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Datum 

2020-11-18 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

 

 

 

 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

distans via Microsoft Teams, onsdagen den 24 november 2020 kl. 13:00. 

 

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 

allmänheten. 

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Malin Grahmstad, 033 357385 eller via e-post: 

malin.grahmstad@boras.se 
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Datum 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

 

2. Godkännande av föredragningslista 

 

3. Tekniska förvaltningen informerar  

Dnr 2020-00029 1.1.3.25 1 

4. Ekonomiuppföljning oktober 2020 

Dnr 2020-00621 1.2.4.1 1 

5. Besluts- och behörighetsattestanter 2021 

Dnr 2020-00625 1.1.3.0 1 

6. Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - Guldbrandsgatan 

1, Borås stad  

Dnr 2020-00659 3.1.1.2 1 

7. Yttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad 

Dnr 2020-00674 3.1.1.2 1 

8. Yttrande över detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad  

Dnr 2020-00710 3.1.1.2 1 

9. Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 och förslag till 

kommande arbete med spår och leder 

Dnr 2020-00734 3.2.1.4 1 

10. Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov 

finns ur trygghetssynpunkt 

Dnr 2020-00706 1.1.3.25 1 

11. Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i Sjömarken  

Dnr 2020-00745 3.3.6.25 1 

12. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00618 1.1.3.1 1 

13. Redovisning av delegationsbeslut  

Dnr 2020-00033 1.1.3.1 1 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar november 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.      

   

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm information om förändrade arbetssätt kopplade 

till Covid-19, och lämnar även information om samarbetet med 

parkeringsbolaget. 

Avdelningschef Alf Iwarsson informerar om dialog med Trafikverket avseende 

väg 180. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om att många detaljplaner på gång, 

vilket resulterar i spilleffekter på förvaltningen och nämnden. 

Avdelningschef Christer Norgren informerar om skolskjutsen och taxiproblem 

som är och har varit under hösten. 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om arbetet med stadens 

trygghetsarbete, och informerar även om samarbetet som Tekniska 

förvaltningen har med Djurparken. 

 

 

 

 

                                

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 
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Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00621 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomiuppföljning oktober 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 november redogjort för det 

ekonomiska resultatet per oktober 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi oktober 2020                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 74 00 vx 

 

 

Sara Wingren 
sara.wingren@boras.se 
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2020-11-11 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kommentar till resultat oktober 2020 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Gatuavdelningen: 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli lägre än budget då besöksfrekvensen 
i Borås centrum har minskat till följd av Coronapandemin. Fram till och med 
oktober är intäkterna drygt 1 400 tkr lägre jämfört med periodiserad budget. Om 
tendensen håller i sig året ut beräknas intäkterna bli cirka 1 300 tkr lägre än 
budget. 

Vinterkostnaderna har blivit lägre än budgeterat för vårvintern. Det finns därför 
goda förutsättningar att ge ett överskott även om höstvintern blir mer snörik 
jämfört med senaste åren. Med en höstvinter likt senaste två åren kan överskottet 
bli upp till 5 000 tkr. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår och kommer 
påverka kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. Det 
nya driftavtalet för tätorterna gäller från september 2020, påverkan på inne-
varande år är svår att prognosticera. Förhandling med Servicekontoret för nytt 
driftavtal för centralorten pågår. 

Gatubelysningen har drabbats av en stor mängd kabelfel som kan hänföras till 
äldre belysningsnät och fibergrävningar i kombination. För detta prognosticeras 
ett underskott på cirka 1 500 tkr. 

Markrenhållningen prognosticeras ge ett överskott på cirka 500 tkr. 

För övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet 
att befria restauranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här 
ligger även ökade kapitalkostnader om 293 tkr vilka inte kompenserades i budget 
2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 873 tkr för dagvatten-
taxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning samt i Tertial 1 och 2 2020 och förutsätts kompen-
seras i årsbokslutet för 2020. 
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Park-och Skogsavdelningen: 

Parkverksamhetens prognos visar -500 tkr vid årets slut, vilket beror på extra-
beställningar under hösten samt släpande fakturor från Servicekontoret vilka 
blivit dyrare än beräknat. 

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -1 200 tkr (från ackumulerat över-
skott) för standardhöjande åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars natur-
reservat efter skador uppkomna 2019 i samband med utdrivning av insektsskadad 
skog. 

Efter sammanslagning av "Gröna Vägen" och "Vägen Framåt" har lokalanpass-
ningar gjorts till en kostnad av 100 tkr. Verksamheten kommer rymma dessa 
kostnader inom ram. Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med cirka 
200 tkr. Minskade antal dagsverken och ökade transportkostnader innebär för 
OSA-verksamheten en avvikelse mot budget på -60 tkr, kostnader kopplade till 
Corona. OSA-verksamheten visar ett prognosticerat överskott vilket beror på 
lägre personalkostnader på grund av sjukfrånvaro samt en vakans. 

Kostnader för vägrensslåtter och röjning av inväxande vegetation i gatumiljö är 
underfinansierad vilket kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 
tkr för verksamheten "Mark- och fastighetsreserv". 

Virkespriserna är fallande och osäkerhet råder för marknadsläget för timmer och 
massaved under hösten. 

 
Persontransporter 

 
Inför 2020 stärktes Persontransportavdelningens budgetram. Utfallet för 2019 
landade på 75 887 tkr, att jämföras med den av Kommunfullmäktige tilldelade 
ramen för 2020 på 76 200 tkr.  

Färdtjänstresandet har minskat mycket beroende på covid-19, cirka 100 000 färre 
resor jämfört med samma period 2019. De flesta dagverksamheter har varit 
stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för egenavgifter min-
skar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnads-
skydd blir effekten inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa drygt 650 tkr lägre 
än budgeterat då ny faktureringsrutin för riksfärdtjänst delvis väger upp de min-
skade intäkterna inom färdtjänst. 
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Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 då fak-
tureringen för avropade resor inom taxi minskat kraftigt under april-september, 
dock syns en uppgång under oktober och helårsbedömningen ligger på drygt 3 
000 tkr. Dock används den avtalade leverantören för fast trafik för andra tran-
sporttjänster inom Borås Stad vilket gör att kostnaderna inte sjunker trots min-
skat användande för nämnden. Tekniska nämnden ser positivt på att kunna bidra 
till att utföra andra samhällsnyttiga tjänster under covid-19 med hjälp utav färd-
tjänstchaufförer såsom hemleverans av matkassar till riskgrupper och även tran-
sporter av självtest av covid-19. 

En miljöbonus på totalt 1 900 tkr (2019-2020) för färdtjänstens specialfordon 
påverkar resultatet och det innebär då att alla fasta färdtjänstfordon körs på fossil-
bränslefritt drivmedel. Totalt prognosticeras ett överskott för dessa verksamheter 
på 2 600 tkr. 

Kostnaderna för särskoleskjutsen kommer att överskrida budget, eftersom bud-
geten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen pekar på cirka 600 tkr sämre än 
budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen regi eller 
taxiresor. Kostnaderna för särskoleskjuts med taxi har minskat kraftigt under 
året. 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från 
mars och framåt på grund av covid-19, såväl färre möten på annan plats som 
minskade kurser, konferenser samt hembesök. Intäkterna beräknas landa drygt 1 
300 tkr sämre än budget varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-19. 
Kostnaderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på 
flerårskontrakt står för majoriteten; kostnader för p-platser i garage överstiger 
budget med 160 tkr. Totalt innebär detta ett prognosticerat underskott på verk-
samheten på knappt 1 500 tkr. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras 
på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, det vill säga finansieras via 
beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 
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Investeringar 

 
Attraktiv stad/Västerbrogatan kv EKO 10: 

Inför Borås Stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid 
kvarteret Eko 10 bakom gamla Postenhuset med start 2020 och färdigställande 
under 2021. Då marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående 
husbyggnation beräknas byggnation bli aktuellt under 2021. Av tillgängliga drygt 
6 000 tkr beräknas cirka 1 500 tkr upparbetas under 2020 där också investering i 
ny julbelysning ingår. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten: 

I budgetförslaget för 2020 begärde Tekniska nämnden bland annat anslag för att 
projektera utbyte av Varbergsbron med planerad byggnation 2021. I den be-
slutade budgeten gavs anslag till reparation av befintlig bro. Då upphandling av 
ramavtal med brokonsulter påbörjats beräknas reparationsåtgärderna att bli aktu-
ella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 000 tkr beräknas cirka 9 500 
tkr förbrukas under 2020. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning: 

Utbyte av armaturer beräknas medföra en kostnad på cirka 4 700 tkr under 2020 
vilket innebär ett överskridande av tillgängliga budgetmedel med 700 tkr.  

Kollektivtrafik: 

I projektet ingår kostnader för införande av bussprioritet med RAKEL längs 
Kungsgatan, anläggande av busshållplatser och utbyggnad av busskörfält längs 
Göteborgsvägen där etapp 2 har påbörjats och kommer att färdigställas under 
2021. Under året beräknas cirka 9 000 tkr förbrukas av tillgängliga cirka 11 000 
tkr. Med redan erhållna och förväntade statsbidrag på cirka 6 000 tkr kommer 
nettoinvesteringen att uppgå till cirka 3 000 tkr.  
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Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola: 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att Cityringen och korsningen 
med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan 
brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra framkomligheten på Cityringen 
som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den mest 
robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Hög-
skola samt ombyggnad av Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undan-
tag för gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att 
byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Såsom beskrevs i Tekniska 
nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen beslutat 
om utökad Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. Upparbetade kost-
nader för framtagande av MKB, den vattenrättliga prövningen och eventuell 
byggstart under året beräknas bli cirka 2 000 tkr av tillgängliga 31 600 tkr. 

Promenadstråk utmed Viskan: 

För återstående del av planerat gångstråk utmed Viskan återstår delen mellan 
kvarteret Kamelian och Sven Eriksonsgatan. Tillgängliga medel för projektet är 
drygt 5 000 tkr (budget 3 000 tkr samt intäkter från intern fakturering 2 000 tkr) 
varav cirka 1 000 tkr beräknas upparbetas under 2020. Färdigställande av projek-
tet görs under 2021. 

Reinvestering gatubelysning: 

Inom projektet bedöms 1 800 tkr upparbetas vilket innebär ett överskridande 
med cirka 800 tkr. Ökat antal kabelfel varav en del av större omfattning är för-
klaring till ökade kostnader jämfört med budget.  

Upprustning centrummiljöer: 

Av upprustningen av torgytan på Sjöbo torg återstår komplettering av belys-
ningen. Av tillgängliga budgetmedel på cirka 6 300 tkr kommer cirka 700 tkr att 
upparbetas under året 

Fristads nya Stationspark: 

För T2 har inget nytt hänt i processen mot bakgrund till att beslut inte har tagits 
kring övergripande kostnader för projektering och byggnation av tunneln under 
järnvägen. 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också 
Trafikverket ingår. Arbetsgruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag 
för utformning, gestaltning och projektering för Trafikverkets projekt att bygga 
en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och plats Heden. Pro-
jektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt 
skede förlängdes med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 
2022. Samt att projektets get mer än fördubblats på kort tid vilket resulterat i att 
Borås Stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt försvarbart i sin 
helhet. 
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Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett 
år under rådande förutsättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och 
färdigställa en park innan gång- och cykeltunneln kommit på plats. En uppskatt-
ning är att cirka 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas vid bygg-
nation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla 
och anlägga Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på 
kommunens beslut kring de utökade kostnaderna för gång- och cykeltunneln 
under järnvägen. 

Kronängsparken:  

Under våren tog Förskoleförvaltningen beslutet att lämna lokalerna i Norrby-
huset under sommaren. Lokalförsörjningsförvaltningen påbörjade därför en pro-
cess för att omvandla fastigheten till de behov som Fritid- och Folkhälsoförvalt-
ningen har för sina verksamheter. Underlag för att upphandla byggnation av park 
och idrottsytor kommer att färdigställas under hösten. Målet är att delar av 
Kronängsparken får byggstart under tidigaste sommaren 2021. Processen kring 
byggnationen av förskola och studentlägenheter i angränsning till kvarteret 
Bagaren sinkar projektet på grund av att det är trångt på platsen. 

Inför Borås Stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) 
ska invigas under hösten 2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande 
markförhållanden och Länsstyrelsens krav på sanering. Behov finns att utreda 
vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela Kron-
ängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer 
som kan försena detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur 
AB Bostäders projekt fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling 
från förskola till mötesplats. 
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Besluts- och behörighetsattestanter 2021 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna beslut-och behörighetsattestanter för 

2021 samt översända beslutet till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads attestreglemente framgår att respektive nämnd utser besluts-

och behörighetsattestanter samt eventuella ersättare för dessa. I bilagan framgår 

Tekniska nämndens besluts-och behörighetsattestanter för 2021.   

