark att anordna det på.
Däremot får bostäder och kontor lösa sin parkering inom egen fastighet. En
svårighet för anordnande av cykelparkering är att avgöra vilken parkering som
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används av studenter (Högskolans nya administrationsbyggnad ligger alldeles
intill) och vilken som används av besökare till konserthuset. Därutöver finns flera
andra funktioner och verksamheter i området. Ambitionen har därför varit att
hantera området som en helhet. I planbeskrivningen anges att cykelparkering
kommer att lokaliseras utefter cykelströmmarna och placeras i direkt närhet till
entréerna.
Gibraltargatan som ligger direkt väster om området tillförs gång- och cykelgata,
vilket förbättrar tillgängligheten med gång och cykel. Dessutom öppnas hela
området upp för cyklister.
Kollektivtrafikutbudet är mycket gott i området, med sin direkta närhet till
Citytunneln och station Malmö C och dess tågtrafik. Fem stadsbusslinjer angör
också hållplatser direkt i anslutning till planområdet, och de två körfälten längst
i norr på Neptunigatan avsätts i detaljplanen för en framtida spårvägsutbyggnad.
En av busslinjerna, linje 5, är den s.k. MalmöExpressen; en dubbelledad gasbuss
som till stora delar lanserats enligt BRT-koncept.
Inför detaljplaneringen av Malmö Live genomfördes en parkeringsutredning,
vilken konstaterade att Malmö Parkering hade 17 anläggningar inom 500 meters
gångavstånd från anläggningen med totalt ca 2 000 parkeringsplatser.
Sammantaget kommer efter utbyggnaden ca 200 platser försvinna. Det bedömdes
inte finnas någon överkapacitet i dessa parkeringsanläggningar.
I anläggning inom Malmö Live ordnas med 213 parkeringsplatser i källarplan,
men behovet bedöms vara större än så. En större del av parkeringsbehovet har
lösts med parkeringsköp och samnyttjande i närliggande anläggningar.
Parkeringsavgift tillämpas för samtliga platser. Avgiftsnivån ligger på ca 20-25
kr/tim över hela dygnet, alla dagar och dygnsparkering kostar ca 120-180 kr per
dygn.
För långväga busstrafik finns en vändplan framför hotelldelen som kan användas
som vändslinga för på- och avlastning av resenärer. Här angör även taxi.
Mobility Management var vid tiden för planeringen av Malmö Live inte en
särskilt debatterad fråga, varför man inte använt detta i någon särskild
utsträckning.

3.5

Uppsala Arena, Uppsala

Uppsala planerar en ny arena i stadsdelen Norra Gränby som ligger ca 3 km från
Uppsala C. Uppsala Arena är en planerad evenemangsarena som kommer att få
en kapacitet om 8 000 – 10 000 åskådare beroende på evenemang och innehåller
utomhusarena för friidrott, inomhusarena, ishallar, tennishallar, bandyhall, m.m.
Läget är perifert i Uppsalas nordöstra utkant och kommer att ligga intill två större
köpcentrum (Gränby Centrum och Gränby Köpstad). Det finns åtta olika
cykelstråk till och från arenan som studerades utifrån standard och hur gen
sträckningen var. Endast två av dessa hade en genhetskvot 5 under 1,25 (god
standard), medan övriga sex stråk hade en genhetskvot på mellan 1,25 och 1,5.
Flera brister längs med stråken noterades såsom saknade länkar, avsaknad av
5

Kvoten mellan vägnätsavstånd och fågelvägsavstånd.
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trygga passager eller otrygga stråk etc. Från Uppsala C till hållplats Gränby C är
restidskvoten6 med kollektivtrafiken god och turtätheten hög. Hållplatsen ligger
ca 500 meter från arenan. Till flertalet övriga stadsdelar är dock restidskvoten
med kollektivtrafik inte fullt lika konkurrenskraftig. En tillgänglighetsanalys för
kommande utbyggnad av Uppsala Arena7 har gjorts. Utredningens syfte var att
studera trafikförutsättningarna för den kommande exploateringen och dess
närområde och hur en god tillgänglighet till området ska kunna säkerställas.
Behovet av bilparkeringsplatser för Uppsala Arena utan att särskilda åtgärder
vidtas för att påverka färdmedelsvalen och förbättra tillgängligheten, uppgår till
1 100 – 1 300 bilplatser. Fredagar och lördagar under september månad är
dimensionerande för området. Utomhusfriidrotten, tennishallarna, bandyhallen
och ishallarna väntas tillsammans generera ett visst samtidigt besökande i form
av träningar och matchdagar, vilket uppskattningsvis bedömts till mellan ca 500
och 2 000 samtidiga besökare beroende på om Almtuna ishockey har matchdag
eller inte.
Antalet besökare till köpcentret Gränby Centrum bedömdes under maxtimmen
uppgå till 3 750. Av dessa beräknades ca 10-20 % även besöka Uppsala Arena
vid match- och evenemangsdag. Gränby Köpstad är inte befintligt, men väntas
få något mindre antal samtidiga besökare jämfört med Gränby Centrum.
Den teoretiskt lediga kapaciteten i området bedömdes uppgå till 420 bilplatser.
Därmed hade området i sin helhet varit kort på ca 700 – 900 platser vid ett utsålt
arenaevenemang. Utmaningen för planeringen var att inga nya parkeringsplatser
kunde tillförskaffas inom arenans tomt eller i övriga delar av området och att
samnyttjande var tvunget att tillämpas i största möjliga utsträckning.

Åtgärdsförslag
Två paket med åtgärder togs fram för att främja tillgängligheten till arenan, ett
baspaket och ett extra-paket:
Baspaket






Förstärk kollektivtrafiken vid stora evenemang
Informera om resmöjligheterna på arrangörens/evenemangets webbsida,
och uppmuntra samåkning
Bygg ut gång- och cykelvägnätet
Ljussätt arenastråk för gång och cykel till arenan
Erbjud bra cykelparkering inom arenans kvartersmark

Extra-paket






6
7

Kombinera inträdes- och resebiljetter
Uppmuntra ökad charterbusstrafik genom förmånliga biljetter
Anpassa trafikljusen vid större evenemang (för att effektivisera
trafiksystemet)
Avgiftsbelägg parkering
Samnyttjande av parkering

Kvoten mellan restiden för bil och för kollektivtrafik
Trivector, rapport 2014:51, Tillgänglighetsanalys för Uppsala Arena
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4. Resande till kongresshuset om inga åtgärder
genomförs

Detaljplanen utgår ifrån parkeringsnormen och 1500 besökare, vilket skulle
innebära att 750 parkeringsplatser (50 %) behöver byggas. Det kommer dock
vara mycket ovanligt med 1500 samtidiga besökare. Ett mer realistiskt
antagande, vilket kan inträffa ett par gånger per år, är att det genomförs en större
kongress och ett ”mellanmöte” samtidigt, vilket skulle ge ca 1000 samtidiga
besökare, se tabell 4-1. Ett mer normalt besöksantal som troligen kommer
inträffa flera gånger per år är mellan 400 och 600 i form av t.ex. två mindre möten
och ett stort.
Med det i åtanke föreslås att resandet bedöms för två alternativ:
1) 700 samtidiga besökare
2) 1000 samtidiga besökare
Det antas att dessa besökare är på plats under förmiddagen, vilken är den
dimensionerande tidpunkten för parkering enligt beläggningsstudien. För de
tillfällen när antalet besökare skulle bli högre än 1000 föreslås att en
beredskapsplan för ”sällantoppar” tas fram.
Tabell 4-1 Bedömt antal besökare och möten på kongresshuset enligt framtagen riskanalys.

Alternativ 1:
700 samtidiga besökare på kongresshuset. Det innebär att 350 parkeringsplatser
behöver anläggas enligt parkeringsnormen.
Alternativ 2:
1000 samtidiga besökare på kongresshuset. Enligt parkeringsnormen innebär det
att 500 parkeringsplatser behöver anläggas.
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5. Resande till kongresshuset om åtgärder för
minskat bilresande genomförs

Målet är att inga nya parkeringsplatser ska anläggas. Det innebär att
möjligheterna att gå, cykla och åka kollektivt till kongresshuset är så bra att de
utgör förstavalet, samt att befintliga parkeringsanläggningar ska kunna användas
i så stor utsträckning som möjligt.
Utifrån de två målalternativen som beskrivits i kapitlet ovan, har åtgärder som
minskar användandet av bil och ökar användandet av kollektivtrafik, gång och
cykel tagits fram, se kapitel 5.1. Åtgärderna som beskrivs är en blandning som
påverkar besökarnas resor till platsen och som förbättrar de fysiska
förutsättningarna för att gå, cykla och åka kollektivt genom bättre tillgänglighet
och ökad attraktivitet.
Effektbedömningarna (kapitel 5.2) tar fasta på att den primära målgruppen är
besökare till kongresshuset. Det är personer som till stor del kommer utifrån, från
andra kommuner och platser i Sverige och utomlands. Besökare karaktäriseras
för att inte ha en fast resvana utan vara öppna för att använda det eller de
färdmedel som är lättast för tillfället. Det antas att besökarna till största delen
kommer att anlända med kollektivtrafik till Borås resecentrum och därefter välja
kollektivtrafik eller att gå när de rör sig inom staden. De kommer cykla i liten
utsträckning. Därför har fokus lagts på förslag som gör det enklare, lättare och
mer naturligt att gå och/eller åka kollektivt inom Borås, till förmån för att ta bilen.
Med tanke på kongresshusets läge är flera av de föreslagna åtgärderna till stor
nytta för allmänheten, boende, studenter, anställda och övriga besökare.
De beskrivna åtgärderna bedöms ha en positiv effekt på resandet med gång, cykel
och kollektivtrafik till kongresshuset. Exakt vilken effekt är svår att uppskatta.
Det finns få utvärderingar där effekten av genomförda åtgärder på besökares
resor har undersökts. De bedömningar som gjorts utgår därför från kända effekter
för andra målgrupper, t.ex. för boende och anställda. Därefter förs ett
resonemang kring möjliga effekter på besökares resor.

5.1

Beskrivningar av föreslagna åtgärder

Följande åtgärder bedöms vara viktiga för att minska andelen besökare som
anländer med privat bil till kongresshuset. För var och en av åtgärderna beskrivs
vad den innebär, bedömd effekt, ansvarig och när åtgärden bör genomföras för
att få bäst effekt.
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Information om hur man reser till kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

En av de viktigaste åtgärderna är att tydligt informera om vilka
möjligheter det finns att resa till Borås och till kongresshuset.
Besökare behöver tidigt kunna söka information om var buss- och
tågstationer ligger, vilka bussar som går till kongresshuset och om
gångstråk. Informationen bör finnas på kongresshusets webbsida och
vara lätt att hitta. Information om gångvägar, bussutbud, cykelvägar
och cykelparkering bör komma före information om bilvägar och
bilparkering för att på så sätt visa på prioriteringen av hållbara
färdmedel. Det bör finnas länkar till reseplanerare för gång, cykel och
kollektivtrafik där platsen redan är ifylld som målpunkt. Samma
information bör också vara tillgänglig på kommunens webbsida.
Vid kongresser och större möten bör kongresshusets anställda aktivt
sprida information om resealternativ och se till att reseinformation når
besökarna genom program, inbjudningar och ev. kongresswebbsidor.
På hemsidan kan även information om fördelarna med att välja
hållbara färdmedel framför bilen inkluderas.
Ett exempel på det är Uppsala Konsert och Kongress som på sin
webbsida tydligt prioriterar att informera om hur besökaren på bästa
sätt ska färdas till fots, med cykel och kollektivtrafik. Hänvisning till
bilparkeringsplatser sker separat och till befintliga
parkeringsanläggningar i centrum.

Effekt

Effekten är svår att uppskatta och beror till stor del på vilken tid som
läggs på att löpande informera om resmöjligheterna och hur det
kommuniceras.
Från sammanställningar av studier med rådgivning till anställda på
arbetsplatser visar på 12 % minskning av bilresandet och för boende
en minskning med 14 % av ensamåkandet med bil.
Besökare är en grupp som lätt tar till sig information och är lätta att
påverka. Med det i åtanke antas effekten för besökare vara minst lika
hög som för anställda och boende. Lågintensiv information: ca 5 %
minskat bilresande. Högintensiv kontinuerlig information: ca 20 %
minskat bilresande.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst, samt mötesarrangörer

Genomförandefas Användarskede
En plan för informationsspridning kan påbörjas när hyresgästen är
utsedd. Åtgärden kan påbörjas omgående. Den bör uppdateras
regelbundet så att informationen alltid är aktuell.
Källa

8

Department for Transport, London8

Department for Transport, London, Smarter choices – Changing the Way We Travel, 2005
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Forma och kommunicera en hållbarhetsprofil för kongresshuset
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Borås kongresshus kan genom en tydlig hållbarhetsprofil, både
gällande energieffektivitet och transport, förmedla en bild för
anläggningen som uppmuntrar besökare att resa hållbart.
I hållbarhetsprofilen bör utbildning för anställda ingå om hur hållbara
resor ska kommuniceras och vilka förslag som ska ges till kongressoch mötesarrangörer. Vid speciella tillfällen med många besökare bör
personalen också ha kunskap om hur en plan för sällantoppar kan
genomföras.

Effekt

Åtgärden har ingen effekt i sig, men bidrar till att andra åtgärder får
större effekt.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst är ansvarig. Borås Stads MM-ansvarige
kan ge stöd

Genomförandefas Användarskede
Åtgärden kan påbörjas omgående och ingå som kriterium i
upphandlingsförfarandet till hyresgäst.

Information på plats om resmöjligheter till fots och kollektivtrafik
Kategori

Informationsåtgärd

Beskrivning

Åtgärden syftar till att informera och uppmuntra kongresshusets
besökare om hur de kan ta sig till fots och med kollektivtrafik när de
är på plats. Informationen kan förmedlas via digitala
informationsskärmar och tryckt information och bör bestå av resväg
och restid till olika målpunkter, taxiplatser mm. beroende på om
besökaren vill gå, resa med kollektivtrafik, åka taxi eller kanske cykla.
Information om kollektivtrafikavgångar kan förmedlas med hjälp av
realtidsskyltar i foajén.
Information kan förmedlas antingen som punktinsatser, kontinuerligt
eller båda delarna. Information och marknadsföring av kollektivtrafik
får större effekt om det kombineras med en förändring i utbud, t.ex.
en ny linje, högre turtäthet etc.

Effekt

En rapport som bygger på Smarter Choices visar att effekten av
information och marknadsföring av kollektivtrafiken varierar med 0,93,8 % färre bilresor per år. Ju tidigare marknadsföringen sker då ett
område ska bebyggas desto större effekt får den på minskat
bilresande och ökat kollektivtrafikresande. Effekten berör alla
resenärer.
För besökare antas effekten vara relativt låg. Det är däremot en
åtgärd som ger ett positivt intryck på besökarna.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst

Genomförandefas Realtidsskärmar kan ingå som en del i byggskedet, övrigt i
användarskede.
Åtgärden kan påbörjas omgående
Källa

9

WSP, 20079

WSP, Effekter av Mobility Management åtgärder - en analys för Stockholm baserad på internationell
litteratur, 2007.
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Förbättrad gånginfrastruktur
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare

Beskrivning

Gångstråket mellan kongresshuset och resecentrum bör förbättras
genom en genare sträckning och med tydligt företräde för fotgängare
och cyklister vid korsningspunkter med biltrafik. Det är även viktigt att
gång- och cykelvägar knyter an till busshållplatser och övriga gångoch cykelnätet i Borås. Aspekter som värderas högt hos fotgängare
är trygghet, genhet samt att gång- och cykelvägarna leder ända fram
till målpunkten. En upprustning av gångstråket kommer en stor del av
allmänheten till nytta och leder till en trafiksäkrare trafikmiljö.
Gångstråket från Stora Torget är i dagsläget av bra standard och
kräver inga åtgärder på kort sikt.

Effekt

Studier visar att boende/anställda i ett område med goda
förutsättningar för gång går 2-4 gånger mer och kör 5-15 % mindre bil
jämfört med boende/anställda i område med sämre förutsättningar för
gång.
För besökare bedöms ett förbättrat gångstråk ha en positiv effekt
under förutsättning att den kommuniceras av kongresshusets
anställda. En minskning med ca 5 % färre bilresor antas.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Planering
kan påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.
Källa

Litman, 201410

Inbjudande stråk och vägvisning för fotgängare
Kategori

Fysisk åtgärd för fotgängare & informationsåtgärd

Beskrivning

Tydlig vägvisning i form av skyltar och ljussatta stråk underlättar för
besökaren att ta sig fram i staden. Skyltning syftar till att visa den
snabbaste färdvägen till viktiga målpunkter och göra resan
överskådlig genom att ange avstånd. Stråket mellan kongresshuset
och resecentrum bör skyltas upp och kan även utformas med ljusoch färgsättning för att göra gångvägen mer attraktiv. Stråket mellan
Södra Torget och kongresshuset bör skyltas upp. Åtgärden kommer
även besökare till högskolan till gagn.

Effekt

Den exakta effekten av vägvisning är osäker, men ett förbättrat
gångstråk ha en positiv effekt för besökare. Det innebär en trygghet
för besökaren att snabbt och utan omvägar hitta till sitt slutmål. En
minskning med ca 5 % färre bilresor antas.
Åtgärden bör kommuniceras för bästa effekt.

Ansvarig

Borås Stad, tekniska förvaltningen

Genomförandefas Åtgärden faller utanför detaljplanen för kongressområdet. Den kan
påbörjas omgående. Därefter bör en drift- och underhållsplan tas
fram.

10

Todd Litman, Land Use Impacts on Transport – How Land Use Factors Affect Travel Behavior, 2014
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Förbättrat utbud av kollektivtrafik
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

Stadsbusslinje 31 trafikerar korta perioder på morgonen och
eftermiddagen vilket inte är tillräckligt då större evenemang
arrangeras i kongresshuset. Under övrig tid tvingas resenärer byta på
Södra Torget. Samtal bör föras med Västtrafik för att se över
möjligheten att utöka turtätheten. Ett alternativ är att ha tillfälliga turer
när större kongresser och event anordnas. Busslinjen kan då även
skyltas upp så att det blir tydligt att den går till kongresshuset. Ett
annat alternativ är att öka turtätheten över hela dagen.
Genom åtgärden förbättras möjligheten för fler besökare att resa utan
bil. Hållplats Högskolan ligger i direkt anslutning till kongresshuset
och är tillgänglighetsanpassad.

Effekt

Studier visar att om turtätheten ökar med 10 %, ökar andelen
resenärer med ca 1 %. Effekten kan bli större om samordning sker
med information och kampanjer om kollektivtrafiken. Effekten berör
alla resenärer.

Ansvarig

Borås Stad och Västtrafik

Genomförandefas Åtgärden faller till viss del utanför detaljplanen för kongressområdet.
Samtal med Västtrafik kan påbörjas omgående. Åtgärden kan ingå i
en plan för sällantoppar.
Källa:

11

Holmberg, 201311

Bengt Holmberg, Ökad andel kollektivtrafik – hur?, 2013.
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Biljett ingår i evenemangskostnad
Kategori

Kollektivtrafikåtgärd

Beskrivning

För att uppmuntra fler besökare till att använda kollektivtrafiken kan
kostnaden för resan ingå i kostnaden för evenemanget, dvs.
entrépriset ökar med kollektivtrafikkostnaden. Genom åtgärden ökar
möjligheten för att fler besökare ska välja att resa kollektivt till och
från evenemanget. Åtgärden kan vara standard för alla event eller
ingå som tillval om mötesarrangören önskar. För att få effekt måste
åtgärden kommuniceras till besökaren.
Ännu mer effekt kan fås om kostnaden rabatteras eller ingår
kostnadsfritt i entrébiljetten. Köpet av den rabatterade
kollektivtrafikbiljetten kan i så fall ske samtidigt som anmälan till
evenemanget. Arrangören av konferensen har sedan möjlighet att
fakturera kostnaden tillsammans med övriga konferenskostnader.
Liknande upplägg har genomförts i flera städer kopplat till
idrottsevenemang, t.ex. i Luleå där man mot uppvisande av
matchbiljett till Luleå basket åker gratis med kollektivtrafiken.
Sommaren 2014 erbjöd Havets Hus i Lysekil fri entré för barn vid
uppvisande av sitt västtrafikkort.