Nivåer: 

Upp till och med ett prisbasbelopp: ansvarig för ansvarskod     

Upp till och med tre prisbasbelopp: enhetschef för ansvarskod 

Upp till och med tio prisbasbelopp: avdelningschef för ansvarskod 

Obegränsat: Nämndens ordförande samt förvaltningschef       

Beslutsunderlag 

1. Besluts-och behörighetsattestanter 2021                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se   

 

 

Jan Idehed   

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
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tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 
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Beslut-och behörighetsattestanter med beloppsgränser, 2021 
Ansvarsområde Ansvarskod Befattning Beloppsgräns 

Tekniska nämnden 15* Nämndordförande Obegränsat 

Tekniska förvaltningen 15* Förvaltningschef Obegränsat 

 

Administration 

Ekonomi – 
förvaltningsövergripande 

15* Chef för 
Ekonomifunktionen 

10 PBB 

HR-funktion 150700 Chef för HR-funktionen 10 PBB 

 

Gatuavdelning 

Gatuavdelning 152* Avdelningschef 10 PBB 

Trafikenhet 152300 Enhetschef 3 PBB 

Trafik mm 152310 Trafikingenjör 1 PBB 

Projekterings-och 
entreprenadenhet 

1522*, 1524* Enhetschef 3 PBB 

Belysning 152210 Belysningsingenjör 1 PBB 

Dagvatten, trafiksignaler mm 152410 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Beläggning mm 152420 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Vinterväghållning, gaturenhållning 
mm 

152430 Entreprenadingenjör 1 PBB 

Parkering mm 152110, 
152440 

Trafikhandläggare 1 PBB 
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Ansvarsområde Ansvarskod Befattning Beloppsgräns 

Park-och Skogsavdelning 

Park-och Skogsavdelning 154* Avdelningschef 10 PBB 

OSA-enhet 154100, 
154130 

Enhetschef 3 PBB 

OSA-enhet 154140 Enhetschef 3 PBB 

OSA-enhet 154150 Enhetschef 3 PBB 

Skogsenhet 154200 Enhetschef 3 PBB 

Naturvård 154300 Naturvårdskonsulent 1 PBB 

Parkenhet 154500 Enhetschef 3 PBB 

 

Persontransportavdelning 

Persontransportavdelning 158* Avdelningschef 10 PBB 

Skolskjutsenhet 158200 Enhetschef 3 PBB 

Färdtjänstenhet 158300 Enhetschef 3 PBB 

Beställningsenhet 158400 Enhetschef 3 PBB 

 

Tillfälliga ersättare – övertar behörighet likt den funktion som den ersätter 

Bokföringsorder inom nämndens ansvarområde - obegränsat belopp för chef för ekonomifunktion, 
ekonom samt ekonomiassistent 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00659 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Trandared, Svärdfästet 4, 

Borås Stad   

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Trandared, 

Svärdfästet 4.      

Ärendet i sin helhet 

Planområdet är beläget utmed Guldbrandsgatan nära korsningen med 

Svenljungatatan på Trandared. Detaljplanen möjliggör byggnation med ca 50 

nya lägenheter. Bostadsbebyggelsen består av tre sammansatta huskroppar med 

varierande våningsantal på 5,6 och 7 våningar. Bostadshuset är lägst mot 

Svenljungaparken i väster och trappar upp mot öster för att anpassas till 

befintlig högre bebyggelse. Den gröna kilen som Svenljungaparken utgör är 

klassad i Grönområdesplanen som högt värde , nivå III, och kommer inte efter 

byggnationen att påverkas negativt. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 

förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker detsamma.              

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 - 

Guldbrandsgatan 1, Borås stad 

Beslutet expedieras till 

1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande   Magnus Palm 

        Förvaltningschef

 



 
SAMRÅD 
BN2018-1518  

 

Här är samrådsmötet! 
 

Vi har planer för Trandared!  
 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad arbetar med att ta fram en detaljplan för Trandared, Svärdsfästet 4 
som finns ute på samråd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av cirka 50 stycken nya lägenheter 
inom fastigheten Svärdsfästet 4, Trandared. Byggnaden som upprättas ska ha hög arkitektonisk kvalité.   
 
I översiktsplanen ligger planområdet inom det utpekade stråket US12. Bergso/Bergsäter - Trandared. Stråket ska 
binda samman Trandared med stadskärnan som ska stärkas genom kompletterande bebyggelse.  
 
Samrådstiden pågår 14 oktober – 4 november. 
 
Den 21 oktober kommer det att hållas ett samrådsmöte om detaljplanen. På grund av rådande omständigheter 
gällande Covid-19 kommer samrådsmötet ske utomhus för att undvika smittspridning. Samrådsmötet kommer äga 
rum i Svenljungaparken precis öster om planområdet, se kartan nedan. Vid deltagande på samrådsmötet är det 
viktigt att ni anmäler ni er till ett av mötestillfällena, första mötestillfället 17.00 – 18.00  eller andra mötestillfället 
18.00 -19.00 till detaljplanering@boras.se. Detta för att vi ska undvika trängsel. Mötet sker i form av öppet hus för 
att informera om detaljplanen för att få reda på vad du tycker. Om du har synpunkter på detaljplanen, ska du 
skicka in dem skriftligen, gärna digitalt till detaljplanering@boras.se senast den 4 november.  

 
Datum och tid: 21 oktober, anmäl dig till detaljplanering@boras.se och ange om du kommer första mötestillfället 
17.00 – 18.00 eller andra mötestillfället 18.00 – 19.00.   
Plats: Svenljungaparken, korsningen vid 
Svenljungagatan och Guldbrandsgatan, se kartan 
nedan.  
 
För dig som inte har möjlighet att delta på 
samrådsmötet kan du boka telefontid som finns på 
vår hemsida: 
www.boras.se/detaljplan/svardfastet 
 
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår 
hemsida: boras.se/detaljplan/svardfastet och  
i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.  

 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 4 
november via e-post till 
detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer BN2018-1518. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom  
det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till:  
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
 
Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna: 
 
Planarkitekt Lisa Marklinder, tel: 033-35 85 09, epost: lisa.marklinder@boras.se 
Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, epost: jonatan.westlin@boras.se  
 
 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2020-10-14  

Samrådsmötet kommer vara på plats vid Svenljungaparken, den röda markeringen på 
kartan. Gulstreckad markering är planområdet.  

Planområde 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-09-02

Upprättad 2020-09-02

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Trandared

Svärdsfästet 4

Upprättad 2020-10-05 Reviderad

Michaela Kleman                         Lisa Marklinder

Plan- och bygglovschef
Planarkitekt

Samråd                       

2020-09-03

Del

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

Marken får inte förses med byggnad. Balkong får sticka ut 1,5 meter

från fasad.,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

Högsta byggnadshöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får underbyggas med underjordiskt garage vars bjälklag

ska vara planterbart och körbart.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft.,  4 kap. 21 §

Upplysningar

Tomtindelningen 1538-KBN454/1956 för Svärdsfästet 4 upphör att gälla inom planområdet.

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvetten inom fastigheten.

Skala: 

1610 2020 Meters4 6 8 1812 14

1:200

Nockhöjd i meter över angivet nollplan
+000.0



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-23 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00674 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, 

Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Byttorp 23 & 

24 Borås Stad.        

Ärendet i sin helhet 

Förslaget till detaljplan omfattar två fastigheter, Byttorpsvall 23 och 24. 

Bebyggelsen som möjliggörs genom detaljplaneförslaget innebär motsvarar tre 

tomter med två nya bostäder och en befintlig.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på 

Byttorpsvall 24 som i gällande plan anger gatumark och parkering. Planförslaget 

ger möjlighet till tre tomter varav befintlig på Byttorpsvall 23 ges byggrätt som 

motsvarar befintlig byggnad. Gällande tomtindelning behöver upphävas för att 

ge möjlighet att stycka och förändra storleken på fastigheterna enligt 

detaljplaneförslaget. Tillkommande bebyggelse ska anpassas till den 

kulturhistoriska miljön och omkringliggande bebyggelsestruktur avseende skala 

och utformning. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 

förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker förslaget.               

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 24, 

Borås Stad                                

  
 Beslutet expedieras till 

1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
BN2018-299  

 
 Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorpsvall 23 & 
24, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att 
vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 20 oktober – 17 
november.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på 
byttorpsvall 24 där det idag är planlagt som gata och parkering. Hänsyn 
ska tas till kulturhistorisk miljö och omkringliggande 
bebyggelsestruktur. Bebyggelsen anpassas vad gäller skala och 
utformning. Tomtindelningsplan ska också upphävas för att kunna 
stycka upp och förändra storleken på fastigheterna.   

Planområdet som är 1761 kvadratmeter stort är beläget längs 
Roseniigatan, mitt på Byttorp. Planen innefattar två fastigheter, 
Byttorpsvall 23 och 24 som ägs av Roseniigatan på Byttorp Ab 
respektive Tomtarvid I Borås Ab.  

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-299), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Löberg, tel: 0728851863, e-post: anton.loberg@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-19  
  

mailto:anton.loberg@boras.se


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
BN2018-299  

 

Rättelse angående samråd för detaljplan för Byttorp, 
Byttorpsvall 23 & 24, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Vi vill 
informera om att samrådstiden har förlängts med en vecka från 17 november, till 24 november. Detta för 
att vi har uppdaterat skalan på plankartan. Den uppdaterade handlingen finns på hemsidan.  

 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-299), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Löberg, tel: 0728851863, e-post: anton.loberg@boras.se 
 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-11-11  
  

mailto:anton.loberg@boras.se
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-10-12

Upprättad 2020-10-12

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade
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Slänt

Stig
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Staket
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Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Byttorp

Byttorpsvall 23 & 24, (Roseniigatan)

Samråd

Upprättad 2020-10-13 Reviderad

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Anton Löberg

Planarkitekt

Samråd

2020-10-20

del.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 240 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 160 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

8

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

40

Största takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Endast kedjehus eller parhus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Fasad ska utformas med puts,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Tak ska vara av rött lertegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Högsta antalet våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Övrigt

Tomtindelningsplan 1583K-BN634/1949

för kvarteret Byttorpsvall upphör att gälla inom planområdet.,  4 kap.  §

Planavgift debiteras ej vid bygglov.,  4 kap.  §

K:\SB\Alla\Plan- och bygglovsavdelningen\Planenheten\Detaljplaner\Planuppdrag\BYTTORP Byttorpsvall 23 BN2018-299\6_Underlag och utredningar\Underlag\Kartor\byttorpsvall Översiktskarta.tif

Skala: 

1610 2020 Meters4 6 8 1812 14

1:200



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00710 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, 

Borås Stad   

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Gässlösa, 

Gässlösa 5:15 med hänsyn tagen till nämndens påpekande om angöring till 

skolområdet.       

Sammanfattning  

Aktuellt planområde är beläget på östra sidan av Gässlösavägen på fastigheten 

där avloppsreningsverket tidigare låg. Planen kommer ge möjlighet till 

utbyggnad av grundskola, förskola, särskola och kommunikationsklass. Inom 

planförslaget inryms också en idrottshall. 

Tekniska nämnden vill understryka vikten av att angöring till skolområdet görs 

på ett trafiksäkert sätt inom tomtmarken. Nämnden förutsätter kontakt med 

Tekniska förvaltningen i projekterings- och byggskedet för utformning av 

angöringen till området. 

I övrigt har Tekniska nämnden inom sitt ansvarsområde ingen erinran mot 

upprättat förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker detsamma. 

               

Ärendet i sin helhet 

Gässlösa utgör ett av Borås utvecklingsområden enligt Utbyggnadsstrategi 

2018-2035. Gässlösa planeras att bli en funktionsblandad stadsdel och nyttja 

kvalitén som närheten till Viskan utgör. Aktuellt planområde är beläget på östra 

sidan av Gässlösavägen på fastigheten där avloppsreningsverket tidigare låg. 

Planen kommer ge möjlighet till utbyggnad av grundskola, förskola, särskola 

och kommunikationsklass. Inom planförslaget inryms också en idrottshall. 

Den sydöstra delen av planområdet är utpekad i Grönområdesplanen som 

naturområde/strövområde och mycket värdefullt, klass II. Den planerade 

skolgården kommer att ta en del av naturområdet i anspråk efter utbyggnad. 

Tekniska nämnden vill understryka vikten av att angöring till skolområdet görs 

på ett trafiksäkert sätt inom tomtmarken. Nämnden förutsätter kontakt med 

Tekniska förvaltningen i projekterings- och byggskedet för utformning av 

angöringen till området. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

I övrigt har Tekniska nämnden inom sitt ansvarsområde ingen erinran mot 

upprättat förslag till detaljplan varför nämnden tillstyrker detsamma. 