Effekt

Effekten är osäker för de fall där kollektivtrafik ingår i biljettpriset utan
reduktion.
Studier visar att vid en rabatt på 20 % av priset för en resa ökar
antalet kollektivtrafikresenärer med 6 %.
Åtgärden bör kombineras med information och marknadsföring för att
uppnå högsta möjliga potential.

Ansvarig

Kongresshusets hyresgäst,
Åtgärden förutsätter samarbete med Västtrafik och Borås Stad

Genomförandefas Användarskede
Källa

5.2

Trafikverket, SKL, 201212

Bedömningar av åtgärdernas effekter

Bedömningar av åtgärderna har gjorts för de två alternativen som beskrivs i
kapitel 4 för att se om och hur målet om att inga nya parkeringsplatser ska behöva
anläggas kan uppfyllas. Bedömningarna ska ses som inriktningar för vad som är
möjligt, inte som exakta tal.

Alternativ 1: Dimensionering av 700 samtidiga besökare
I det första alternativet antas att 700 besökare är dimensionerande vilket innebär
att 350 parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser på annat
sätt.
Med ett informationspaket där kongresshusets anställda aktivt informerar om hur
man reser till Borås med buss och tåg, samt tar sig inom Borås till fots, med cykel
och kollektivtrafik tillsammans med utformning av inbjudande stråk och
vägvisning kan stora effekter fås på resandet. Det förutsätter välutbildad personal
12

Trafikverket, SKL, Kol-TRAST – Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, 2012.
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som följer och kommunicerar den hållbarhetsprofil som utformats för
kongresshuset.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 140 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 7 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 70 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =105 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt

Tabell 5-1 Sammanfattning av åtgärdsförslag för alternativ 1.
Åtgärd

Effekt %

Antal
Ackumulerat antal
parkeringsplatser parkeringsplatser

Information om hur man reser 20

140

140

Information på plats i foajén

1

7

147

Hållbarhetsprofil

-

-

147

Stråk och vägvisning

5

35

182

Förbättrad gånginfrastruktur

5

35

217

Samnyttjande

30

105

322

Antal parkeringsplatser att anlägga

28

Med de föreslagna åtgärderna för alternativ 1 finns det risk att ett underskott på
ca 30 parkeringsplatser bildas.

Alternativ 2: Dimensionering av 1000 samtidiga besökare
I alternativ 2 antas att 1000 besökare är dimensionerande vilket innebär att 500
parkeringsplatser behöver tillkomma eller att besökarna reser på annat sätt.
Flera av åtgärderna som föreslås för att uppnå målet är samma, men med tillägget
att satsa på åtgärder inom kollektivtrafik. Information till mötesarrangörer och
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besökare är fortsatt den grundläggande åtgärden, kompletterat med insatser för
förbättrad gånginfrastruktur och kollektivtrafik.

Bedömd effekt för att inte skapa nya parkeringsplatser
Information om hur man reser till Borås och kongresshuset med reseinformation
på webbsidorna, länkar till reseplanerare och aktiv marknadsföring till
mötesarrangörer:


Ca 20 % minskat bilresande vid stor omfattning = 200 parkeringsplatser
färre

Realtidsskyltar och tryckt information i kongresshusets foajé:


Ca 1 % minskat bilresande = 10 parkeringsplatser färre

Utformning och kommunikation av hållbarhetsprofil för kongresshuset inklusive
utbildning av personal.


En förutsättning för att informationspaketet ska få effekt

Förbättrad och tydlig gånginfrastruktur och inbjudande stråk som ljus- eller
färgsätts med vägvisning för fotgängare och cyklister:


Ca 10 % minskat bilresande, under förutsättning att det kommuniceras
aktivt = 100 parkeringsplatser färre

Utökat kollektivtrafikutbud på linje 31, direktlinje mellan resecentrum och
kongresshuset, vid speciella tillfällen när besökstoppar nås.


Ca 2 % om turtätheten ökar med 20 % = 20 parkeringsplatser färre

Rabatterad kollektivtrafikavgift som ingår i evenemangsavgiften.


Ca 3 % om avgiften sänks med 10 % = 30 parkeringsplatser färre

Samnyttjande 30 % av det beräknade
samnyttjandenormen =150 parkeringsplatser färre

parkeringsbehovet

enligt

Tabell 5-2 Sammanfattning av åtgärdsförslag för alternativ 2.
Åtgärd

Effekt %

Antal
Ackumulerat antal
parkeringsplatser parkeringsplatser

Information om hur man reser 20

200

200

Information på plats i foajén

1

10

210

Hållbarhetsprofil

-

-

210

Stråk och vägvisning

5

50

260

Förbättrad gånginfrastruktur

5

50

310

Utökat kollektivtrafikutbud

2

20

330

Rabatterad kollektivtrafikavgift 3

30

360

Samnyttjande

150

510

30

Antal parkeringsplatser att anlägga

-10
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Om alla föreslagna åtgärder i alternativ 2 genomförs finns med andra ord
möjligheten att uppnå målet med att inte anlägga nya parkeringsplatser.

Samnyttjande och parkeringsbehov
I bedömningarna har samnyttjandegraden som använts den som står i
parkeringsnormen. Det finns utrymme för högre samnyttjandegrad i de befintliga
anläggningarna, upp till ca 250 parkeringsplatser, vilket för alternativ 1 är ca 35
%. För alternativ 2 är den befintliga kapaciteten däremot lite lägre än
samnyttjandegraden, nämligen 25 %.
Det finns också anledning att ifrågasätta om parkeringsnormen som säger att 50
% av normalantalet besökare ska ha en parkeringsplats är rätt nivå. I både
Uppsala och Karlstad har lägre parkeringstal använts vid beräkningarna av
parkeringsbehovet för sina kongresshus. Ingen av städerna har genomfört några
särskilda åtgärder för att minska bilresandet utan har bedömt att läget och det
goda utbudet av kollektivtrafik och infrastruktur för gång och cykel är tillräckligt.
Den potential som läget och utbudet ger ska med andra ord inte underskattas.

Parkeringsköp
För rättvisans skull bör parkeringsköp av de platser som samnyttjas övervägas.
Att bara föreslå samnyttjande av befintliga anläggningar utan att betala något för
det kan upplevas som att möjligheten utnyttjas. Ett parkeringsköp bidrar till att
utveckla parkeringssituationen i Borås och möjliggör investeringar i framtida
lösningar.

”Plan B” – planläggning av en framtida parkeringsanläggning
På flera andra platser ingår reservat eller planer för framtida
parkeringsanläggningar som en säkerhet om uppsatta mål om hållbart resande
inte skull uppfyllas. Då har kommunen rätt att kräva av fastighetsägaren att
parkeringsbehovet tillgodoses genom att planen för parkeringshus eller -garage
verkställs.

Förslag på övriga åtgärder i området
Det finns flera andra åtgärder som kan påverka trafiksituationen positivt i
området, men som ligger utanför kongresshusets direkta påverkan. Några av dem
beskrivs översiktligt nedan:
Översyn av smarta och säkra cykelparkeringar: En översyn av antal, placering
och standard på cykelställ bör göras i området runt högskolan och kongresshuset.
Översynen bör följas av en plan för komplettering av cykelparkering. Åtgärden
bedöms framförallt öka andelen cyklister till högskolan och omgivande
verksamheter. För kongresshuset bidrar det framförallt till hållbarhetsprofilen,
samt att besökare har möjlighet att anlända med cykel och kunna parkera säkert.
Ansvarig: Borås Stad, högskolan, fastighetsägare i området
Grön resplan för högskolan och omgivande verksamheter: En stor del av
bilresandet i området genereras av anställda vid högskolan och övriga
verksamheter. Genom att ta fram en s.k. Grön resplan där resandet till och från
arbetet samt i tjänsten analyseras, skräddarsys åtgärder utifrån de mål
verksamheten har. Syften kan vara att minska miljöpåverkan från verksamhetens
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resor och transporter, att de anställda får bättre hälsa och att minska kostnaderna
för verksamhetens transporter. Genom minskat bilresandet kan kapaciteten i
parkeringsanläggningarna öka till förmån för t.ex. andra målgrupper. Ansvarig:
Borås Stad, högskolan och andra verksamheter i området
Parkeringsstrategi för området/centrala Borås: En översyn av antal
parkeringsplatser, avgifter, beläggning, tillstånd och förhyrda platser, samt vilka
som parkerar under vilka tider skulle ge värdefull information till en
parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin kan ge inriktning om vilken utveckling
bilparkeringen ska ha i centrala Borås och bidra till skapa en livskraftig
stadskärna enligt Borås Stads vision.
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Underrättelse om granskning 2 för Detaljplan för Viared, del av
Viared 14:19, Prognosgatan, Borås Stad
Området är sedan tidigare detaljplanelagt som NATUR. Detaljplanens syfte är att möta behov från
näringslivet och skapa förutsättningar för en utbyggnad av befintliga Viared med en tomt för en
mindre verksamhet av restaurangkaraktär. Mark som inte planläggs som kvartersmark kvarstår som
allmän platsmark, NATUR.
Detaljplanen var ute på granskning under tiden 24
november 2014 – 19 december 2014. Vid granskningen
framförde Miljö- och konsumentnämnden i sitt yttrande
att avståndet från kvartersmarken till de skyddsvärda
träden inte var tillräckligt. Användningsgränserna för
NATUR-marken och kvartersmarken har justerats
utifrån deras yttrande, varför planen behöver genomgå
en andra granskning. Inkomna synpunkter finns
sammanställda i ett utlåtande.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen
inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte behövs.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan. Stora plankartor kan
översändas på begäran.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett
väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i
detta brev.
Granskningstiden pågår den 14 maj – den 11 juni 2015.
Plats för besök
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås, mån-tor kl. 8-17 fre kl. 8-16.
Upplysningar lämnas av planavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen
Elina Friberg
tfn. 033-35 84 98
e-post elina.friberg@boras.se
Andreas Klingström
tfn. 033-35 85 72
e-post andreas.klingstrom@boras.se
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 11 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN 2014-1681. Yttrandet önskas som pdf eller word-format 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 8 maj.
Samhällsbyggnadsnämnden
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en
utbyggnad av befintliga Viared med en tomt för en
mindre verksamhet av restaurangkaraktär. Då planområdet utgör en del av entrén till Viared Västra är
gestaltningen av tomten och tillkommande byggnader
viktig. Syftet är också att de natur- och kulturvärden
som återfinns på platsen fortsatt ska skyddas samt
förstärkas. Värdena är främst knutna till de befintliga
stenmurarna och ädellövträden kring dessa. Skyddet
för träden förstärks i aktuellt detaljplaneförslag i och
med att bestämmelse införs om att träden inte får
fällas.
För att detaljplanen ska vara mer flexibel och varaktig
över tid så medges förutom handelsändamål, även
kontors- och industriändamål. Inom kvartersmarken
tillåts även tekniska anläggningar. Mark som inte
planläggs som kvartersmark kvarstår som allmän
platsmark, NATUR.
En behovsbedömning har gjorts. Slutsatsen är att en
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning
inte erfordras.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, del av VIARED
14:19, PROGNOSGATAN, Borås Stad,
upprättad den 14 april 2015
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för en
utbyggnad av befintliga Viared med en tomt för en
mindre verksamhet av restaurangkaraktär. Då planområdet utgör en del av entrén till Viared Västra är
gestaltningen av tomten och tillkommande byggnader
viktig. Syftet är också att de natur- och kulturvärden
som återfinns på platsen fortsatt ska skyddas samt
förstärkas. Värdena är främst knutna till de befintliga
stenmurarna och ädellövträden kring dessa. Skyddet
för träden förstärks i aktuellt detaljplaneförslag i och
med att bestämmelse införs om att träden inte får
fällas.
För att detaljplanen ska vara mer flexibel och varaktig
över tid så medges förutom handelsändamål, även
kontors- och industriändamål. Inom kvartersmarken
tillåts även tekniska anläggningar. Mark som inte
planläggs som kvartersmark kvarstår som allmän
platsmark, NATUR.
1.2 Handlingar

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 18 mars 2013 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva
möjligheten att upprätta detaljplan för del av Viared
5:1. Planuppdraget har initierats av att det finns ett
stort behov av mer industrimark i Viared.
Samhällsbyggnadsnämnden gav den 18 april 2013
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att pröva
möjligheten att upprätta detaljplan för del av Viared
5:1.
2.2 Förändringar av planens omfattning

I samrådsförslaget ingick, förutom aktuell tomt, även
en större industritomt söder om Segloravägen. Den
södra tomten, som innefattade en byggrätt för ett stort
höglager, berörs av utredningsstråket för Götalandsbanan. Fortsatt planläggning av den södra delen kommer därför att avvakta resultatet från den pågående
utredningen om Götalandsbanans sträckning mellan
Bollebygd och Borås. Trafikverkets utredning beräknas
vara klar i halvårsskiftet 2016.
Inför granskningen delades det tidigare planområdet
upp i två separata planer, där delen norr om Segloravägen fått ett nytt ärendenummer. Planläggningen av
den norra tomten fortsätter under det nya ärendenumret BN 2014-1681 medan den södra delen kvarstår
under ärendenummer BN 2013-522.

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen hör också illustrationskarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt utlåtande över
inkomna synpunkter från granskningen. Efter granskning 2 tillkommer ett nytt utlåtande över inkomna
synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och markägare

Planområdet omfattar hörntomten norr om korsningen Segloravägen/Prognosgatan i Viared. Området
ligger i utkanten av det nya verksamhetsområdet
Viared Västra och omfattar drygt 1,4 hektar. Marken
ägs av Borås Stad.
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Den svarta linjen visar planområdets omfattning vid
samråd. Rödmarkerat område visar den del som ingår i
det nya ärendet.
Mellan samråd och granskning ändrades gränserna för
kvartersmarken i den norra delen så att de naturvärden
som finns inom tomten kan bevaras.
Vid granskningen framförde Miljö- och konsumentnämnden i sitt yttrande att avståndet från kvartersmarken till de skyddsvärda träden inte var tillräckligt.
Användningsgränserna för NATUR-marken och
kvartersmarken har justerats utifrån deras yttrande,
varför planen behöver genomgå en andra granskning.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

2.3 Miljökvalitetsmål och lokala miljömål

Miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att skapa
en bättre miljö. Förslaget påverkar följande mål:
- Begränsad klimatpåverkan: En utbyggnad av verksamhetsområdet innebär ökade transporter.
- God bebyggd miljö: Komplettering av etablerat
verksamhetsområde med omsorg om gestaltning och
gröna inslag.
- Ett rikt växt- och djurliv: I och med att naturmark
tas i bruk för exploatering minskar vissa livsmiljöer för
flora och fauna.
Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige december 2012. För de lokala miljömålen
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade
områden: Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt
Hållbar natur. För varje prioriterat område har ett
antal mål och etappmål utarbetats, där tanken är att
etappmålen ska uppnås under tiden 2013–2016. De
mål och etappmål som främst berör planarbetet är:
Mål 5. Borås planerar för ett hållbart samhälle.
Mål 9. Minskad miljöpåverkan från trafiken.
Mål 11. Minskad tillförsel av näringsämnen och föroreningar.

Planområdet är inte inventerat eller klassificerat i
Grönområdesplanen.
2.7 Gällande detaljplaner

För angränsande verksamhetsområde gäller detaljplan
P676 ”Kv Vindrosen m.fl.” som vann laga kraft 1976.
Detaljplanens genomförandetid har gått ut. För
planområdet gäller detaljplan P1166 ”Viared Västra”
som vann laga kraft 2011. Genomförandetiden på 15
år har inte gått ut.
Allmän platsmark NATUR föreslås i och med nu
aktuell detaljplan att delvis ändras till kvartersmark.
Planändringen bedöms inte strida mot den gällande
planens syfte. Stor del av naturmarken kommer att
kvarstå enligt gällande plan och kommer även fortsättningsvis att innefatta de naturvärden som finns knutna
till planområdet. Planändringen begränsar inte någon
fastighetsägares möjlighet att genomföra de åtgärder
som den gällande planen medger.

P676
P1166

Planens konsekvenser redogörs för i kap. 5.
2.4 Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskydd.

Gällande detaljplaner
2.8 Kulturmiljöprogram för Borås

2.5 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
De samhällsbyggnadsmål som är relevanta för detaljplaneförslaget är:
- Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjlighet för handel och service.
- Lokalisering av bebyggelse ska stärka underlaget för
kollektivtrafik.
- Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning.
- Ny bebyggelse lokaliseras i lägen med god trafiksäkerhet
- Erbjuda näringslivet ett varierat utbud av lokaliseringsmöjligheter.
2.6 Grönområdesplan

Grönområdesplanen, antagen av Kommunfullmäktige
februari 2014, har framförallt som syfte att trygga
att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla
grönområden i kommunen samt att ge ett underlag
vid planering och byggande.

Planområdet är inte utpekat i Kulturmiljöprogram
från 2001.
2.9 Naturvårdsprogram

Närmast utpekade naturvårdsområden i Borås Stads
naturvårdsprogram (2001) är; Västersjön (Kvarnsjön)
som är klass II – mycket högt naturvärde, Rydsmossen
med klass III – högt naturvärde, som den gällande
planen utformats med hänsyn till, samt Ryssnässtugan
som ligger i utkanten av Viareds industriområde.
Ingen av dessa berörs direkt av detaljplanen.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
Planutformningen bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna enligt kap 3, miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av naturen enligt kap 7
i Miljöbalken. Miljöpåverkan i samband med industrietablering kan komma att prövas enligt Miljöbalken
beroende på vilken verksamhet som etableras.
Riksväg 40 som utgör riksintresse för kommunikation
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påverkas inte negativt. Planområdet ingår i ett av de
utpekade stråken för Götalandsbanan som är under
utredning. Borås Stad har gjort bedömningen att
aktuellt planområde inte påverkar Götalandsbanan
negativt. Bedömningen är gjord med avseende på
planområdets placering i det befintliga verksamhetsområdet och där omkringliggande mark redan är
industrimark. Planområdet berörs inte av strandskydd
från närliggande vattendrag.
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
enligt Plan- och bygglagen. De motstående allmänna
intressen som avvägts är att bevara ett naturområde
jämfört med att tillskapa verksamhetsmark enligt
planförslaget. Detaljplanen innebär en komplettering
av Viared i ett strategiskt fördelaktigt läge och brist på
mark för mindre verksamheter avhjälps. De naturvärden som finns knutna till platsen kommer att kvarstå
inom allmän platsmark, NATUR. Platsen bedöms
vara lämplig för ändamålet.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Planområdet omfattar en naturtomt direkt norr
om korsningen Segloravägen/Prognosgatan. Inom
planområdet finns två stenmurar samt ett flertal stora
lövträd. Tidigare fanns här även ett bostadshus, i den
östra delen av tomten. Huset revs i samband med att
arbetet för Viared Västra påbörjades.
Området är lätt skålformat med en fördjupning i den
södra delen. Från lågdelen till den högsta punkten
skiljer det cirka 5 meter.
Planförslaget innebär att den södra delen, ca 2700 m2,
planläggs som kvartersmark och till stor del ersätts av
hårdgjord yta. Kvarvarande mark får fortsatt användning allmän platsmark, NATUR. Kvartersmarken
är placerad där den bedöms få minst påverkan på
omgivande natur och där det krävs minst markarbeten. Inga skyddsvärda träd eller stenmurar finns
inom den planerade kvartersmarken. Avståndet från
kvartersmarkens gräns till den främre stenmuren är
drygt 23 meter och till de stora lövträden som minst
11 meter. Mellan byggrätten och lövträden är det som
minst 14 meter.
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Ortofoto från 2010 där det tidigare bostadshuset som
fanns på tomten syns, öster om den planerade kvartersmarken (röd, helstreckad linje). Sedan 2010 har vägen
gjorts om, skogen bakom planområdet har avverkats och
två industribyggnader har tillkommit.
4.1.2 Geoteknik