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd för detaljplanen Gässlösa, Gässlösa 5:15, Borås Stad 

 

Beslutet expedieras till 

1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2020-002499 
BN2019-219  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Gässlösa, Gässlösa 5:15, 
Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här informationen 
för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 2 
november - 30 november. 
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av en ny grundskola (F-9), 
motsvarande för cirka 1000 elever. Syftet är också att möjliggöra 
byggnation av en förskola, särskola och kommunikationsklass. 
Dessutom är syftet att möjliggöra byggnation av en fullstor idrottshall 
(20 x 40 meter). Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet. Lokalförsörjningsnämnden har i lokalresursplanen från år 
2018-2020 påtalat behovet av en ny grundskola. 
 
Stadsdelen Gässlösa är utpekad i Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan som ett av Borås 
utvecklingsområden. Utbyggnadsstrategin syftar till att tydliggöra var och när kommunen vill se staden utvecklas. 
Gässlösa ska omvandlas från att vara ett industriområde till en funktionsblandad stadsdel med tydlig närhet till 
Viskan. Funktionsblandning innebär att stadsdelen ska bestå av bostäder, handel och service. Byggnationen 
bedöms starta 2025. 

De särskilda skälen för att upphäva strandskyddet för den här detaljplaneläggningen är att området redan har tagits 
i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. Området är genom en väg, 
bebyggelse samt verksamhet väl avskilt från området närmast strandlinjen. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 30 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2019-219), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2020-002499 
BN2019-219  

 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
 
Planarkitekt Anton Ehrendahl, tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se  
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se  
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-30  
  

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-10-XX

Upprättad 2020-10-XX

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Gässlösa

Gässlösa 5:15

Upprättad 2020-10-22

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Anton Ehrendahl

Planarkitekt

Samråd

2020-10-27

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

SkolaS

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e8000 Största byggnadsarea är 8000 m² inom egenskapsområdet,  4 kap. 11

§ 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

13

Högsta byggnadshöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän LNG-cistern flyttats,  4 kap. 14 § 1 st 2

p.

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän markföroreningar har avhjälpts till

nivåer som medger känslig/mindre känslig markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

a

1

Strandskyddet är upphävt.,  4 kap. 17 §

INFORMATION

Planavgift debiteras vid bygglov
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2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00734 
 

  

 

Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 

och förslag till kommande arbete med spår och leder 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningen och förslaget till hur 

Tekniska förvaltningen ska arbeta med spår och leder kommande år.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 

”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Tekniska nämnden har sammanställt 

de genomförda åtgärderna och ser inget behov av att ta fram en ny plan som 

bara rör den egna förvaltningen. Kommande insatser ska istället redovisas i 

förvaltningens måldokument och budget.               

Beslutsunderlag 

1. Tekniska förvaltningens rapport ”Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 

2016-2020”.  

2. Fritids- och Folkhälsoförvaltningens rapport sammanträdesprotokoll 

Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 samt ny åtgärdsplan 

för Spår och leder 2020-2024.     

                        

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och Folkhälsonämnden 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kjell Johansson 
Handläggare 
033-35 74 32 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-11-04 
Instans 

 

  

 

Uppföljning av åtgärdsplan Spår- och leder 2016-2020 och 

förslag till kommande arbete med spår- och leder 

 

Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 

”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”.         

 

Uppföljning  

I ”Åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 bilaga 4” är de åtgärder som beslutats 

uppräknade efter geografiskt område och planerat år för genomförande. Nedan 

redovisas de åtgärder som direkt berör Tekniska förvaltningen. Många av de 

övriga åtgärderna som ligger inom Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag 

berör mark som Tekniska förvaltningen förvaltar. 

 

Åtgärder År Resultat 

Promenadstråk längs Viskan 2016 Före 2016  

 Viskastrandsskolan - Knalleland (2009) 

 Förbi kvarteret Elektra (2014) 

 Förbi kvarteret Simonsland (2014) 

 Stadsbron utsmyckning/belysning (2014) 

 Vid kvarteret Nejlikan (2015) 
 
Efter 2016 

 Evenemangsstråket med entréplats Knalleland, vid 
Kilsundsparken (2016/2017) 

 Gångstråket vid kvarteret Pallas utmed Viskan har 
färdigställts som en förlängning av Viskanpromenaden från 
Sandwalls plats (2018) 

 Knalleland – Ålgården (2019) 
 
Ej genomfört/återstående projekt 

 Sven Eriksonsgatan – Kamelian (2020/2021) 

 Bro över Viskan vid kvarteret Elektra (samordnas med 
ombyggnad kvarteret Viskaholm) 

En tillgänglighetsanpassad 

promenadslinga anläggs i 

naturreservatet Rya åsar 

2016 Genomfört 2016. Slingan blev 1,0 km lång. 

Iordningställ entrén till Rya åsar 

vid gamla hoppbacken på Rya 

åsar (utanför spår- och 

lederprojektet) 

2017  Detta uppdrag låg på Fritids- och folkhälsoförvaltningen men genomfördes 

2018 av TEK med ekonomiskt bistånd från FOF. 
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Utreda 

utvecklingsmöjligheter för 

Ramnasjön med omgivningar 

2020 LONA-projekt ansökt för 2019 och 2020. Ansökan beviljad för 

2020 och projekttiden är 2020-2023. 

Elbelys stigen mellan Sjöboparken 

och Viskan 

2018  FOF har uppdraget men ska genomföra det tillsammans med TEK. Ej 

genomfört med kommentaren ”Vi har hittills inte fått möjlighet att elbelysa 

sträckan mellan Sjöboparken och Sjöbovallen, då Tekniska förvaltningen 

inte önskar ha några belysta grusvägar. Punkten kommer dock att kvarstå 

i det nya förslaget.” I den nya planen framflyttat till 2022. 

Skapa vandringsled från 

Älmås naturreservat. 

2016 En 4,4 km lång vandringsled blev klar 2017 och dessutom 

skapades en ”Skogsslinga” för barn och ungdomar samma 

år. Sedan tidigare fanns en 2,4 km lång vandringsled. 

 

Elbelys motionsspåret runt 

Pickesjön 

2021 eller 

senare.  

Uppdraget och drift ligger på FOF. Idag förvaltas leden av TEK. I den 

nya planen anges 2025 eller senare. 

Anlägg en förbindelseled 

mellan banvallen och 

naturområdet vid Algutstorp 

(Rångedala) samt anläggandet 

av en cykelparkering 

2016 Det finns en befintlig stig (delvis på privat mark). 

Hänvisningsskyltar har satts upp vid banvallen. Det finns plats 

att ställa cyklar där. Dessutom har en ny grillplats byggts 2019. 

Den ligger 250 m från banvallen i naturområdet.  

Anlägga en promenadslinga 

vid Osdal/Bråt 

2017 En promenadslinga var planerad på kommunens och statens 

mark. Tekniska önskade en överenskommelse med staten där vi 

erbjöd oss att ta alla kostnader och tillsyn. Efter upprepade 

kontakter med Fortifikationsverket gav de slutligen besked att 

de skulle utöka sin verksamhet på Bråt och därför inte ville ha 

någon led på sin mark. Eftersom området är välbesökt 

modifierades vår plan för området. Ett vindskydd (med 

grillplats), två grillplatser och en rastplats byggdes på 

kommunens mark 2019 och informationstavlor över området 

sattes upp på två ställen. 2020 trycktes ny informationsbroschyr. 

Nu finns bra möjligheter att besöka området och orientera sig 

där även om det inte blev någon vandringsled. 

Utreda kanotleder 2020 Utredning redovisad för Tekniska nämnden 2020. 

 

Ny åtgärdsplan för Fritid och folkhälsoförvaltningen  

I maj 2020 slutredovisade Fritid och folkhälsoförvaltningen vår gemensamma 

åtgärdsplan för sin nämnd. Samtidigt lades förslag till ny plan fram. Den nya 

planen har inte tagits fram i samarbete med Tekniska förvaltningen. 

I Ny åtgärdsplan Spår och leder 2020-2024 tagen i Fritid och folkhälsonämnden 

finns några åtaganden där ansvaret läggs på Tekniska förvaltningen: 

 Ringled som förbinder flera friluftsområden runt staden 2021 eller senare. I 

den förra planen anges ej vem som är ansvarig men i nuvarande plan har 

Tekniska förvaltningen utpekats. Kommentar: Detta är inte en fråga som TEK 

arbetar med.     
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 Långled – Nord-syd-led. I den förra planen anges ej vem som är ansvarig 

men i nuvarande plan har Tekniska förvaltningen utpekats. Kommentar: Detta 

är inte en fråga som TEK arbetar med.     

 Hulta 2023 (entré och led): Åtgärderna på Hulta är avhängiga om 

Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen bildar ett naturreservat i 

området eller ej. Bildas naturreservatet kommer Tekniska förvaltningen att 

utföra åtgärderna. Bildas inget naturreservat fortsätter Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen att arbeta med frågan. Kommentar: Frågan diskuterades 

på naturvårdsgruppen 2018. Då fick Miljöförvaltningen i uppdrag att samla argument 

för att bilda naturreservat i Ollonstupet/Hultaberg som de skulle lämna till 

Stadskansliet. Tekniska förvaltningen är inte drivande i den här frågan.     

 Utreda möjligheten att binda samman lederna på Vänga mosse Bredareds 

IF’s längsta vandringsled. I förra planen var FOF ansvarig och åtgärden 

skulle genomföras 2021 eller senare. I nuvarande plan anges TEK och 

Bredareds IF som ansvariga. Kommentar: Detta är inte en fråga som TEK arbetar 

med. TEK förvaltar lederna på Naturreservatet Vänga mosse. 

 Tekniska förvaltningen bildar nytt naturreservat i Gåshult med tillhörande 

vandringsled 2020 och 2021. Kommentar: Kommunstyrelsen har 2020 gett 

Stadsledningskansliet i uppdrag att pröva möjligheten att bilda kommunalt naturreservat 

på fastigheten Gåshult. Miljöförvaltningen ansvarar för ett LONA-projekt 2020-2023 

där det bland annat ingår att sköta området inför reservatsbildningen. En vandringsled 

är planerad till 2022. TEK gör idag en del arbeten på beställning av Miljöförvaltningen 

men kommer att ta över förvaltningen när naturreservatet bildas (planeras bli 2023).  

 Många av de övriga åtgärderna som ligger inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens uppdrag berör mark som Tekniska förvaltningen 

förvaltar. Kommentar: Viktigt med samråd och att ansvars- och driftsfrågor är lösta. 

 

Tekniska förvaltningens planer för spår- och leder kommande år  

Drift och underhåll för befintliga spår och leder ingår i ordinarie budget för 

verksamheterna Naturreservat och Natur- och rekreationsleder. I vårt uppdrag 

ligger att främja möjligheterna till rekreation. Vi vill ha hög kvalité på det vi 

förvaltar och ska se över behoven av nya leder.  

Inom nuvarande ramar och men den bemanning vi har försöker vi varje år 

skapa en ny led eller ett nytt rekreationsområde.  

Tekniska förvaltningen har inte ett behov av att arbeta efter en liknande 

åtgärdsplan som den som Fritid- och folkhälsoförvaltningen har.  

Vi har istället med nya spår och leder i förvaltningens verksamhetsmål och i 

budget. 
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§ 76 Dnr FOFN 2020-00079 3.6.8.6 

Uppföljning av åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 
samt ny åtgärdsplan för Spår och leder 2020-2024 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Uppföljning av 
åtgärdsplan för Spår och leder 2016-2020 samt ny åtgärdsplan för Spår och 
leder 2020-2024”.  

Sammanfattning av ärendet 

Åren 2015 och 2016 tog Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med 

Tekniska förvaltningen fram en spår- och leder-utredning med tillhörande 

åtgärdsplan för åren 2016-2020. Utredningen hade underrubriken ”Hur 

underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och aktivera sig i våra nära 

grönområden och skogar?” Närhet, tillgänglighet och information är tre viktiga 

huvudområden för förvaltningens arbete med friluftsliv. 

 

Under dessa år har förvaltningen själva och i samarbete med föreningar 

åstadkommit en mängd förbättringar för friluftslivet i Borås.  

 

I detta dokument finns en sammanställning av de åtgärder som utförts och över 

de åtgärder som av olika anledningar ännu inte utförts. De projekt som vi 

känner till som utförts av föreningar finns också med i uppföljningen.     

 

Då förvaltningen de senaste åren ådragit sig stora kapitalkostnader för både 

idrotts- och friluftsprojekt, utgör en del av den nya planen en omfördelning i tid 

av återstående projekt från den ursprungliga planen. 

 

Ytterligare ett skäl till att sprida ut projekten över fler år är att varken vi eller 

våra utförare tyvärr har lyckats hålla det tempo vid byggnation som vi hoppats 

på. Det har också varit svårt för våra utförare att hantera driften av både 

befintliga och nyuppförda anläggningar. 

 

Några förändringar i prioriteringen har också gjort i det nya förslaget. De 

områden som höjts upp i prioriteringen är bland annat ett nytt frilufts- och 

rekreationsområde på Sjöbo med tillhörande elljusspår, vandringsleder, 

grillplatser samt hinderbana/utegym samt utredning av och uppförande av ett 

nytt mountainbikeområde i södra delarna av Borås.           
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Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Uppföljning åtgärdsplan Spår och leder 2016-2020 samt Antagande 

av ny åtgärdsplan Spår och leder 2020-2024 

2. Bilaga 2 Områdeskarta 

3. Bilaga 3 Häfte ”Nära friluftsliv och aktivitet” 

4. Bilaga 4 Häfte ”Tillgängliga friluftsområden och naturreservat i Borås” 

5. Bilaga 5 Bildbilaga                  

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-05-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-05-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Inledning 
 
Syftet med detta dokument är att följa upp planen för spår och leder från år 2016-2020 samt att ge riktning för det 
fortsatta arbetet. 
 
Utredningen ”Svenskt Friluftsliv 2012” berättar att 90 procent av svenskarna upplever att friluftsliv är viktigt för 
hälsan och gör vardagen mer meningsfull. Motion leder till mindre stress, bättre sömn samt ökar inlärningsförmågan. 
Friluftsliv kan också skapa sociala sammanhang och mötesplatser för människor och är kostnadsfritt, vilket ger 
människor oavsett socioekonomiska förutsättningar möjligheter att vara aktiva.  
 
Att förbättra och skapa möjligheter för Boråsarna att ha ett aktivt friluftsliv är en del av Borås Stads arbete för en 
god folkhälsa. 
 
 

Bakgrund 
 
Åren 2015 och 2016 tog Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen fram en spår- 
och leder-utredning med tillhörande åtgärdsplan för åren 2016-2020. Utredningen hade underrubriken ”Hur 
underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?” Närhet, 
tillgänglighet och information är tre viktiga huvudområden för förvaltningens arbete med friluftsliv. 
 
Under dessa år har förvaltningen själva och i samarbete med föreningar åstadkommit en mängd förbättringar för 
friluftslivet i Borås. Föreningslivet i Borås bidrar mycket till att skapa förutsättningar för ett gott friluftslivet i Borås. 
Föreningarna äger och sköter ca 60 % av alla de motionsspår och vandringsleder som finns.  
 
I detta dokument finns en sammanställning av de åtgärder som utförts och över de åtgärder som av olika anledningar 
ännu inte utförts. De projekt som vi känner till som utförts av föreningar finns också med i uppföljningen. 
 
Foton från några av de större projekten finns i en bildbilaga. 
 
 

Riktning för ett fortsatt arbete 
 
Då förvaltningen de senaste åren ådragit sig stora kapitalkostnader för både idrotts- och friluftsprojekt avser vi nu att 
fördela om de projekt som återstår i spår- och lederplanen över fler år än vad som från början beslutats.  
 
Ytterligare ett skäl till att sprida ut projekten över fler år är att varken vi eller våra utförare tyvärr har lyckats hålla det 
tempo vid byggnation som vi hoppats på. Det har också varit svårt för våra utförare att hantera driften av både 
befintliga och nyuppförda anläggningar. 
 
Några förändringar i prioriteringen har också gjort i det nya förslaget. De områden som höjts upp i prioriteringen är 
bland annat ett nytt frilufts- och rekreationsområde på Sjöbo med tillhörande elljusspår, vandringsleder, grillplatser 
samt hinderbana/utegym samt utredning av och uppförande av ett nytt mountainbikeområde i södra delarna av 
Borås. 
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Uppföljning fysiska åtgärder 
 
Utredningen från 2016 med tillhörande åtgärdsplan föreskrev att planen skulle uppdateras år 2020. Vi väljer att göra 
en uppföljning och uppdatering av planen i samma dokument. 
 
Uppföljning och uppdateringsförslag för de fysiska åtgärderna kommenteras per område. 
 
Uppdateringen av planen föreslår åtgärder för åren 2020-2024.  

 
Om inte annat nämns så har hittills och skall framledes åtgärderna utföras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

  
 

Tillgänglighetsanpassning 
 

Ursprunglig plan  

Tillgänglighetsanpassning 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Tillgänglighetsanpassad 
promenadslinga/elljusspår Kolbränningen 

x      Genomfört 

Tillgänglighetsanpassad promenadslinga Rya 
åsar (Tekniska) 

x      Genomfört 

Tillgänglighetsanpassad promenadslinga, 
rastplatser samt fiskebryggor Kransmossen 

 x x    Genomfört 

Utred tillgänglighetsanpassad promenadslinga 
i samhällen utanför centralorten 

   x    

Tillgänglighetsanpassad promenadslinga 
Almenäs 

     x  

 
Kommentar åtgärder:  
Tillgänglighetsanpassningarna i Kransmossens och Hestra/Kolbränningens rekreations- och friluftsområden har 
genomförts delvis med hjälp av LONA-pengar (Lokala Naturvårdsfonden) från Länsstyrelsen.  
 
Kommentar åtgärder:  
Efter att nu ha färdigställt tillgänglighetsanpassningar både vid Kypesjön, utmed Kransån och runt sjön 
Kolbränningen på Byttorp har vi äntligen en bra spridning på tillgänglighetsanpassade friluftsområden i närheten av 
centrum. Samtliga tillgänglighetsanpassningar ligger vid vatten (antingen sjö eller å) och i vacker natur. 
 
 

 

Nytt förslag  
Tillgänglighetsanpassning  

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Utred och anlägg tillgänglighets-anpassad 
promenadslinga i samhälle utanför 
centralorten. 

   x   

 
Kommentar nytt förslag:  
Det är mycket svårt att ta sig kollektivt till något av de tillgänglighetsanpassade spåren i Borås. Det enda 
tillgänglighetsanpassade spår som du kan åka buss till idag i Borås-området är naturreservatet Vänga mosse. I valet av 
det samhälle utanför centralorten där nästa tillgänglighetsanpassade spår ska uppföras bör närhet till busshållplats 
vägas in. 
 
Kommentar nytt förslag:  
Punkten tillgänglighetsanpassad promenadslinga vid Almenäs har flyttats till badplatsutredningen med tillhörande 
plan. 
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Plan elljusspår/belysning 
 

Ursprunglig plan  
Elljusspår/belysning 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Belysning tillgänglighetsanpassad sträckning 
av Kolbränningens elljusspår 

x      Genomfört 

Belysning Kypegården - Lasarettet x      Genomfört 

Belysning Kypegården - Sjöbo  x     Genomfört 

Elljusspår Gässlösa  x     Genomfört 

Elljusspår Dalsjöfors   x x   Genomfört 

Belysning Sjöboparken - Viskan   x     

Utbyte elljusspår Kypegården    x     

Utbyte elljusspår Kolbränningens elljusspår    x   Genomfört 

Belysning Kransmossen – Husbondegatan     x    

Belysning Kypegården – Brämhult     x   

Elljusspår på båda sidor av Viskan, från 
Ålgårdsbron - Almenäs 

     x  

Elbelyst milspår Kransmossen      x  

Belysning Kransmossen - Sörmarken      x  

Elljusspår Pickesjön      x  

Elljusspår Sandared      x  

 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Vi har hittills inte fått möjlighet att elbelysa sträcken mellan Sjöboparken och Sjöbovallen, då Tekniska förvaltningen 
inte önskar ha några belysta grusvägar. Punkten kommer dock att kvarstå i nya förslaget. 
 

 
Nytt förslag  
Belysning  

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Belysning Blå stjärnan – Gässlösa 
elljusspår 

x      

Utbyte av armaturer och stolpar 
Kypegårdens elljusspår 

 x     

Belysning Sjöboparken - Viskan   x    

Belysning Kransmossen - 
Husbondegatan 

   x   

Elljus Ymergården - Kypegården     x  

Anläggande av elljusspår från 
Sjöbovallen, etapp 1, 2 och 3 

     x 

Elbelyst 8-kmspår Kransmossen      x 

Belysning Kransmossen - Sörmarken      x 

Elljusspår Pickesjön      x 

Elljusspår Sandared      x 
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Aktivitetsleder 
 

Ursprunglig plan 
Aktivitetsleder 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Utreda och anlägga mountainbikeled x x     Delvis 
genomfört 

Utreda och anlägga ridled  x      

Utreda och anlägga cykelled/er  x   x    

Utreda kanotleder (Tekniska)     x   

 
Kommentar ridledsutredning:  
Utredningen är delvis avhängig den nya planläggningen av Ymer-området, och har därför skjutits upp. 
 
Kommentar mountainbikeleder:  
Fof har hjälpt Borås GIF att anlägga ett mindre mountainbikeområde på Knektås. För ytterligare 
mountainbikeprojekt, se nytt förslag nedan. 

 
 
Nytt förslag  
Aktivitetsleder 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Utredning/projektstudio för framtagande 
av lämpligt område för nytt 
mountainbikeområde 

x      

Anläggg mountainbikeområde  x x    

Sammanbind mountainbikeområde 
Knektås med Kypegårdens frilufts- och 
rekreationsområde 

  x    

Utred och anlägg ridled/er    x   

Utred och anlägg cykelled/er      x 

 
 
Kommentar nytt förslag mountainbikeleder: 
I Borås finns ett stort intresse för mountainbikecykling. Många är medlemmar i någon av cykelföreningarna, men än 
fler utövare är föreningslösa mountainbikecyklister.  
 
Sedan tidigare har mountainbikeverksamhet för större grupper avvisats från att cykla i Rya åsars naturreservat. 
Naturreservatet kan ”bära” högst ett eller två mountainbikearrangemang per år, för att slitaget inte skall bli för stort. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också sedan tidigare sagt nej till att skylta upp mountainbikeleder i 
Kransmossenområdet då området redan är så pass trångt och välbesökt. Den svårtillgängliga terrängen vid sidan av 
stigarna och lederna i Kransmossenområdet bidrar tyvärr till att det är mycket svårt att dra nya leder där. Önskemål 
från cykelföreningar finns om att anlägga ett mountainbikeområde i anslutning till skidstation/Ymergården.  
 
Alla ovan nämnda områden har redan många besökare och det är trångt om utrymmet för alla som vill ha sin 
verksamhet i respektive friluftsområde. Vi för därför söka ett nytt område som inte redan är alltför välbesökt, och 
där det också finns stora ytor och bättre terräng för att bygga ett större mountainbikeområde.  
 
Ett större mountainbikeområde är också efterfrågat av bland annat av föreningarna och Borås TME för att kunna 
möjliggöra större mountainbikearrangemang i Borås. 
 
 
Samtidigt finns en önskan från fler förvaltningar (bland annat Tekniska förvaltningen och Mark- och Exploatering) 
om att gemensamt ta fram en strategi för mountainbikecyklingens användande av skog och mark i Borås. 
 
Ett nytt mountainbikeområde bör byggas upp på ett sätt så att det håller för slitage för ett visst antal arrangemang 
per år och utöver det både föreningsverksamhet och inte minst träning för alla de mountainbikecyklister som inte är 
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medlemmar i någon förening. Ett väl uppbyggt mountainbikeområde, dit vi kan hänvisa både arrangemang och 
träningar skulle också göra att slitaget på naturen minskar i de områden där detta inte är önskvärt. 
 
Den nya anläggningen ska också finnas till för alla de som idag inte känner sig säkra och trygga i att på egen hand ge 
sig ut att cykla på det stora stignätet runt Borås, och som vill och behöver väl uppmärkta leder för att våga ge sig ut. 
 
Då en inventering över samtliga friluftsmöjligheter i Borås visar på att de allra flesta ordnade friluftsanläggningar 
finns på norra sidan av staden, så bör vi nu titta på möjligheten att anlägga ett mountainbikeområde på södra sidan 
av Borås.  
 

 
Kommentar nytt förslag ridleder: 
Ett tillägg till denna punkt är att undersöka möjligheten att skapa nya uppmärkta ridleder i området Bråt/Osdal, som 
ersättning för dagens möjligheter som försvinner vid anläggandet av ny skytteanläggning. 

 
 
Plan långleder 
 

Ursprunglig plan 
Långleder 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Långled från Kransmossen   x    Pågår 

Ringled som förbinder flera friluftsområden 
runt staden (Tekniska) 

     x  

Nord-syd-led (Tekniska)      x  

 
 
Nytt förslag  
Långleder 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Långled från Kransmossen x x     

 
Kommentar långled:  
Idag finns ingen lång ”ringvandringsled” i Borås, det vill säga en led som startar och avslutas på samma plats. I takt 
med att intresset för vandring och motionslöpning ökar, vill vi bygga upp den här vandringsleden och därmed 
förbättra möjligheterna för de Boråsare som vill vandra och springa en längre sträcka.  
 
Långleden skall förbinda Kransmossen med bland annat Hedvigsborg, Transås badplats, Golfbanan, Kråkered, 
Björkehov, Älmås, Svarttjärn, Hårsåsen och Gånghester. Leden kommer att bli ca 2,5 – 3 mil.  
 