För detaljplanen för Viared Västra gjordes en översiktlig geoteknisk utredning av WSP (2009-04-21, rev.
2011-09-05) som berörde närområdet till det aktuella
planområdet. I den utredningen konstaterades att den
kuperade marken består, under ett vegetationstäcke, av
morän som vilar på berg. Moränen bedömdes generellt
sett ha ringa till måttlig mäktighet och vara av sandig
siltig eller siltig sandig karaktär med bedömd fasthet
medelhög till hög. I utredningen bedömdes moränen
ha hög bärighet och att sättningarna skulle bli små
vid framtida belastning. Någon risk för skred eller ras
ansågs inte föreligga. Med hänsyn till utredningen
av angränsande mark antas att även marken inom
planområdet har hög bärighet. Några särskilda åtgärder vid markberedning eller vid grundläggning utöver
vad som normalt sker i samband med byggnation på
motsvarande områden förmodas inte krävas.
4.1.3 Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon. För mark som klassas som
normalriskområde för radon gäller generellt att man
inte kan utesluta förhöjd risk för markradon lokalt.
Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att
grundläggning ska utföras radonsäkert. Kravet innebär
att byggnadsdelar som står i kontakt med jorden
utformas så att luft från marken förhindras att tränga
in i byggnaden. Speciell uppmärksamhet måste därvid
ägnas åt håltagningar i golvet för genomföringar etc.
Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av nybyggnationen och
kollas vid bygglovsansökan.
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4.1.4 Fornlämningar och kulturminnen

Planområdet berör delvis en fornlämning av typen
bylämning/gårdstomt med RAÄ-nummer Borås 150. I
samband med detaljplanen för Viared Västra utfördes
en arkeologisk utredning för det aktuella området.
Provgroparna inom den tänkta kvartersmarken
påvisade inga fornlämningar av värde. Det man fann
var att i två av groparna fanns det en tunn kulturlagerrest. I utredningen beskrivs fornlämningen som en
övergiven gårdstomt, bestående av spridda stenar efter
rivna byggnader på berghäll, en murad trädgårdsterrass, en raserad rest av jordkällare samt stenmurar.
Flertalet av dessa lämningar har avlägsnats i samband
med exploateringen av Viared Västra. I dag är det
aktuella planområdet skilt från övrig bylämning av
den nya infartsvägen samt en gång-och cykelväg. Inom
planområdet finns två stenmurar men dessa ingår inte
i kvartersmarken och påverkas således inte direkt av en
framtida byggnation.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Bostäder

Närmsta bostadsbebyggelse återfinns cirka 400 meter
syd, sydost om planområdet. Föreslagen detaljplan
tillåter inget bostadsändamål.
4.2.2 Verksamheter

Planområdet angränsar till det befintliga industriområdet Viared samt Viared Västra som håller på att
exploateras för olika industriverksamheter.
Planförslaget medger handels-, kontors- samt industriverksamhet, inom all kvartersmark.
Utformningsbestämmelserna är formulerade med
hänsyn till gestaltningen av omgivande verksamhetsområden.
4.2.3 Gestaltning

Viared verksamhetsområde har ett grönt intryck
och planområdet ska bygga vidare på dess höga
ambitioner om grönytor och gestaltning. Byggrätt
och planbestämmelser är därför anpassade till intilliggande detaljplaners. Tomtmarken mellan gatan och
byggnaderna, den så kallade förgårdsmarken, ska vara
vårdad och ha gemensamma drag. Entrézonen ska vara
gräsbevuxen eller planterad till minst 10 %.
Byggnadens volym regleras med planbestämmelser
om exploateringsgrad, höjd, våningsantal och skyltning. Detaljplanen tillåter att 20% av fastighetsarean
bebyggs, till en maximal totalhöjd på 10 meter. Max
antal våningar är satt till två. Skyltmaster medges ej
och inte heller blinkande eller föränderliga skyltar.

Vid bygglovsprövning ska exploateringsgraden
stämmas av mot krav på erforderliga parkeringsytor
och grönytor samt en allmän avvägning av bebyggelseförslagets lämplighet. Viktigt är att området och
eventuella byggnader får en bra gestaltning som värnar
om platsens kvalitéer och tar hänsyn till det exponerade läget.
4.3 Friytor

Respektive verksamhet ska tillgodose behovet för
anställda av vistelse- och rekreationsytor med närliggande uteplats i bullerskyddat läge inom kvartersmark.
4.4 Gator och trafik
4.4.1 Gatunät

Planområdet kan nås via Segloravägen och Prognosgatan. Segloravägen, väg 1637, ägs och sköts av
Borås Stad fram till och med korsningen, därefter av
Trafikverket. Sträckan förbi planområdet har nyligen
breddats och en gång- och cykelväg har gjorts in i
området Viared Västra.
4.4.2 Kollektivtrafik

Viared är försett med kollektivtrafik och trafikeras av
buss med halvtimmestrafik under morgontimmar och
eftermiddagar. Busshållplatser finns utmed Viaredsvägen och Segloravägen. När Viared Västra är utbyggt
kommer det även att finnas hållplatser längs med
Prognosgatan.
4.4.3 Parkering

Parkering ska anläggas inom kvartersmark. Antalet
parkeringsplatser ska ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta inte känt ska lokalytorna
ligga till grund för beräkning av parkeringsbehovet.
Om antalet parkeringsplatser överstiger 50 ska oljeavskiljare eller likvärdigt finnas.
4.4.5 Angöring/utfarter/varumottagning

Planområdet kan angöras från Segloravägen. Gräns
mot korsningen och Prognosgatan har på plankartan
belagts med ett utfartsförbud.
4.5 Teknisk försörjning
4.5.1 Vatten och avlopp

Planområdet kan ansluta till befintliga allmänna
ledningar som finns utbyggda längs med planområdet.
4.5.2 Dagvatten

En översiktlig dagvattenutredning togs fram inför
samrådet av Sweco (2014-02-25, rev. 2014-02-27). I
utredningen konstateras det att dagvatten avleds från
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planområdet naturligt åt sydväst, längs den norra sidan
av Segloravägen. Avvattningen sker sedan över naturmark och via ett mindre vattendrag till Västersjön.
När ytan hårdgörs ökar avrinningen och dagvattnet
ska därför fördröjas inom kvartersmarken. Enligt
Borås Energi och Miljös föreskrifter gäller att för
fastigheter som har en hårdgjord yta större än 2500 m2
ska fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin
med en effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord
yta ska anläggas. I anslutning till planområdet finns
utbyggda system för omhändertagande av dagvatten
som kan kopplas på efter fördröjning.
4.5.3 Brandvatten

Brandvattenförsörjning ska ske med konventionellt
brandvattensystem. Avståndet till brandpost bör inte
överstiga 75 meter. För att möjliggöra exploatering
i form av industrier bör brandvattenförsörjningen
kunna leverera 2400 liter/minut. Närmsta brandpost
finns i korsningen Segloravägen/Prognosgatan.
Kapaciteten i ledningsnätet bedöms som tillräcklig för
att möjliggöra industri.
4.5.4 Värme

Fjärrvärmenätet finns utbyggt i anslutning till området.

5.2 Hållbar utveckling

Lokalisering av verksamheter i anslutning till befintligt
verksamhetsområde innebär att redan utbyggd
infrastruktur kan utnyttjas. En utökning av antalet
verksamheter i området leder dock till ökade transporter. Bedömningen är att planområdets möjlighet
att kopplas till befintlig, utbyggd infrastruktur i ett
redan utbyggt verksamhetsområde uppväger de ökade
transporterna.
5.3 Hushållning med naturresurser

Området bedöms ur allmän synpunkt lämpligt för
markutnyttjande enligt detaljplaneförslaget. Detaljplanen är förenlig med de grundläggande bestämmelserna
om hushållning med naturresurser i Miljöbalken
kapitel 3, 4 och 5. Den mark som tas i anspråk som
kvartersmark har ringa naturvärden och påverkan på
kvarvarande natur bedöms som liten. Bedömningen är
att planutformningen innebär acceptabla konsekvenser
i förhållande till pågående markanvändning.
5.4 Miljö

4.5.5 El och tele

Ledningsnät för el- och teleledningar finns utbyggt
i befintligt verksamhetsområde Viared och håller på
att byggas ut i Viared Västra. På plankartan medges
tekniska anläggningar, så som transformatorstationer,
inom kvartersmark med beteckningen E.
4.5.6 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. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.
Omgivningsförutsättningarna och den påverkan
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Planen
tillåter användning för handel, kontor och industri i
direkt anslutning till befintligt verksamhetsområde.
Planbestämmelser säkerställer åtgärder för god
bebyggd miljö med hänsyn till stadsbild och naturvärden.
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Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB inte erfordras. Att ingen
betydande påverkan förorsakas framgår av konsekvensbeskrivningen.

5.4.1 Natur- och kulturvärden

De natur- och kulturvärden som finns inom planområdet är knutna till ädellövträden och stenmurarna.
Dessa är lokaliserade inom den allmänna platsmarken
och ingår inte i kvartersmarken. Befintliga stenmurar
kommer att bevaras. Användnings- och egenskapsgränser har avgränsats för att minimera påverkan på
ädellövträden och planbestämmelser som förhindrar
fällning av dessa finns.
5.4.2 Miljökvalitetsnormer

Viaredssjön och Västersjön omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten enligt EU:s ramdirektiv för vatten.
De båda sjöarna är slutrecipienter för dagvattnet från
befintliga Viared och Viared Västra.
Den ekologiska statusen för Viaredssjön har i dagsläget
bedömts vara god medan den kemiska ytvattenstatusen har bedömts som ej god. Utifrån befintliga
förutsättningar bedöms det finnas risk för att god
ekologisk respektive kemisk status inte uppnås till
år 2015. Bedömningen är att miljökvalitetsnormen
för Viaredssjön inte påverkas av ett genomförande av
aktuellt detaljplaneförslag då dagvatten från planområdet kommer att ledas till Västersjön.
Västersjön hade i den senaste klassningen som gäller
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2009-2015 både god kemisk status och god ekologisk
status. I arbetsmaterialet för förslag till ny klassning är
bedömningen att den ekologiska statusen är måttlig.
Om man ser till halten kvicksilver i fångad fisk är
förslag till ny bedömning för den kemiska statusen att
den ej uppnår god. Utan kvicksilver medräknat saknas
förslag till ny bedömning.

verksamhetsområde intill korsningen Segloravägen/
Prognosgatan.