Föreningen Björkehovs IS har också kontaktat förvaltningen med en önskan om att förbinda sina leder med FOF´s 
leder på Kransmossen och Gässlösa, vilket nu också kommer att ske genom detta projekt. 
 
Denna sträckning bidrar också till att vi fyller ytterligare ett ”vitt hål” på Borås friluftslivskartan.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

Åtgärdsplan per område 
 
Ursprungligt förslag 
Område A Centrum 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Promenadstråk längs Viskan 
(TEK) 

x x x x   Pågår 

 
 
 
Ursprungligt förslag 
Område B Norrby 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Utred anläggandet av en 
kulturled. Längs leden skall 
finnas informationstavlor om 
Norrbys historia och kultur med 
mera. 

  x    Pågår 

 

 
Kommentar ursprungligt förslag:  
En arbetsgrupp har bildats med tjänstepersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska förvaltningen 
samt Stadsledningskansliet. 

 
Nytt förslag  
Område B Norrby 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025→ 

Anlägg en kulturled på Norrby. Längs 
leden skall finnas informationstavlor om 
Norrbys historia och kultur med mera. 

x      

 
 

 

Ursprungligt förslag 
Område C 
Hulta/Ekarängen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Anlägg en entré från nordost 
(från Ekarängen) in i 
Hultabergsskogen) 

  x     

Skapa en kortare uppmärkt led 
som binder samman Ekarängen 
och Hultabergsskogen. 

   x    

Slyröjning av skogsområdet 
mellan Hulta och motorvägen. 
(TEK) 

      Genomfört 

 
Kommenter ursprungligt förslag:  
Åtgärderna har skjutits fram på grund av eventuell reservatsbildning i området. 
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Nytt förslag  
Område C Hulta / Ekarängen 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025→ 

Anlägg en entré från nordost (från 
Ekarängen in i  Hultabergsskogen) 
(förutsatt att området ej blir 
naturreesrvat) 

   x   

Skapa en kortare uppmärkt led som 
binder samman Ekarängen och 
Hultabergsskogen (förutsatt att området 
ej blir naturreservat) 

   x   

 
Kommentar nytt förslag:  
Åtgärderna på Hulta är avhängiga om Miljöförvaltningen och Tekniska förvaltningen bildar ett naturreservat i 
området eller ej. Bildas naturreservatet kommer Tekniska förvaltningen att utföra åtgärderna. Bildas inget 
naturreservat fortsätter Fritids- och folkhälsoförvaltningen att arbeta med frågan.  

 

Ursprungligt förslag 
Område D Göta 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        

 
Kommentar: 
För att underlätta för Göta-borna att besöka närbelägna Gässlösa skogs frilufts- och rekreationsområdet bör 
förvaltningen arbete för att bygga en gång- och cykelväg mellan Slakthusgatan och Gässlösa elljusspår. 
 

 
Ursprungligt förslag 
Område E Alideberg 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        

 
 
 
Ursprungligt förslag 
Område F Lars Kagg 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        
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Ursprungligt förslag 
Område 1 
Hestra/Kolbränningen 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Tillgänglighetsanpassning av 
promenad-slingan runt sjön samt 
elbelysning av den nya sträckan 
samt anläggande av två 
handikapparkeringsplatser 

x      Genomfört 

Återskapa den gula vandringsleden 
som förbinder Kolbränningen med 
Hestra. En rastplats bör finnas 
utmed leden. Informationstavla och 
folder för området tas fram efter 
hand. 

x      Genomfört 

Utbyte armaturer och stolpar längs 
befintligt elljusspår runt 
Kolbränningen 

   x   Genomfört 

Ny vandringsled som förbinder 
Kolbränningen och Hestra med 
Ramnaslätt och Ekås 

    x   

 
Kommentar:  
Parallellt med återskapandet av den gula vandringsleden bör förvaltningen arbeta för att ett övergångsställe uppförs 
över Symfonigatan i höjd med Kolbränningen. (Kommentar: frågan har tagits upp med Tekniska förvaltningen, men 
vi har ännu inte nått i mål.) 
 
Kommentar: 
Vi bör också arbeta för att höja upp klassningen av området i kommande version av grönområdesplanen. 
(Kommentar: den senaste uppdateringen av grönområdesplanen behandlade inte den del av planen som gäller 
klassning av naturområden.  

 
Nytt förslag Område 1 
Hestra / Kolbränningen 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Skapa en kortare uppmärkt kulturled 
genom det gamla bondelandskapet 
mellan Hestra Midgård och 
Kolbränningen.  

   x   

Anlägg ny vandringsled som 
sammanbinder Kolbränningen och 
Hestra med Ramnaslätt och Ekås. 

   x   

 
Kommentar nytt förslag:  
Förvaltningen bör fortsatt arbeta för ett övergångsställe över Symfonigatan i höjd med Kolbränningen, samt att 
klassningen av skogsområdet utmed Ryssbybäcken samt mellan Ryssbybäcken och Hestra höjs upp i 
grönområdesplanen.  
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Ursprungligt förslag 
Område 2 Rya åsar/ 
Kypered/Almenäs 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

En tillgänglighetsanpassad 
promenad-slinga anläggs i 
naturreservatet (TEK) 

x      Genomfört 

Iordningställ entrén till Rya åsar vid 
gamla hoppbacken (utanför spår- 
och lederprojektet) (TEK) 

 x     Genomfört 

Tillgänglighetsanpassa bron ut till 
Almenäs udde 

  x     

Skapa en tillgänglighetsanpassad 
promenadslinga i anslutning till 
Almenäs 

     x  

Utred och anlägg en led mellan 
Almenäs och Fristad på västra sidan 
av Öresjö 

     x  

 
Kommentar ursprungligt förslag: 
Tillgänglighetsanpassad bro samt promenadslinga Almenäs: dessa punkter har flyttats till badplatsutredningen med 
tillhörande plan. 

 
 
Nytt förslag Område 2 
Rya åsar / Kypered / Almenäs 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Utred och anlägg en vandringsled 
mellan Almenäs och Fristad på västra 
sidan av Öresjö. 

     x 

 
 
 
 
Ursprungligt förslag 
Område 3  
Rammalid / Ramnaparken 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Utreda utvecklingsmöjligheter för 
Ramnasjön med omgivningar 
(Tekniska) 

    x   

 
Kommentar:  
Idag är det mycket svårt att ta sig till det lilla naturområdet mellan Ramnalid, motorvägen och järnvägen. På lång sikt 
är det önskvärt att försöka arbeta för att allmänheten ska kunna röra sig i detta naturområde. 
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Ursprungligt förslag 
Område 4 Sjöbo 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Skapa en kortare vandringsled med 
fokus på miljö- och naturinformation 
för barn mellan Sjöboparken och 
Viskan.  

x      Genomfört 

Elbelys grusvägen mellan Sjöbo och 
Kype 

 x     Genomfört 

Elbelys stigen mellan Sjöboparken 
och Viskan 

  x     

Utred ett elljusspår som går på båda 
sidorna av Viskan mellan 
Ålgårdsbron och Almenäs (idag finns 
endast elbelysning på östra sidan).  

     x  

 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Vi här ännu inte fått möjlighet att elbelysa gångvägen mellan Sjöboparken och Sjöbovallen då Tekniska förvaltningen 
inte vill belysa grusvägar. Punkten kommer dock att kvarstå i vår åtgärdsplan. 

 
Kommentar:  
På lång sikt bör flera förvaltningar gemensamt arbeta för att skapa ytterligare en gångbro över Viskan i höjd med 
Sjöboparken samt en strandpromenad mellan Sjöbo vattenverk och Skogsryd. 

 
 

 
Nytt förslag Område 4 
Sjöbo 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Anläggande av grillplatser, bänkar och 
bryggor i nya frilufts- och 
rekreationsområdet 

 x     

Anläggande av uppmärkta motionsspår 
och vandringsleder från Sjöbovallen. 

  x    

Elbelysning av gångväg mellan 
Sjöboparken och Sjöbovallen  

  x    

Anläggande av tillgänglighetsanpassad 
kanotramp 

   x   

Anläggande av elljusspår från 
Sjöbovallen, etapp 1, 2 och 3 

     x 

 
Kommentar nytt förslag:  
Åtgärderna på och omkring Sjöbo har lyfts i prioriteringen för att tillsammans med Borås GIF och projektet 
Kraftsamling Sjöbo satsa på att göra naturområdet mellan Sjöbovallen och Sjöbo till en mindre frilufts- och 
rekreationsområde. 
 
Sjöbo är en stadsdel förvaltningen har valt att satsa lite extra på, på grund av att stadsdelen inom flera områden 
utmärkt sig negativt i välfärdsbokslutet.  
 
Satsningen på att bygga upp ett frilufts- och rekreationsområde kommer att utföras tillsammans med flera andra 
förvaltningar. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Ursrprungligt förslag 
Område 5 
Kypegården/Tosseryd 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  
 

Utbyte stolpar och armatur delar av 
befintligt elljusspår Kype 

x      Genomfört 

Elbelysning längs grusvägen mellan 
Kype och Lasarettet 

x      Genomfört 

Skapa ytterligare en entré till 
Kypegården från Räfsryd utmed 
Sjöboleden samt anlägg en liten 
parkering här 

x      Pågår 

Märk upp ridstig i Kypeområdet x       

Bredda och förbättra trottoaren 
mellan Döbelnsgatan och 
Kypegården 

x      Genomfört 

Elbelysning längs grusvägen mellan 
Kype och Sjöbo 

 x     Genomfört 

Förbättra angörande gångvägar från 
Liljeberget och Norrmalm 

  x     

Utbyte stolpar och armatur 
återstoden av befintligt elljusspår  

  x     

Förläng befintligt 8,7 km-spår till 1 
mil 

   x    

Elbelysning längs grusvägen mellan 
Kype och Ymergården 

    x   

Bind samman Kypeterrängen med 
Knektås-området med hjälp av en 
skyltad led 

     x  

 
Kommentarer ursprungligt förslag:  
Uppmärkning av ridled i Kypeområdet (som också skall förbindas med Ymerområdets ridstigar) skjuts upp till den 
nya planläggningen av Ymer-området är klar.  
 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Förvaltningen har arbetat för att en mindre parkeringsplats vid klätterberget Tosseryd skall planläggas i samband med 
planläggningen av nya bostadsområdet vid Tosseryd. 
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Nytt förslag Område 5 
Kypegården / Tosseryd 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Utbyte av återstående trästolpar och äldre 
armatur längs Kypegårdens elljusspår 

 x     

Sammanbindande av Kypegårdens 
frilufts- och rekreationsområde, Borås 
Skidstadion och Tosseryd/Knektås vad 
gäller både cyklister/mountain-
bikecyklister, ryttare och gångare/löpare 

  x    

Förläng befintligt 8,7-kilometerspår till 1 
mil 

  x    

Förbättring av angörande gångvägar från 
Liljeberget och Norrmalm 

    x  

Elbeslysning längs grusevägen mellan 
Kypegården och Ymergården 

    x  

 
Kommentar nytt förslag:  
Förvaltningen ska fortsätta arbeta för att få en förbättrad skyltning för både gående, cyklade och besökande med bil 
ner mot Kypegårdens frilufts- och rekreationsområde samt att på sikt få kollektivtrafiken att köra ända ner till 
Kypegården. 
 
Kommentar:  
På sikt bör man också fundera över om parkeringen vid Kypegården kan utökas. 
 

 

Ursprungligt förslag 
Område 6  
Ymer/Övre Brämhult 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Borås Skidlöparklubb anlägger själva 
en asfalterad rullskidbana (Borås 
Skidlöparklubb) 

x      Genomfört 

Elbelysning längs grusvägen mellan 
Ymergården och Kype 

     x  

Elbelysning längs stigen mellan 
Damkullevägen och Ymergården 

     x  

 
Kommentar: En arbetsgrupp har tillsatts under våren 2016 som ser över vilka verksamheter som i framtiden skall 
finnas vid Skidstadion. Arbetsgruppen har nu börjat skriva avtal med de föreningar som finns i området.  
 
Kommentar:  
Då många besökare kommer till Ymergården via Svinåsamossen i öster bör vi arbeta för att skapa en säker passage 
över Dammkullevägen i höjd med Svinåsamossen. Det är också önskvärt att skylta mot Ymergården från 
Damkullevägen. 

 
 
Nytt förslag Område 6 
Ymer / Övre Brämhult 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Elbelysning längs grusvägen mellan 
Ymergården och Kypegården 

    x  

Elbelysning längs stigen mellan 
Damkullevägen och Ymergården 

     x 

 
Kommentar nytt förslag:  
Ymerområdet är ett av de områden som kommer att diskuteras vid ridledsutredningen. 
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Ursprungligt förslag 
Område 7 Villastaden/ 
Annelundsparken / 
Östermalm 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 8 Boda 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

-        

 
Kommentar:  
På sikt är det önskvärt att bredda elljusspåret så att det även går att köra upp ett skidspår på vintern. 
 