Den här detaljplanens genomförande med tillskott på
cirka 2700 m2 kvartersmark för handel, kontor eller
industri bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna
negativt. Avståndet från planområdet till recipient
är drygt en kilometer och direktpåverkan bedöms
inte trolig. Detaljplaneförslaget innebär att mer ytor
hårdgörs, men det finns även krav om att dagvatten
ska kunna fördröjas, och det föreskrivs att släckvatten
ska kunna tas om hand. Efter fördröjning kan dagvattnet kopplas till allmän ledning som leder vattnet via
allmänna diken till ett våtmarksområde sydväst om
planområdet. Trolig etablering på tomten är en exploatering av restaurangkaraktär. Bedömningen är att
mängden dagvatten som tillförs recipienten Västersjön
går att reglera och flödesutjämna samt att eventuell
föroreningshalt av dagvattnet är låg.

5.5.3 Konkurrenskraft

5.4.3 Estetiska värden

5.5.2 Nya arbetsplatser

Den tilltänkta exploateringen genererar arbetsplatser
av antingen restaurang-, kontors- eller industrikaraktär.
Planområdet är i linje med intentionerna i kommunens näringslivsstrategi där det anges att Viared
verksamhetsområde ska motsvara nutidens krav och
erbjuda både stora och små tomter.
5.5.4 Trygghet/säkerhet

Ett verksamhetsområde kan upplevas ödsligt och
otryggt på andra tider än arbetstid. Det är viktigt att
området närmast allmän väg har ett gott intryck såväl
dagtid som nattetid med god belysning.
5.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

Gällande miljökvalitetsnormer avseende buller eller
luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas
till följd av den verksamhet som medges i detaljplanen.
5.6.2 Trafikmiljö

I och med att planområdet utgör hörntomten i en
korsning får den visuellt stor betydelse. Det är därför
viktigt att det finns en hög ambitionsnivå vad gäller
gestaltning och att man bygger vidare på övriga
Viareds gröna intryck. Detta står med som syfte för
planen

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
5.6.3 Skakning/vibrationer

Tunga transporter ger upphov till vibrationer. Transporter på för området rådande grundförhållanden
bedöms inte kunna medföra komfortstörande vibrationer för omgivningen.

5.4.4 Landskapsbild

Planförslaget innebär att landskapsbilden delvis
förändras då tidigare obebyggd mark tas i anspråk. I
direkt anslutning till föreslagen kvartersmark fanns
det tidigare ett bostadshus och platsen som sådan är
inte helt opåverkad. Syftet med planen är att tillskapa
kvartersmark för en mindre verksamhet, men att större
delen av naturtomten ska kvarstå. Området är redan
avgränsat från närliggande naturområde genom en ny
tillfartsväg och gång- och cykelbana till Viared Västra.
5.4.5 Infrastruktur

Planområdet kan ansluta till redan utbyggd infrastruktur. Fjärrvärme finns utbyggt i närområdet.
5.5 Sociala värden

Genom att skapa ny verksamhetsmark skapas förutsättningar för fler arbetstillfällen.
5.5.1 Identitet

Identiteten förändras delvis från naturtomt till

5.6.4 Ljusstörningar

Med planbestämmelse regleras att skyltar och dylikt
inte ska vara blinkande eller föränderliga.
5.6.5 Åtgärder för säkert byggande

Buller under byggtiden orsakad av sprängning bedöms
inte överskrida riktvärden.
5.6.7 Övriga störningar

Planområdet medför inget behov av störningsskyddsbestämmelser.
5.6.8 Farligt-gods-transport

Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
av riskerna förknippade med transport av farligt gods.
Närmaste farligt godsled är riksväg 40 som ligger cirka
650 meter från planområdet. I framtiden kan det bli
aktuellt med en ny riskbedömning med avseende på
att Götalandsbanan då eventuellt passerar planområdet.
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6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Utökad lovplikt

Inom område med bestämmelse n2 krävs marklov för
fällning av befintliga träd markerade på plankartan.
Bestämmelsen är satt för att skydda de större ädellövträd som finns på platsen. Även trädfällningsförbud
införs.
6.3 Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
6.4 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en
arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Planavdelningen
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Andreas Klingström

Elina Friberg

Planchef

Planarkitekt
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Genomförandebeskrivning

3. Fastighetsrättsliga frågor

Detaljplan för Viared, del av VIARED
14:19, PROGNOSGATAN, Borås Stad,
upprättad den 13 april 2015.

3.2 Fastighetsbildning

3.1 Markägare

Kommunen äger all mark inom detaljplaneområdet.

Erforderliga fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom avstyckning.

4. Tekniska frågor

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den
skall vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2.1 Tidplan

Planen genomförs med normat planförfarande.
Följande tidplan gäller:
4:e kvartalet 2013

Granskning

4:e kvartalet 2014

Granskning 2

2:a kvartalet 2015

Antagande

2:a kvartalet 2015

Laga kraft

3:e kvartalet 2015

Området ligger inom befintligt verksamhetsområde
för vatten och avlopp. Förbindelsepunkt för vatten och
spillvatten upprättas för varje fastighet. Det ska finnas
möjlighet att fördröjas dagvatten på den egna tomten.
I anslutning till planområdet finns utbyggda system
för vidare omhändertagande av dagvattnet. För dessa
ansvarar Borås Energi och Miljö.
4.2 El, tele och värme

2. Organisatoriska frågor

Samråd

4.1 Vatten och avlopp samt dagvatten

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
2.2 Genomförandetid

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under giltighetstiden 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.
Detaljplanens genomförandetid slutar 5 år efter att
detaljplanen vunnit laga kraft.
2.3 Huvudmannaskap

Fjärrvärme finns utbyggt i gata. El och tele finns också
utbyggt i området.

5. Ekonomiska frågor
Detaljplanen medför inga kostnader för kommunen
i form av nya gator o dyl . Planen medför inte heller
några utökade kostnader för drift och underhåll av
allmänna platser. Om kommunen väljer att grovplanera marken innan tomter överlåts tillkommer
en kostnad för detta. Denna kostnad är dock inte
kostnadsberäknad.
Kommunens intäkter utgörs av köpeskilling vid
tomtförsäljning jämte eventuell ersättning för grovplanering.
Anslutning till vatten och avlopp, el m.m. bekostas av
kommande tomtägare genom anslutningsavgifter.

Markavdelningen

Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

Kommunen är huvudman för allmän plats. Det
innebär att kommunen svarar för framtida drift och
underhåll av allmän plats inom planområdet.
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Utlåtande

REMISSPART

G01

Kommunstyrelsen

2015-01-23

Upprättat den 28 april 2015 med avseende på detaljplan för Viared, del
av VIARED 14:19, PROGNOSGATAN,
Borås Stad.

G02

Tekniska nämnden

2014-12-03

G03

Miljö- och konsumentnämnden

2014-12-15

G04

Kulturnämnden

2014-12-17

G05

Stadsdelsnämnden Väster

2014-12-30

G06

Räddningstjänsten

2014-12-17

1. Handläggning

G07

Lantmäterimyndigheten

2014-12-17

G08

Borås Elnät AB

G09

Borås Energi och Miljö AB

G10

Fritids- och folkhälsonämnden

G11

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

2014-12-11

G12

Polismyndigheten i Västra Götaland

-

G13

Posten

-

G14

Västtrafik Sjuhärad AB

2015-01-20

G15

Trafikverket

2014-12-17

G16

Borås Naturskyddsförening

2014-12-01

Samråd avseende planförslag upprättat den 2 oktober
2013 har ägt rum under tiden 8 oktober 2013 - 31
oktober 2013 och har annonserats i Borås Tidning.
Berörda markägare har underrättats med brev till
samrådet. Under samrådstiden inkomna synpunkter
har redovisats i samrådsredogörelse daterad 3 november 2014.
Detaljplanen har varit utställd för granskning under
tiden 24 november – 19 december 2014. Granskningshandlingen upprättades den 3 november 2014.
Annons var införd i Borås Tidning och berörda
markägare har även underrättats med brev. Under
såväl samrådstiden som granskningstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.
Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat
i en revidering av användningsgränserna. En andra
granskning kommer därför att ske.

ÖVRIGA

12 remissinstanser har framfört synpunkter under
granskningstiden. Berörda sakägare har inte framfört
några erinringar mot förslaget under granskningstiden.
3 övriga har inkommit med erinringar.
Synpunkter från remissinstanser har lett till att detaljplanen har reviderats på några punkter, vilket framgår av
kommentarerna till respektive yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt bibehållet.
2.1 Ändringar av planförslaget

Andra granskningshandlingen innebär följande
ändringar jämfört med första granskningshandlingen:


På plankartan har en justering av gränsen för
utfartsförbud gjorts. Utfartsförbudet har korrigerats
till att gälla enbart kvartersmarken, sträckan längs
med naturmarken har tagits bort.



På plankartan har en justering av användningsgränserna för allmän plats NATUR samt kvartersmarken gjorts. Avståndet från kvartersmarken till de
skyddsvärda träden har utökats med drygt 8 meter.

2014-12-19
-

SVAR DATUM

G17

Viared 9:21 och Viared 9:22

2014-12-16

G18

Rysshagens intresseförening

2014-12-18

G19

Viared 9:19

2014-12-18

Tabellen visar de remissinsanser som fått handlingar.
Remissinstanser där svarsdatumet redovisas med ett streck
har valt att inte svara.


2. Sammanfattning
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SVAR DATUM

På plankartan har en bestämmelse om högsta
antal våningar tillkommit samt en bestämmelse
om att inom område markerat med n2 får träd
markerade på plankartan inte fällas eller starkt
beskäras. Lovplikten har utökats till att marklov
krävs för fällning av träd.

 Under rubriken Information på plankartan har
texten om att oljeavskiljare krävs om antalet
parkeringsplatser överstiger 50 tagits bort. Detta
med avseende på att det inte bedöms som troligt
att så många platser kommer att uppföras. Under
samma rubrik har istället en text om särskild
aktsamhet kring träden under byggnation
tillkommit.