 

Ursprunligt förslag 
Område 9 Hultaberg 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  
 

-        

 
För åtgärder se område C. 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 10 
Kransmossen/Gånghester 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  
 

Ny entré till området  x      Genomfört 

Förbättra dåliga delar av milspåret  x      Genomfört 

Ny tillgänglighetsanpassad 
promenadslinga utmed Kransån 

 x x    Genomfört 

Anlägg en tydligt skyltad parkering vid 
banvallens början i Gånghester 

  x     

Anlägg en handikapparkering vid 
Slättholmen samt möjliggör att de med 
handikapp-tillstånd får använda 
grusvägen dit. 

  x     

Skapa en långled som förbinder 
Kransmossen med Hedvigsborg, 
Transås badplats, Älmås naturreservat 
och Gånghester. 

  x    Pågår 

Förbättra stigen mellan Kransmossen 
och Husbondegatan 

   x   Genomfört 

Elbeslys stigen mellan Kransmossen 
och Husbondegatan  

   x    

Elbelys grusvägen mellan Sörmarken 
och Kransmossen. 

     x  

Eventuell elbelysning utmed grön-vita 
(8,2 km) spåret 

     x  
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Nytt förslag Område 10 
Kransmossen / Gånghester 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Förbättra och snygga till entrén till 
idrottsplatsen/frilufts- och 
rekreationsområdet 

x      

Uppförande av bänkar längs elljusspåret x      

Förbättra dåliga delar av milspåret. x      

Uppför en eller två vandringsleder som 
enbart går på skogsstigar. 

x x     

Skapa en långled som förbinder 
Kransmossen med Hedvigsborg, 
Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås 
och Gånghester. 

x x x    

Förvaltningen utreder vad som skall 
göras med den asfalterade f.d. 
rullskidbanan på Kransmossen.  

 x     

Elbelysning längs gångvägen mellan 
Kransmossen och Husbondegatan 

   x   

Anläggande av parkeringsplats vid 
Banvallens början i Gånghester (samt i 
Dalsjöfors och Rångedala) 

    x  

Anlägg en handikapp-entré/parkering 
vid Slättholmen samt möjliggör att de 
med handikapp-tillstånd får använda 
grusvägen dit. 

     x 

Elbelys 8,2-kilometerspåret       x 

 
Kommentar nytt förslag vandringsleder:  
Idag går samtliga vandringsleder på Kransmossen delvis på asfalterat underlag. Kransmossen är Borås största 
friluftsområde och bör ha några vandringsleder som går på skogsstigar och som passerar de sevärdheter som finns i 
området. 
 
Kommentar långled: 
Idag finns ingen lång ”ringvandringsled” i Borås, det vill säga en led som startar och avslutas på samma plats. I takt 
med att intresset för vandring och motionslöpning ökar, vill vi bygga upp den här vandringsleden och därmed 
förbättra möjligheterna för de Boråsare som vill vandra och springa en längre sträcka.  
 
Långleden skall förbinda Kransmossen med bland annat Hedvigsborg, Transås badplats, Golfbanan, Kråkered, 
Björkehov, Älmås, Svarttjärn, Hårsåsen och Gånghester. Leden kommer att bli ca 2,5 – 3 mil.  
 
Föreningen Björkehovs IS har också kontaktat förvaltningen med en önskan om att förbinda sina leder med FOF´s 
leder på Kransmossen och Gässlösa, vilket nu också kommer att ske genom detta projekt. 
 
Kommentar mountainbike: 
Ett angenämnt problem inom området är den växande mountainbikeåkningen. Redan idag är samtliga uppmärkta 
leder och stigar inne i skogen fullt utnyttjade av gångare och joggare, och det sker redan idag en del tillbud. Det finns 
egentligen inte plats för både fotmotionärer och mountainbikecyklister inom detta område. Vi bör därför arbeta 
aktivt med att skapa ett nytt mountainbikeområde med tillhörande mountainbikeleder någonstans i stadens närhet. Se 
punkten Aktivitetsleder. 

 
Kommentar entré vid Slättholmen: 
Grusvägen till Slättholmen (Kransmossen) där vi önskar göra en handikapp-parkering och handikapp-entré ligger på 
privat mark. Önskvärt är att staden på sikt försöker köpa marken. 
 
Kommentar:  
En mindre, men ändock viktig åtgärd, är att arbeta för en förbättrad trafikskyltning till Kransmossen-området. 
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Ursprungligt förslag 
Område 11 
Hedvigsborg/Flymader 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

Skapa vandringsled från Älmås 
naturreservat (TEK) 

x      Genomfört 

Återskapa en eller två av de leder 
som tidigare funnits i området. 
Några rastplatser bör också anläggas 
utmed leden/lederna. 
Informationstavla och folder för 
området tas fram efter hand. 

  x     

På sikt kan en cykelled anläggas i 
området 

     x  

 
 
Nytt förslag Område 11 
Hedvigsborg / Flymader 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Skapa långled från Kransmossen som 
skall förbinda Kransmossen med 
Hedvigsborg, Transås, Flymader, 
Kråkered, Björkehov, Älmås 
naturreservat och Gånghester. 

x x x    

Återskapa en eller två av de leder som 
tidigare funnits i området. Några 
rastplatser bör också anläggas utmed 
leden/lederna.  

x x x    

 
Kommentar: 
Hedvigsborg/Storängen är ett av de större bostadsområden som idag inte har något närbeläget ordnat 
friluftsområde. Trots att Kransmossens friluftsområde är relativt närbelägen, så är det ändå svårt för de boende i 
området att ta sig dit på grund av stora barriärer såsom järnvägen, Gånghestervägen och Lillån.  
 
Detta område är ett av de områden som på sikt skulle kunna bli ett av stadens större frilufts- och 
rekreationsområden. Här finns stora skogar och ett rikt stig- och grusvägsnät som skulle kunna användas för flera 
olika sorters leder och andra friluftsanläggningar. Här förväntas inga större byggnationer ske i närtid. 

 
 

 

Ursprungligt förslag 
Område 12 
Kristineberg/Svedje/Gässlösa 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  
 

Anlägg ny vandringsled i området. En 
rastplats bör finnas utmed leden. 
Samtidigt bör en stig skapas som 
förbinder områdena norr och söder om 
27:an. 

 x     Genomfört 

Nytt elljusspår om ca 3 km i området. 
Informationstavla och folder för 
området tas fram efter hand. 

 x     Genomfört 
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Nytt förslag Område 12 
Kristineberg / Svedje / 
Gässlösa 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Öppna upp en stig mellan 
Kronängsskolan och Gässlösa elljusspår 

x      

 
Kommentar nytt förslag:  
Då en ny ”fast” skola byggts intill den tillfälliga evakueringsskolan på Gässlösa, är det lämpligt att öppna upp en stig 
som går direkt mellan skolan och Gässlösa elljusspår. 
 
Kommentar:  
Den stora f.d. deponin på Gässlösa är en stor tillgång och vi bör framöver undersöka möjligheten att använda fler 
delar av ytan till olika fritids- och idrottsakvititeter. 
  
Kommentar: 
Genom broarna och tunnlarna över Rv 27 kan Gässlösa skog friluftsområdet också i framtiden sammanbindas med 
ett nytt frilufts- och rekreationsområde omkring Hedvigsborg/Flymader. 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 13 Picke 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Förbättra I15´s korta motionsspår    x    

Anlägg led som förbinder området 
norr om nya 27:an med området 
söder om nya 27:an (I 15´s gamla 
gröna motionsspår går att använda 
som bas) 

   x    

Elbelys motionsspåret runt Pickesjön      x  

 
Kommentarer ursprungligt förslag:  
Planerad bostadsbyggnation i gamla I15-området gör att stora delar av det tidigare motionsspåret kommer att 
försvinna. Planering av nytt motionsspår bör skjutas fram till vi vet mer om vad som händer i området.  

 
 
Nytt förslag Område 13 
Picke 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Förbätta I15´s korta mottionsspår      x 

Anlägg led som förbinder området norr 
om nya 27:an med området söder om 
nya 27:an (I 15´s gamla gröna 
motionsspår går att använda som bas) 

     x 

Elbelys motionsspåret runt Pickesjön      x 
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Ursprungligt förslag 
Område 14 Bosnäs 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Återuppta någon av de cykelleder som 
förbinder Picke/Bosnäs/Funningen 
och Rydboholm. Någon eller några 
rastplatser bör anläggas utmed leden. 

   x    

 
 
Nytt förslag Område 14 
Bosnäs 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Återuppta någon av de cykelleder som 
förbinder Picke/Bosnäs/Funningen och 
Rydboholm. Någon eller några 
rastplatser bör anläggas utmed leden. 

     x 

Anlägg led som förbinder området norr 
om nya 27:an med området söder om nya 
27:an (I 15´s gamla gröna motionsspår 
går att använda som bas) 

     x 

 
Kommentar: 
Naturområdet omkring Bosnäs och de större sjöarna Bosjön, Västersjön och Äktasjön är mycket lämpligt för ett 
framtida större frilufts- och rekreationsområde. 
 
Kommentar:  
Här finns stora skogar och ett rikt grusvägsnät som skulle kunna användas för flera olika sorters leder och andra 
friluftsanläggningar. Här finns också möjlighet att skapa rastplatser som kan användas gemensamt av både 
vandrande, cyklister, kanotister och fiskeentusiaster.  
 
För att få möjlighet att kunna använda området som frilufts- och rekreationsområde i framtiden bör vi också arbeta 
för att höja upp områdets klassning i Grönområdesplanen. 
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Ursprungligt förslag 
Område 15 Lundaskog, 
Sjömarken och Sandared 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 
 

Sjömarkens IF arbetar själva för att 
upprusta sina gamla leder samt 
anlägger en förbindelseled mellan 
idrottsgården till Sjuhärdsleden 
(Sjömarkens IF) 

x      Genomfört 

Utbyte broar Sandareds 
motionsspår 

   x   Genomfört 

Gör det möjligt att besöka 
Kvarnsjön genom t.ex. en 
promenadstig 

   x    

På sikt kan motionsspåren längs 
Sandaredsån belysas 

     x  

På sikt kan en cykelled anläggas 
längs de många grusvägarna norr 
och väster om Sandared 

     x  

 
Kommentar: 
På sikt är det önskvärt att binda samman Sjömarkens vandringsleder med vandringsleden på Hestra. Det är även 
önskvärt att skylta mellan motionsspåren vid Sandaredsån och Sjömarkens samhälle. 

 
 
Nytt förslag Område 15 
Lundaskog, Sjömarken och 
Sandared 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Sjömarkens IF arbetar med att anlägga 
ett milspår från idrottsgården i 
Sjömarken. 

x x     

Gör det möjligt att besöka Kvarnsjön 
genom t.ex. en promenadstig 

     x 

På sikt kan motionsspåren längs 
Sandaredsån belysas 

     x 

På sikt kan en cykelled anläggas längs de 
många grusvägarna norr och väster om 
Sandared 

     x 

 
 

 

Ursprungligt förslag  
Område 16 Ekås 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Ny vandringsled från Hestra som 
också förbinder området med 
Ramnaslätt och Ekås 

   x    

 

 
Nytt förslag Område 16 
Ekås 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Ny vandringsled från Hestra som också 
förbinder området med Ramnaslätt och 
Ekås 

   x   
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Område 17 Sandhult 2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

-        

 

Ursprungligt förslag 
Område 18 Hedared 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 19 Bredared 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

-        

 
Kommentar:  
På sikt är det önskvärt att binda ihop Bredareds IF´s vandringsleder med lederna vid Vänga mosse 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 20 Frufällan  

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        

 
Kommentar: 
Det är mycket svårt för allmänheten i Frufällan att röra sig längs med Öresjö på grund av de många strandtomterna 
som går ända ned till sjön. Finns det möjlighet för staden att någon gång i framtiden köpa in ytterligare någon tomt 
nere vid sjökanten är detta önskvärt. 
 
Samhället är dessutom instängt mellan sjön, järnvägen och de branta sluttningarna upp mot både Sparsör och mot 
Knektås. 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 21 Sparsör och 
Gingri 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Utred möjligheten att anlägga en 
cykelled längst de många grusvägarna 
öster om Sparsör och Fristad. 

     x  

Utred möjligheten att återskapa 
Gingrileden som tidigare utgick från 
Mölarps Ö 

     x  

 
Kommentar:  
Det är mycket svårt för allmänheten också i Sparsör att röra sig längs med Öresjö på grund av de många 
strandtomterna som går ända ned till sjön. Finns det möjlighet för staden att någon gång i framtiden köpa in 
ytterligare någon tomt nere vid sjökanten är detta önskvärt. 
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Ursprungligt förslag 
Område 22 Fristad 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Återskapa strandpromenaden 
mellan Asklanda badplats och 
Skalle badplats, fågeltorn och 
naturreservat 

x      Genomfört 

Utbyte av broarna utmed Fristad 
elljusspår 

x      4 av 5 broar  
genomförda 

Anlägg en kulturled i Kullaskogen 
väster om Fristad 

   x    

Skylt upp vägen/stigen mellan 
Almenäs och Fristad på västra 
sidan av Öresjö 

     x  

 
Kommentar: 

Förvaltningarna bör arbeta för att höja upp klassningen i Grönområdesplanen för historietäta Kullaområdet samt 

området omkring Svensån (där elljusspåret går). 

 

 
Nytt förslag Område 22 
Fristad 

2020 2021 2022 2023 2024→ 2025→ 

Utbyte av en bro utmed Fristad 
elljusspår 

 x     

Anlägg en kulturled i Kullaskogen väster 
om Fristad 

     x 

Skylt upp vägen/stigen mellan Almenäs 
och Fristad på västra sidan av Öresjö 

     x 

 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 23 Vänga och 
Tämta 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Utreda möjligheten att binda samman 
lederna på Vänga mosse Bredareds 
IF´s längsta vandringsled (TEK samt 
Bredareds IF) 

     x  

 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 24 Borgstena 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Återskapa någon av de vandringsleder 
som utgått från idrottsplatsen Nossevi 

   x    

 
Det är mycket önskvärt att arbeta för att någon av de gamla vandringslederna återskapas då samhället idag helt 
saknar uppmärkta leder eller andra lättillgängliga promenadslingor. 

 

 
Nytt förslag Område 24 
Borgstena 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Återskapa någon av de vandringsleder 
som utgått från idrottsplatsen Nossevi 

     x 
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Ursprungligt förslag 
Område 25 Rångedala 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→  

Rångedala IK arbetar själva för att 
byta ut belysningen på elljusspåret 
(Rångedala IK) 

x      Genomfört 

Anlägg en tydligt skyltad parkering, 
handikapp-parkering samt rastplats 
utmed banvallen 

  x     

 
Nytt förslag Område 25 
Rångedala 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Anlägg en tydligt skyltad parkering, 
handikapp-parkering samt rastplats 
utmed banvallen. 

    x  

 
 

 

Ursprungligt förslag 
Område 26 Äspered 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Äspereds IF arbetar själva för att byta 
ut belysningen på elljusspåret 
(Äspereds IF) 

x       

 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 27 Dalsjöfors 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Dalsjöfors Goif arbetar själva med 
att dra om sina leder så att de även 
passerar idrottshallen. (Dalsjöfors 
Goif) 

x       

Attraktiva Toarp anlägger ett spår 
runt Dalsjön med bidrag från Fof 
samt medel för lokal utveckling. 

x      Genomfört 

Anlägg en tydligt skyltad parkering, 
handikapparkering samt rastplats 
utmed banvallen 

  x     

Attraktiva Toarp elbelyser spåret 
runt Dalsjön med bidrag från Fof, 
etapp 1 

  x    Genomfört 

Attraktiva Toarp elbelyser spåret 
runt Dalsjön med bidrag från Fof, 
etapp 2 

   x    

 
Kommentar ursprungligt förslag: 
Dalsjöfors är idag det enda större samhälle i Borås som saknar elljusspår, området är därför extra prioriterat vad 
gäller uppförandet av ett nytt elljusspår. 
 
Kommentar ursprungligt förslag elljus runt Dalsjön, etapp 2:  
Attraktiva Toarp fick ej strandskyddsdispens för att anlägga elljusspår på södra sidan av Dalsjön (etapp 2). 
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Nytt förslag Område 27 
Dalsjöfors 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Anlägg en förbindelseled mellan 
Uppegårdsgatan och vandringsleden 
Dalsjön runt 

   x   

Anlägg en tydligt skyltad parkering, 
handikapparkering samt rastplats utmed 
banvallen 

    x  

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 28 Målsryd 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-         

 
Kommentar: 
Som mindre åtgärder bör man på sikt skylta mellan Målsryd och Gånghester samt mellan Målsryds elljusspår och 
Dalsjöfors Goif´s långa vandringled. 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 29 Dannike 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 30 Aplared 

2016 2017 2018 2019 2020 2021→ Status 

Aplareds IF arbetar själva med att 
bygga upp ett nytt elljusspår 

x x     Genomfört 

 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 31 Rydboholm och 
Viskafors 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Utred och anlägg ett kortare 
motionsspår i närheten av 
Viskaforsskolan och idrottshallen 

  x     

Utred om det är möjligt att binda 
samman nordöstra delarna av 
Rydboholm med kommande 
naturreservatet på Bråt genom en 
uppmärkt led 

     x  

 
Kommentar: 
Viskafors är ett av få större samhällen som inte har något iordningsställt motionsspår i närheten av samhället. 
 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Utredning samt anläggning av kortare motionsspår vid skolan har skjutits upp pga vi inväntat nytt planprogram för 
Viskafors. 
 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Naturreservatet på Bråt skjuts på framtiden pga invändingar från Fortifikationsverket. Därför blir det i dagsläget 
ingen förbindelse med Rydboholm. 
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Nytt förslag Område 31 
Rydboholm och Viskafors 

2019 2020 2021 2022 2023 2024→ 

Utred och anlägg ett kortare motionsspår i 
närheten av Viskaforsskolan och 
idrottshallen 

   x   

 
 

 

Ursprungligt förslag 
Område 32 Kinnarumma 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 33 Svaneholm och 
Bogryd 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Anlägg en kortare promenadslinga 
utmed Viskan i Svaneholm 

 x     Genomfört 

Skylta upp en led mellan 
Svaneholm och Storsjöns 
naturreservat 

   x    

Anlägg en kort uppmärkt led i 
Svaneholm samt i skogen öster om 
järnvägen. 

   x    

Skylta upp en led mellan Bogryd 
och Seglora 

     x  

 
Kommentar: 
Svaneholms samhälle är i princip helt instängt mellan branta bergväggar, Viskan, den före detta gummifabriken och 
järnvägen. Några stora åtgärder går inte att göra här, men enbart att förbättra promenadstigen längs Viskan mellan 
Svaneholm och bostadsområdet Tallholmen skulle vara en klar förbättring. 
 

 
Nytt förslag Område 33 
Svaneholm och Bogryd 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Skylta upp en led mellan Svaneholm och 
Storsjöns naturreservat 

     x 

Anlägg en kort uppmärkt led i 
Svaneholm  

     x 

 

 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 34 Väst om Säven 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

-        

 

 
Nytt förslag Område 34 
Väst om Säven 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Tekniska förvaltningen bildar nytt 
naturreservat i Gåshult med tillhörande 
vandringsled. 

x x     
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Ursprungligt förslag 
Område 35 Osdal/Bråt 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
Status 

Anlägga en promenadslinga (TEK)  x      

 
Kommentar: 
I området planeras ett framtida naturreservat. Att ”utveckla Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och 
rekreationsområden” är sedan tidigare beslutat som åtgärd i grönområdesplanen.  
 
Kommentar ursprungligt förslag:  
Fortifikationsverket, som äger delar av marken, har sagt nej till ett nytt naturreservat med tillhörande 
promenadslingor i området omkring Bråt. 
 
Kommentar: 
I området (på den fastighet som kommunen äger) kan eventuellt finnas möjlighet att anlägga en eller flera ridleder. 
 

 
Nytt förslag Område 35 
Osdal 

2020 2021 2022 2023 2024 2025→ 

Utred ridleder (som ersättning för dagens 
möjligheter som försvinner vid 
anläggandet av ny skytteanläggning. 

  x x   

 
Kommentar: 
Frågan om ridleder i området Osdal/Bråt utreds i sammanhang med den större ridledsutredningen, se område 
Aktivitetsleder. 

 

Ursprungligt förslag 
Område 36 Kråkered 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
 

-        

 
Kommentar: 

För åtgärder, se område 10; ny långled från Kransmossen. 

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 37 Seglora 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
 

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 38 Frisjön 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
 

-        

 

 

Ursprungligt förslag 
Område 39 Hofsnäs 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021→ 

 
 

-        
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Övriga arbetsområden  
 
Information och marknadsföring 
Informationen skall anpassas för att nå flera olika grupper, t.ex. med hjälp av lättläst svenska, flera olika språk, bilder, 
bildstöd och ljud. Här nämns några förslag till utveckling vad gäller arbetet med information om spår och leder i 
Borås. 

 

 
Område Information och marknadsföring 

 
Status 

 Byt namn på våra friluftsområden till frilufts- och rekreationsområden. På de allra flesta ställen 
finns mycket mer att ägna sig åt än just det vi ganska godtyckligt kallar friluftsliv.  
 
Kommentar: vi kallar idag samtliga områden för frilufts- och rekreationsområden, både på 
internet och på information på plats. 

Genomfört 

 Information över respektive frilufts- och rekreationsområde skall tas fram. Även information 
om områdets natur- och kulturvärden bör tas fram. 
 
Kommentar: varje frilufts- och rekreationsområde har nu sin egen sida på internet.  
Kvarstår gör att ta fram en folder om varje frilufts- och rekreationsområde. 

Delvis 
genomfört 

 Utställning om hur man får använda skogen och naturen i Sverige, det vill säga mer och 
basalare information än enbart det som faller under allemansrätten. Det kan vara i form av en 
fysisk utställning eller en exkursion och till exempel berätta om:    

o att du har rätt att röra dig även på privat mark 

o vilka djur som finns i svenska skogar och om de är farliga 

o vad som händer om man dricker vatten i skogen 

o vilka fiskar som finns i sjöarna och att man måste köpa fiskekort 

o att om du följer en uppmärkt led i ett rekreationsområde så kommer du att komma 

tillbaks till samma utgångspunkt 

o tillgänglighetsanpassningar med mera 

Utställningen bär finnas på flera språk och visas upp på mötesplatserna. 

 

Kommentar: Informationen har tagits fram i form av ett häfte som dels lämnats ut vid 

föreläsningar för nyanlända på BREC, men som också delats ut bland annat på förvaltningens 

mötesplatser. Se bilaga 1. 

Genomfört 

 Ta fram information över tillgänglighetsanpassat friluftsliv och rekreation i Borås. 
 
Kommentar: ett häfte har tagit fram över Fritids- och folkhälsoförvaltningens samt Tekniska 
förvaltningens tillgänglighetsanpassade friluftsområden, naturreservat och fiskeområden. Se 
bilaga 2. 
 

Genomfört 

 Allemansrättsstigar för barn kan anläggas där vi på ett tydligt sätt med hjälp av text, bilder 
och/eller bildstöd berättar om vad allemansrätten innebär. 

Ej 
genomfört 

 Digitala friluftsguiden bör på sikt även finnas som mobilapplikation och som ljudbok.  Ej 
genomfört 

 Förvaltningarna bör vara med o visa upp och informera om sin verksamhet vid till exempel de 

olika stadsdeldagarna och arrangemang likt Linnémarschen. 

 

Kommentar: förvaltningen har deltagit vid samtliga stadsdelsdagar och informerat om sin 

verksamhet. 

Delvis 
genomfört 
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Nytt förslag 
Område Information och marknadsföring 

 
Status 

 Uppdatera boken Borås Friluftsguide. Den befintliga upplagan togs fram 2015 och sedan dess 

har både Borås stad och föreningarna uppfört ett stort antal nya friluftsområden och 

vandringsleder. 

 

 
 

 
Område Bidrag till föreningar och andra 

 
Status 

 Utred möjligheten att även icke bidragsberättigade föreningar kan söka driftbidrag för 
elljusspår. 

Ej 
genomfört 

 Utred möjligheten om ett nytt bidrag (både för anläggning och drift) för föreningar och andra 
som uppför mindre anläggningar för friluftsliv och rekreation, till exempel vandringsled, 
cykelled, badplats med mera och som allmänheten får använda gratis. 

Ej 
genomfört 

 Inför ett tillägg i kartbidragen: gentemot att föreningarna får kartbidrag, så får Borås Stad 
tillåtelse att lägga ut kartorna digitalt på nätet, samt även använda dem som arbetsmaterial. 

Ej 
genomfört 

 
 

 
Område Föreningsgalan 

 
Status 

 Skapa ett friluftspris till den förening/annan som utfört något som förbättrat friluftslivet i 
Borås. 

Ej 
genomfört 

 
 
 

 
Område Interna förbättringar 

 
Status 

 Skapa skötselplaner för samtliga frilufts- och rekreationsanläggningar 
 

Genomfört 

 Skapa ett lager i Intramap med samtliga frilufts- och rekreationsanläggningar 
 

Pågår 

 Skriv nyttjanderättsavtal med de privata markägare vars mark vi nyttjar. 
 