I planbeskrivningen har stycket 2.11 Näringslivsstrategi tagits bort då strategin är under utredning.
Även texten ”Viared ingår i tätortsområdet avsett för
arbetsplatser, dock ej luftförorenande verksamheter.”
som stod under stycke 2.6 Översiktliga planer har
strukits. Detta då det inte står utpekat i gällande
översiktsplan, ÖP06.



Ändring i genomförandebeskrivningen avseende
tidplan har gjorts.
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2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att godkänna utlåtandet som sitt eget samt
att skicka detaljplanen för en andra granskning.

3. Synpunkter under granskningen
Inkomna synpunkter i samband med granskningen
redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
G01 Kommunstryrelsen

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till detaljplan för
del av Viared 14:19, Prognosgatan.
G02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnen tillstyrker detaljplanen.
G03 Miljö- och konsumentnämnden

I samrådsförslaget ingick även en större industritomt
söder om Segloravägen. Efter samråd togs denna del
bort i avvaktan på vidare utredning av sträckningen av
Götalandsbanan. Den borttagna marken är ängs- och
betesmark samt skogsmark, vilket föranledde att det
framförallt var denna del som Miljö- och konsumentnämndens yttrande handlade om. Under granskningen
har syftet med detaljplanen ändrats för att möjliggöra
restaurangverksamhet på ett mindre område av den av
det ursprungliga förslaget till detaljplan. Detta byte av
syftet med detaljplanen upplever Miljöförvaltningen
som något snopet.
Detaljplanen betonar vid ett flertal gånger vikten av
god grön gestaltning inom Viareds industriområden.
Formuleringen är anmärkningsvärd eftersom exploateringen av Viared Västra har förändrat naturen markant
och grönområdena nästan inte finns kvar. Detta kommer med det nuvarande detaljplaneförslaget påverkas
ytterligare av att den mark som avsattes som naturmark i detaljplanen för Viared 5:1 m.fl. ”verksamheter,
Viared Västra” bara några år efter ilagakraftträdande
kommer att göras om för att ytterligare exploatering
ska kunna ske. Kompensering för försvinnande av
naturmarken bör rimligen ske.
Detaljplanen för Viared 14:19 vill bevara stenmuren
och lövträden, vilket är bra. man anger i planbeskrivningen att planområdet även fortsättningsvis
kommer att innefatta de naturvärden som idag finns
i planområdet. För att uppnå detta krävs tillräckligt
skyddsavstånd till träden. Miljöförvaltningen betonar
vikten av att skyddszonen utökas så att ett bevarande
av naturvärden säkerställs och att detta följs upp under
hela exploateringsperioden. avståndet till de grova
lövträden (4 ekar och 2 lönnar) anges vara som minst

6 meter. De lövträd som står längs den nordöstra gränsen till planområdet har en diameter på mellan 60 och
110 centimeter och grenverken på ekarna sträcker sig
upp till 11 meter från stammen, alltså in över kvartersmarken där byggnader enligt förslaget kan uppföras.
Rekommendationen för skyddszon kring grova lövträd
vid arbete är minst 2 meter utanför kronan men helst
15 x stamdiametern för att säkra skydd av rotsystemet
och fortsatt livskraftig tillväxt. Träden står idag öppet
och solbelyst. Planen föreslås medge en byggnadshöjd
upp till 10 meter vilket kan innebära att träden blir
helt beskuggade om byggnad uppförs nära träden, det
riskerar påverka de naturvärden som finns kopplat till
träden idag.
För att säkerställa lövträdens bevarande bör det skrivas
i plankartan att lövträden ska skyddas och skyddsavståndet ökas till 13 meter för ekarna respektive 10
meter för lönnarna och respekteras. Under exploateringsfasen bör även skyddsåtgärder vidtas med fysiska
skydd. Även detta bör skrivas in i plankartan. Förslag
till formulering är: Inom skyddsområde för träden ska
inte grävning, körning med tunga fordon, upplägg av
massor, uppställning av bodar eller arbetsmaterial ske.
Skyddsområdet ska angränsas med staket eller liknande
under byggfasen.
Under förutsättning att skyddsavståndet ökas till 13
meter respektive 10 meter samt att den föreslagna
kursiverade texten i ovan stycke förs in i plankartan
tillstyrker Miljöförvaltningen förslaget till detaljplan.
Kommentar

Skyddsavståndet har utökats i enlighet med yttrandet
och en text om aktsamhet vid byggnation har tillkommit. Synpunkterna har tillgodosetts.
G04 Kulturnämnden

Kulturnämnden tillstyrker upprättat förslag till
detaljplan.
G05 Stadsdelsnämnd Väster

Stadsdelsnämnden Väster har inte något att erinra mot
planförslaget.
G06 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten har följande synpunkter på detaljplanen:
- Avståndet från räddningstjänstens uppställningsplats
för släckfordon till angreppsväg såsom entré, bör inte
överstiga 50 meter.
- Avståndet från släckfordon till brandpost bör inte
överstiga 75 meter. Avståndet mellan brandposter bör
således inte överstiga 150 meter.
- För att möjliggöra exploatering i form av industrier
bör brandvattenförsörjningen kunna leverera 2400
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liter/minut.
- Behovet av släckvattenhantering bör beaktas med
tanke på närheten till Västersjön och avrinning
dit enligt punkt 4.5.2. Behovet uppstår främst vid
exploatering i form av industri.

kvarstår lagskyddet för den del av fornlämningen som
ligger söder om planområdet.

Kommentar

Beredning: Vad som angivts ovan gäller som statens
samlade myndighetsuppfattning vid en avvägning
mellan olika framförda synpunkter.

Planbeskrivningen uppdateras. Närmsta brandpost
återfinns i korsningen Segloravägen/Prognosgatan och
bedöms ha tillräckligt med kapacitet för att möjliggöra industri. Släckvatten kan tas om hand i dammar
inom Viared Västra dit dagvatten leds innan det når
Västersjön.
G07 Lantmäterimyndigheten

Lantmäterimyndigheten ser inte anledning till någon
synpunkt.

Natur: Länsstyrelsen noterar att de befintliga stenmurarna kommer att bevaras inom området som på
plankartan anges som NATUR.

Kommentar

Planbeskrivningen har uppdaterats med ett resonemang kring detaljplanens eventuella påverkan på
miljökvalitetsnormerna för Viaredssjön och Västersjön
under rubriken 5.4.2 Miljökvalitetsnormer.
G12 Polismyndigheten i Västra Götaland

Har inte yttrat sig.

G08 Borås Elnät AB
G13 Posten

Har inte yttrat sig.

Har inte yttrat sig.

G09 Borås Energi och Miljö AB

Borås Energi och Miljö har sett över detaljplanen och
har inga synpunkter på densamma.
G10 Fritids- och folkhälsonämnden

Har inte yttrat sig.
G11 Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Bedömning: Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till
ingripandegrunderna i 11 kap 10 §PBL och nu kända
förhållanden att planen kan accepteras och därför inte
kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas.
Motiv för bedömningen: Länsstyrelsen befarar inte att
riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir
olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken
inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken
upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att
bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Synpunkter på förslagshandlingen:
Vatten: Länsstyrelsen saknar ett resonemang kring
detaljplanens eventuella påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för Västersjön (SE639950-132256)
och Viaredssjön (SE640086-131710), då det i
Viaredsområdet har tillskapats en sammanlagt stor
areal hårdgjorda ytor vilket medför en större andel
dagvatten än tidigare. Vidare anser Länsstyrelsen att
dagvattenhanteringen för Viared 14:19 ska hanteras på
ett tillfredställande sätt.
Kulturmiljö: Länsstyrelsens har inget att erinra mot
den aktuella planförslaget. Däremot upplyser att det
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G14 Västtrafik Sjuhärad AB

Västtrafik har inga synpunkter.
S15 Trafikverket

Trafikverket har tidigare yttrat sig både i tidigt skede
och i samrådet om detaljplan för Viared, del av Viared
5:1 (yttrande daterat 2013-10-29). Trafikverket framförde då att planläggning inom Viaredsområdet måste
invänta slutsatserna från den fördjupade utredningen
om sträckningsalternativ för ny järnväg. Borås Stad
har sedan samrådet, med hänsyn till detta, tagit bort
stora delar av området.
Trafikverket ser det som positivt att kommunen tagit
bort stora delar av planområdet som kan komma att
komma i konflikt med framtida Götalandsbana. Även
kvarvarande område ligger dock inom det utredningsområde som Trafikverket arbetar med. Vi kan därför
i dagsläget inte utesluta att området kan komma att
beröras av Götalandsbanan. Svar på detta kan vi inte
lämna förrän i januari 2016 då korridorerna redovisas
för kommunerna i samrådshandlingen.
Kommentar

Borås Stad gör fortsatt bedömningen att aktuell
detaljplan inte begränsar Götalandsbanans utsträckning med hänsyn till planområdets placering inom
befintligt verksamhetsområde. Detaljplanen planeras
att tas upp för antagande innan sommaren 2015
förutsatt att ingen ny information framkommer som
förhindrar fortsatt planarbete.
G16 Borås Naturskyddsförening

Naturskyddsföreningen Borås har inga synpunkter på
ärendet i fråga.
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G18 Rysshagens intresseförening

3.2 Övriga
G17 Viared 9:21 och Viared 9:22

Vi hade synpunkter gällande plan Viared del av Viared
5:1 Segloraväden Borås stad NB 2013-522 som var
ute på samråd 8 – 31 oktober 2013. Då ingick detta
nu aktuella området i den detaljplanen. Vi vill att de
synpunkter vi då lämnade ska beaktas även i den nu
aktuella planen. Även att man nu inte går vidare med
planen BN 2013-522 i sin helhet, låt oss bestämma att
ängen norr om Segloravägen inte någonsin kommer
att beröras, så bidrog båda dessa områdena till en
helhetsbild gällande Segloravägens gestaltning som är
av stort visuellt värde.
I gällande plan P1166 är området NATUR med höga
naturvärden och man ansåg att dessa skulle bevaras.
Man ansåg att området inte skulle bebyggas. Området
beskrevs som ett vackert ”småbrutet odlingslandskap,
viktigt för den biologiska mångfalden med högt
bevarandevärde.” Vi anser att planändringen strider
mot den ursprungliga planens syfte. Detta naturområde hör ihop med kvarvarande friytor/grönområden/
odlingslandskap utmed Segloravägen och området bör
bevaras som NATUR. Vi vill att man inte genomför
denna detaljplan BN 2014-1681.
Kommentar