Kommentar: nyttjanderättsavtal/arrende finns för de badplatser vi arrenderar, men ännu ej 

för spår/leder som går på privat mark. 

Delvis 
genomfört 

 Genomför årliga NKI, besökarstudier och enkätundersökningar av användningen av våra 
frilufts- och rekreationsområden. 
 
Kommentar: Förvaltningen har fem personräknare som flyttas runt mellan de olika frilufts- och 
rekreationsområden och elljusspåren. 

Delvis 
genomfört 

 Skapa ett väl fungerande system för felanmälan/synpunkter/klagomål. Genomfört 
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Område Viktiga frågor för Borås Stad 

 
Status 

 Föreslå KS att ta fram en kommunal friluftsplan för Staden.  
 
Kommentar: År 2018 fick förvaltningen i uppdrag från KS att ta fram ett kommunal 
friluftsprogram för staden. Flera förvaltningar arbetade tillsammans fram en friluftsstrategi som 
togs i Fritids- och folkhälsonämnden december 2019. 

Genomfört 

 Staden bör arbeta med statens 10 nationella friluftmål för friluftsliv på samma sätt som vi gör 
när det gäller miljömålen och folkhälsomålen. 
 
 

Påbörjat 

 Arbeta för att en uppdaterad grönområdesplan tas fram. På grund av den stora 
bostadsbyggnationen i framtiden bör planen finnas för hela kommunen. 
 
Kommentar: Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med Tekniska förvaltningen och 
Miljöförvaltningen skrev i senaste rapporten till grönområdesplanen att kartbilagan bör 
uppdateras och att grönområdesplanen framöver bör omfatta hela kommunen. 

 

Ej 
genomfört 

 
 

 
Nytt förslag 
Område Viktiga frågor för Borås Stad 

 
Status 

 Starta upp en friluftsgrupp tillsammans med andra förvaltningar som arbetar med 

friluftslivsfrågor. 

 

Kommentar: Förvaltningen har tillsammans med Tekniska förvaltningen och Mark- och 

Exploateringsavdelningen startat upp en ”friluftsgrupp”, där gemensamma friluftsfrågor 

diskuteras.  

Genomfört 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00706 1.1.3.25 
 

  

 

Svar på Initiativärende gällande förstärkt belysning på 

lekplatser där behov finns ur trygghetssynpunkt 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen uppdras att ta fram en 

handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det offentliga rummet i 

Borås. 

Sammanfattning  

Jonathan Tellbe (KD) har för Kristdemokraterna och Moderaterna lämnat in 

ett initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur 

trygghetssynpunkt (se bilaga).     

  

Genom god skötsel, mänsklig närvaro, platsbyggande åtgärder och identitet kan 

offentliga miljöer göras tryggare visar forskning. 

En lekplats bör belysas med rätta fokus, att det är en plats för barn att lek på. 

Därför bör inte en lekplats belysas nattetid (ex mellan 22-06) eftersom det inte 

finns några barn ute och leker vid den tidpunkten.    

För att uppnå en tryggare fysisk miljö bör förvaltningen istället få i uppdrag av 

nämnden att ta fram en handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det 

offentliga rummet i Borås. 

Ärendet i sin helhet 

Jonathan Tellbe (KD) har för Moderaterna och Kristdemokraterna lämnat in 

ett initiativärende gällande förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur 

trygghetssynpunkt (se bilaga).      

Genom god skötsel, mänsklig närvaro, platsbyggande åtgärder och identitet kan 

offentliga miljöer göras tryggare visar forskning. 

En lekplats bör belysas med rätta fokus, att det är en plats för barn att lek på. 

Därför bör inte en lekplats belysas nattetid (ex mellan 22-06) eftersom det inte 

finns några barn ute och leker vid den tidpunkten. Då kan belysning av en 

lekplats ha motsatt effekt och dra till sig oönskad aktivitet som kan uppfattas 

som störande för allmänheten. Även problem med ökad ljusföroreningen är 

något som behöver tas i beaktande när belysning av offentlig miljö planeras och 

projekteras. Med den vetskap vi har idag bär nyanläggning av belysning i en i 
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övrigt mörk miljö övervägas noga. Nyttan bör inte bara ställas mot upplevde 

trygghet, människors rörelsemönster och ekonomi utan även mot ekologi.  

Att belysa en lekplats med en belysningsmast med tre armaturer är den enklaste 

typ av åtgärd. Det gäller främst för kvarterslekplatser som vi har 152 st av i 

dagsläget. Kostnaden för att uppföra en sådan installation enligt ovan är ca 120 

tkr. Summan kan fluktuera något beroende på omkringliggande belysning, 

markförhållande och avstånd till närmaste befintliga belysningspunkt. På vissa 

platser där lekplatsen är belägen lite mer avsides så räcker det inte att belysa 

lekplatsen med en belysningsmast. I de fallen måste även gångvägen fram till 

lekplatsen belysas med belysningsstolpar. Resterande lekplatser som förvaltas av 

parkenheten är 6 st är stadsdelslekplatser och 5 st utflyktslekplatser, de har oftas 

mer än en belysningsmast. 

För att uppföra belysning i offentlig miljö med ett gott resultat krävs planering 

och projektering. Forskning visar t.ex. att en vanligt fälla att gå i är tron på att 

”ju mer och starkare belysning desto bättre”. När flera angränsande 

verksamheter uppför belysning utifrån sina enskilda behov skapas istället en 

negativ effekt, platsen blir svår att överblicka och tolka. Den otrygga 

upplevelsen kvarstår.  

För att uppnå en tryggare fysisk miljö bör förvaltningen istället få i uppdrag av 

nämnde att ta fram en handlingsplan för att förbättra och skapa trygghet i det 

offentliga rummet i Borås. Handlingsplanen bör löpa över minst fem år och 

innehålla följande tre bärande punkter: 

- Utredning och analys, övergripande och lokalt.  

- Drift och skötsel av befintliga anläggningar, underhållsskulden är stor 

på befintligt belysningsnät i både park- och vägmiljö.  

- Behov av framtida investeringar, utifrån vad utredning och analys 

kommer fram till planeras nya installationer som äskas i budget. 

I arbetet för handlingsplanen bör andra förvaltningar och kommunala bolag 

ingå i en arbetsgrupp. Andra svenska städer har kommit långt i sitt 

trygghetsskapande arbete där Helsingborg sticker ut som ett gott exempel med 

sin ”Handlingsplan för trygghet i stadsmiljö”. Där konstateras att fysiska 

åtgärder inte räcker för att minska känslan av otrygghet och för att skapa ett 

tryggt samhälle krävs samarbete. I planen lyfts sju vanliga faktorer som påverkar 

upplevelsen av trygghet i det offentliga rummet. 

- Omhändertagande miljöer 

- Befolkade platser och stråk 

- Överblickbarhet 

- Belysning 

- Säkerhetsåtgärder 

- Samhörighet 
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- Identitet 

I flertalet av punkter har Tekniska förvaltningen det övergripande ansvaret 

inom Borås stad.  

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Förstärkt belysning på lekplatser där behov finns ur 

trygghetssynpunkt 

                           

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende Tekniska nämnden  
2020-10-26 
 
Initiativärende: Förstärkt belysning på de lekplatser där behov finns ur 

trygghetssynpunkt  

 

Ideligen sker det nya upptäckter av narkotika på lekplatser samt skol-/förskolgårdar och 

ungdomsgängen tar över dessa miljöer så snart det börjar skymma. Ofta sker även förstörelse 

av byggnader och leksaker. Detta är utemiljöer som är skapta för barn och där det är tänkt att 

barn tryggt ska kunna vistas. Det är en mycket oroande utveckling. Belysningen på flertalet 

gårdar är idag svag och undermålig med flera mörka hörn. På många av kommunens 

lekplatser finns ingen belysning alls.  

 

Ett sätt att mota bort den eskalerande kriminaliteten från dessa platser och därmed trygga 

barnens miljö är genom trygghetsskapande belysning. Detta skulle dessutom bidra till att 

vårdnadshavare på ett enklare sätt skulle kunna aktivera sina barn utomhus under årets alla 

årstider, samt trygga närliggande miljö för alla stadens invånare. 

 
 
Tekniska nämnden föreslås besluta:  

- Att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda och kostnadsberäkna installation av 

belysning på de lekplatser som, ur trygghetssynpunkt, är i behov av förstärkt belysning. 

 

 

Harald Finlöf (KD)   Paul-Andre Safko (M) 

 

Jonathan Tellbe (KD)   Saveta Olsén (M) 

 

    Andreas Tammjärv (M)  
 

    Katja Lecznar (M) 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00745 3.3.6.25 
 

  

 

Svar på skrivelse angående väg 1761 Alingsåsvägen i 

Sjömarken  

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att  

kontakta Trafikverket för att aktualisera behovet av ytterligare fartdämpande 

åtgärder utmed Alingsåsvägen i Sjömarken.         

Sammanfattning  

Ärendet i sin helhet 

Sjömarkens vägförening har genom Hans Borgö överklagat Tekniska nämndens 

svar på e-petition enligt delegationsbeslut 2020-10-07. 

Tekniska nämnden kan konstatera att de önskemål om fartdämpande åtgärder 

som inkommer till kommunen är av stor omfattning och bedömning av 

trafikärenden av denna art görs lämpligast av sakkunniga inom förvaltningen 

genom delegation från Tekniska nämnden. 

Bedömningen i svaret på skrivelsen grundar sig i erfarenheten att enbart 

skyltsättning av begränsad hastighet inte får den effekt som eftersträvas.  

Tekniska nämnden delar Sjömarkens vägförenings uppfattning att anläggande 

av fartdämpande åtgärden är den effektivaste åtgärden för främjande av 

trafiksäkerheten. 

Anläggande av fartdämpande åtgärder utmed Alingsåsvägen i Sjömarken ligger 

dock utanför Tekniska nämndens beslutmandat då väg 1761 ingår i det statliga 

vägnätet där Trafikverket är väghållare. 

I de kontakter som ägt rum har Tekniska förvaltningen varit delaktig med 

främsta uppgift att få till stånd en dialog mellan berörda parter. Detta har hittills 

resulterat i att Trafikverket har rustat upp de sedan tidigare anlagda farthindren 

längs vägen. 

De ytterligare önskemål om åtgärder i fartdämpande syfte som framförs av 

Sjömarkens vägförening kanaliseras bäst genom Tekniska förvaltningen vid de 

samrådsmöten förvaltningen har med Trafikverket.  

Tekniska nämnden kommer med anledning av Sjömarkens vägförenings 

skrivelse att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta Trafikverket för 
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att aktualisera behovet av ytterligare fartdämpande åtgärder utmed 

Alingsåsvägen i Sjömarken 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-24 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00618 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

 

1. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §253, Ansökan om medel 

från klimatkompensationsfonden, vaccination av almar. 

Dnr TEN 2020-00685 

2. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §255, Miljörapport Tertial 2 

gällande Borås Stad. Dnr TEN 2020-00686 

3. Kommunfullmäktiges beslut § 143 Revidering av regler för 

visselblåsarfunktionen Dnr TEN 2020-00692 

4. Kommunfullmäktiges beslut 2020-10-15  § 137 Förlängning av 

styrdokument  Dnr TEN 2020-00693 

5. Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av Lokala 

utvecklingsplaner.  Dnr TEN 2020-00704 

6. Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden Dnr TEN 2020-00705 

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-26 Julgåva till anställda 2020 

Dnr TEN 2020-00731 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-10-21 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-10-28 

10. Protokoll nämndberedningsgrupp Park och skog 2020-09-11 

11. Protokoll nämndberedningsgrupp Gata 2020-09-14 

12. Protokoll nämndberedningsgrupp Persontransport 2020-09-14 

13. Protokoll nämndberedningsgrupp Park och skog 2020-11-06 

 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

    Magnus Palm 

    Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-11-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 
till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
Upphandlingar  
Anbudsupphandlat: 
Objekt Entreprenör Summa Delegation 
Entreprenör och 
avdelande av medel för 
GC-bana Kransvägen, 
nybyggnad av GC-bana 

Servicekontoret 1220 000 kronor  
(exkl. moms)  

10/2020 

 
 
Färdtjänst oktober, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 56 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 12 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

68 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 223-243/2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 40-41/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 111-117/2020 

Handikapptillstånd Nr 117-144/2020 
(varav 5 st avslag, 23 st nya/förlängning ) 



Borås Stad 
Sida 
2(2) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 38/2020 

Dispenser Nr 20-21/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande Nr 10/2020 (15 st) 

Fordonsflyttning Nr 10/2020 (19 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 9/2020 (20 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 9/2020 (18 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 9/2020 (5 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 9/2020 (2st) 

Ny eller ändrad utfart --/2020 

SUMMA: 46 st 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 23-24/2020 

Enskilda vägar 

Delegation nr 20/2020 

Skadeärende 

- 

Jan Idehed 
Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 
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