Gällande detaljplans syfte beskrivs som att planen ska
skapa förutsättningar för ett attraktivt verksamhetsområde utmed riksväg 40. Vidare har man höga ambitioner med områdets gestaltning då området exponeras
mot Rv 40 och är en del av befintliga Viared. Vad
gäller det aktuella planområdet och bakgrunden till
varför det sparats som naturområde är bedömningen
att man främst ville bevara naturvärdena på platsen.
De natur- och kulturvärden som finns inom planområdet är knutna till ädellövträden och stenmurarna.
Dessa är lokaliserade inom den allmänna platsmarken
och ingår inte i kvartersmarken. Befintliga stenmurar
kommer att bevaras. Användnings- och egenskapsgränser har avgränsats för att minimera påverkan på
ädellövträden och planbestämmelser som förhindrar
fällning av dessa finns.
Vid beslut om planuppdrag för ändring av användningen av nu aktuellt planområde var bedömningen
att tomten är skild både till karaktär och till avstånd
från kvarvarande naturområde sydväst om området
och att behovet av kvartersmark för restaurangändamål
övervägde denna koppling. Dock gjordes bedömningen att naturvärdena på platsen skulle bibehållas.
Detta är syftet med aktuellt detaljplaneförslag.
Synpunkten om att inte fortsätta planarbetet tillgodoses ej.

Rysshagens Intresseförening, Nikolaigatan i Viared vill
framföra följande synpunkter ang rubricerad detaljplan. Föreningen anser att den föreslagna detaljplanen
inte ska antas. Området bör i stället undantas från
exploatering och skyddas från framtida mänsklig
påverkan. Som övergripande skäl vill föreningen
framföra följande:
Marken är enligt gröna ringen en kulturmark med
högt bevarandevärde. Västra Boda är en del av Borås
Stad mest värdefulla jordbruksmarker. Detaljplanen är
inte förenlig med vare sig Miljöbalkens tredje kapitel
om hushållning med mark- och vattenområden, kommunens egna mål och spelregler för miljö, kulturmiljö,
samhällsbyggnad och biopolitisk mångfald (ÖP06
och Miljömål 2013-2016) eller Borås åtaganden som
”ekokommun”.
Kommentar

Verksamhetsområdet Viared Västra har inneburit en
förändring av landskapsbilden som tidigare rådde i
området. Det område som beskrevs i Gröna Ringen
är förändrat både till omfattning och karaktär. Det
var en avvägning som gjordes när detaljplanen för
Viared Västra antogs. Då gjordes en bedömning att
planen följde ÖP06 och dess spelregler. Grönområdesplanen som antogs av Kommunfullmäktige 2014
ersatte Grönområdesplan 1995-04-20 och Gröna
Ringen 1998-10-15. I den nya Grönområdeplanen
finns varken aktuellt planområde eller angränsande
naturområde utpekade. Därmed inte sagt att de inte
innehar några värden. Bedömningen är att de värden
som finns inom aktuellt planområde är knutna till
ädellövträden och stenmurarna. Dessa är lokaliserade
inom den allmänna platsmarken och ingår inte i kvartersmarken. Befintliga stenmurar kommer att bevaras
och skyddsåtgärder har vidtagits för att ädellövträden
också ska kunna bevaras. Området bedöms ur
allmän synpunkt lämpligt för markutnyttjande enligt
detaljplaneförslaget. Den mark som tas i anspråk som
kvartersmark har ringa naturvärden och påverkan på
kvarvarande natur bedöms som liten. Bedömningen är
att planutformningen innebär acceptabla konsekvenser
i förhållande till pågående markanvändning.
G19 Viared 9:19

Vi motsätter oss all bebyggelse på aktuellt planområde.
Översiktsplanen: I de generella spelreglerna framgår
det att Borås Stad skall skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar
området negativt. Det står även att Borås Stad skall ta
hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
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I planen för Viared Västra på sidan 29 står det ”kulturmarkerna i Västra Boda hålls utanför planen och avses
därför bevaras”. Jag tolkar detta som att Borås Stad så
sent som 2011 såg Västra Boda som kulturmark som
hade ett högt bevarandevärde.
Jag frågade vid samrådet vad som gör att inte området
har något kulturvärde kvar. Är det på grund av att
Borås Stad själva har rivit byggnaderna på området?
Jag kräver ett svar på vad det är som gör att det inte
längre har högt bevarandevärde.
Grönområdesplan: Borås Stad har tagit fram en ny
grönområdesplan som skall ersätta den gamla gröna
ringen. Denna plan är inte på något sätt fullständig
utan vägledande, därför borde de områden som
tidigare var omnämnda i gröna ringen fortfarande ha
kvar sitt kulturvärde. Om så inte är fallet vill jag ha en
motivering på vad som gör att Västra Boda har förlorat
sitt värde.
Naturvårdsprogrammet: Konsekvenser – en behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Ni drar slutsatsen att ingen miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning erfordras. Vad har ni
får underlag till denna bedömning, jag kräver att få se
dessa.
Ni har gjort en avvägning mellan allmänna intressen i att bevara ett naturområde mot att skapa mer
industrimark där brist på mark för mindre verksamhet
avhjälps.
I en mailkonversation 141121 med en tjänsteman
i Borås Stad framgår det att i det nya intilliggande
industriområdet Viared Väst så är det i dagsläget bara
en av 46 tomter som är sålda. Det framgår också
att ”Vi kommer också ha stor möjlighet att påverka
tomternas storlek, därför går det inte nu att säga hur
många tomter som är osålda eftersom det kommer att
se annorlunda ut när det är färdigt. ”
Hela området Viared Väst är på ca 90 ha, 4,5 ha är
sålt (mail 2014-11-21). Det borde innebära att 95%
av Viared Väst är osålt. Det borde finnas gott om
industrimark kvar för mindre verksamhet, särskilt då
Borås Stad har stora möjligheter att påverka tomternas
storlek.
Västra Boda är enligt Borås Stad en av den mest
värdefulla jordbruksmarker i vår kommun. Att ta delar
av denna för Industrimark när det finns ca 85 ha osåld
industrimark som granne är för mig helt orimligt.
Dagvatten: Hur har man tänkt att lösa det med
dagvattnet, som det är nu fungerar det inte alls,
vattnet som rinner ut i Västersjön är allt annat än rent.
Ryds mosse verkar inte kunna ta hand om vattnet som
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rinner ut från Viared Väst idag, hur kommer det se ut
om ytterligare utbyggnad sker.
När sprängningarna var som värst på Viared väst
fick vi problem med vattnet hemma. Vi har en egen
brunn och vattnet kommer genom sprickor i berget
till vår brunn. Vad kan ni ställa för garantier att detta
inte kommer att hända igen? (Kom inte med några
dumma förklaringar med att det inte kan påverka för
att det är en kulle mellan sprängningarna och vårt
hus. Vi har en djupborrad brunn och vattnet kommer från en vattenorder nere i marken, det är enligt
mig högst troligt att vårt vattenproblem under tiden
för sprängning hade att göra med sprängningarna.
Sprängningarna skapar sprickor i berget och för med
sig massa partiklar ner i vattenordern.)
Jag motsätter mig att denna mark skall bli annat än
den kulturmark den är idag.
Kommentar

Aktuellt planområde omfattar inga nya områden som
inte ingick i planen för Viared Västra. De kulturmarker som åsyftas i planbeskrivningen bör således inte
heller nu ingå i aktuellt detaljplaneförslag.
De avvägningar som gjordes om bebyggelsens
bevarandevärde gjordes i planen för Viared Västra
och kommenteras ej då de inte är en del av aktuell
detaljplan. Bedömningen är att de värden som finns
inom aktuellt planområde är knutna till ädellövträden
och stenmurarna. Dessa bevaras.
Grönområdesplanen omfattar tätorten och de större
bostadsorterna och ska bevaka både naturvärden
och allmänhetens intressen i form av rekreation och
friluftsliv. De områden som inte ingår i Grönområdesplanen och som har skyddsvärden ingår i en
naturdatabas. Det är en avvägning som gjordes när
Grönområdesplanen togs fram. Att kunna erbjuda
mark för olika typer av verksamheter i anslutning till
det befintliga verksamhetsområdet Viared och på så
sätt dra nytta av befintlig infrastruktur och närheten
till riksväg 40 har bedömts som överordnande andra
intressen.
Behovsbedömningen görs i samråd med miljöförvaltningen och Länsstyrelsen. Den går att begära ut.
I Viared Västra tillåter de flesta tomterna enbart
industri. En mindre etablering av restaurangkaraktär
kräver en tomt med planbestämmelse Handel eller
motsvarande. De tomter som har denna bestämmelse
i planen för Viared Västra ligger i de östra delarna.
Dessa delar är bland de sista som kommer att markberedas och det dröjer flera år innan de är klara för
försäljning. På grund av sitt välexponerade läge med
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bra koppling till riksväg 40 är det inte heller troligt att
de är aktuella för en etablering av den omfattning och
karaktär som detaljplaneförslaget medger.
Dagvatten ska kunna fördröjas inom tomtmark innan
det kopplas på allmän ledning. Fördröjningsmagasinen ska klara av att utjämna vattenvolymerna så
att avrinningen från området blir den samma som
innan exploatering. Bedömningen är att recipienter
nedströms inte påverkas negativt.
Kvartersmarken har avgränsats med hänsyn till att
så lite markarbeten som möjligt ska behövas. Planen
föreskriver inte att en viss typ av markberedning ska
ske såsom t.ex. sprängning. För detaljplanelagt område
gäller dock att sprängningar anmäls till polismyndigheten och att en sprängningsplan upprättas. Detaljplanen reglerar inte detta.

Planavdelningen
Andreas Klingström
planchef

Elina Friberg
planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad

