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Sammanfattning

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin riktar sig till alla som vill vara 
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 
att uppnå Vision 2025.

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti-
viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg-
gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.  

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 
genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Syfte

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ-
den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua-
lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Avgränsning och förutsättningar

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads-
ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över-
siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över-
siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp årligen som en del i uppföljningen av den översiktliga 
planeringen. Den är ett levande dokument som ger utrymme för ompriorite-
ringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att successivt flytta 
utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad markan-
vändning gentemot översiktsplanen.
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk
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Översiktsplanen

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut-
byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts-
planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo-
städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
  

Styrkan kommer inifrån

Genom att staden växer inifrån och ut 
kan mark och infrastruktur utnyttjas 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och 
nya områden integreras i den redan 
byggda miljön.

Koncentrerat och 
sammanbundet

Täthet och variation i bebyggels-
en skapar attraktiva gaturum samt 
utvecklar stråkens stadsmässighet. Be-
byggelsen koncentreras utmed stråk, 
runt hållplatslägen och stadsdelstorg, 
som ger tillgänglighet och närhet till 
vardagens funktioner.  

Tätt och mixat

I staden blandas bostäder, handel, 
samhällsservice, parker, mötesplatser, 
kontor och andra icke-störande verk-
samheter, som skapar liv och rörelse 
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss, 
cykel och gång

Kollektivtrafiken utvecklas i takt med 
att ny bebyggelse tillkommer, som 
bidrar till ett effektivare och robustare 
nät. Gång- och cykelnätet binder sam-
man i staden som främjar vardagsmo-
tion och hälsosamma livsmiljöer.

Viskan och textilen 
synliggörs i staden

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in-
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 
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Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035

Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö-
sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut  
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 
människor.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till 
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 
och Gässlösa utnyttjas. Bostadsförsörjningen ska präglas av en mångfald 
av bostäder av olika typer, storlek och upplåteslseform, till gagn för olika 
grupper. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar med mindre 
bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller exploatering 
av lucktomter men även utveckling av stationsområdet och kopplingar till 
Norrby. 

I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvägen samt östra delen av 
Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering som ger mer blandstad. I 
kombination med områdets evenemangs- och idrottsanläggningar är förutsätt-
ningarna goda för en livskraftig stadsdel. 

Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet bedöms kunna rymma 
många nya bostäder. Där handlar det både om kompletteringar utmed stråket 
och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avloppsreningsverket är avvecklat.  

Stråk och områden bildar helheten

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads-
resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg-
gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför-
bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri-
geförhandlingen. 
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Service för enkelt vardagsliv

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala 
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs 
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på plane-
ring, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden 
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya 
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden, 
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det be-
hov som uppstår när innerstaden växer.  

Fungerande trafik och mobilitet 

Borås Stad ska leda och driva en stadsutveckling som tillgodoser ett ökat mo-
bilitetsbehov samtidigt som trafikens negativa effekter på stadsmiljön minime-
ras. En tätare stad skapar goda förutsättningar för mer gång, cykel och kollek-
tivtrafik, och bidrar till en mer attraktiv stadsmiljö med mindre trängsel, buller 
och utsläpp. En övergång till högre andel hållbara transportslag kommer kräva 
aktivt arbete i både planerings- och genomförandeskeden samt av aktörer på 
olika nivåer. Lokalisering av bebyggelse och funktioner ska ske inom nåbara 
avstånd för fotgängare och cyklister. Gator och vägar behöver utformas på ett 
sätt som uppmuntrar till gång och cykling. Kollektivtrafikstråken måste vara 
tydliga och effektiva. 

Även med fler yteffektiva transporter kommer en befolkningsökning i cen-
trala staden öka belastningen på bilvägnätet. Särskilt i utvecklingsområdena 
kommer strukturen behöva ses över och anpassas till en blandstadsmiljö med 
fler gående, cyklister, bussar och bilar. Åtgärder och kompletteringar kommer 
behövas både i den lokala gatustrukturen och i det övergripande vägnätet, så 
att det kan möta en växande befolkning. Strategisk trafikplanering ska gå hand 
i hand med planeringen av bebyggelse- och stadsutveckling.  

Det textila arvet lever vidare 

Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed 
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kun-
skapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och 
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser 
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher. 
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska tas tillvara för nya arbetsplatser 
och inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder 
och arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och 
skapar underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverk-
samheter. 

Viskan är ryggraden

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Den är ett rekreations-
stråk för vistelse och upplevelser. Den är också ett viktigt grönt stråk med 
höga naturvärden och ekosystemtjänster. Utmed Viskan skapas nya offentliga 
platser, där människor möts och där det finns möjlighet till aktiviteter. Staden 
har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, 
utvecklas och skapas. Precis som bebyggelsen bildar de gröna platserna ett 
sammanhängande parkstråk genom innerstaden. Viskan och parkerna blir 
hela stadens sociala mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan 
mötas.
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Utbyggnadsstrategins effekter

Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från  Borås Vision  
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har om-
råden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbygg-
nadsstrategins bedömningar och prioriteringar. 

Utveckla mellanrummen och 
binda samman staden inifrån och ut

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut. 
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman 
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet 
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid 
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner, 
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydli-
gare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla 
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer 
sammanhållen struktur när staden växer. 

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan 
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig 
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en min-
dre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer 
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en 
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljö-
er, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden 
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera.  Den 
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med 
cykel och med kollektivtrafik. 

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna 
runt Viskanstråket 

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av 
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som 
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upp-
levelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med 
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses 
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk, 
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas längs 
med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande grönstråk när stadens 
växer från norr till söder. 

Starkare näringsliv med textil och handel 

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna 
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av 
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens 
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att 
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet 
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla 
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensi-
va arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler 
timmar på dygnet. 
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Genomförande och fortsatt arbete 

Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera 
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden. 
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter 
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som 
håller fast vid strategin över tid. 

Programstudier på områdesnivå

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta 
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan 
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer 
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver 
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid. 
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av 
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden 
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och de-
taljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta 
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturpla-
ner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är nor-
malt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver 
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Det pågående arbetet med en trafikplan för Borås Stad kommer ta hänsyn till 
den trafikalstring som Utbyggnadsstrategins inriktning skapar i form av nya 
bostäder, arbetsplatser och handel i centrala staden. Trafikalstringen kommer 
att räknas med i den framtidsbild som görs i Trafikplanen för staden. Den 
trafiksimulering som görs i Trafikplanen är ett verktyg för att hitta rätt balans i 
den gatustruktur som kommer växa fram och knyta samman med övriga delar 
av staden. 

Rådighet över marken

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen. 
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möj-
ligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden, 
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som mar-
kägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen 
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav 
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov. 
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för 
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig 
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av 
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med 
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hante-
ring av markärenden
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruk-
tur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna 
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer 
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och 
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel. 

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer 
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man 
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under 
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan för-
valtningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom 
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra 
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan 
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur för-
utsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna 
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer. 
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspek-
tiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre 
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så 
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden 
identifiera viktig information. 

Dialog

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna 
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid, 
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framti-
den. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas 
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och 
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås. 

Fortsatt arbete

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt 
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som 
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Bor-
ås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från 
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges 
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisa-
tionen ska formas under 2019.
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Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av 
Borås och fungerar som stöd i fortsatt arbete ska den följas upp regelbundet. 
I Översiktsplanen finns ett tydligt uppdrag för uppföljning. För att få en hel-
hetsbild för hela kommunen ska uppföljningen göras genom det uppdraget. 
Utbyggnadsstrategin ska följas upp som en del i det arbetet. För att tydligt 
kunna se mönster är det viktigt att utvärderingen redovisas utifrån de olika 
geografiska områdena i Översiktsplanen. Dessa geografiska områden ska även 
kompletteras med Utbyggnadsstrategins område. 

Syftet är att dels att följa upp hur pågående stadsbyggnads- och planeringsar-
bete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid behov justera priorite-
ringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma om Översiktsplanen 
och Utbyggnadsstrategin är aktuella. Nya frågor väcks och förutsättningar för-
ändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinuerlig översiktsplanering. 
Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet ansvarar för uppfölj-
ningsarbetet som ska ske årligen i bred samverkan med andra förvaltningar. 
 

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver plane-
ringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer. 

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och 
teknisk försörjning

Arbetsplatser
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STADSLEDNINGSKANSLIET

ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress: 

501 80 Borås

WEBBPLATS: boras.se

Arbetsgrupp:

Tjänstepersoner från följande 
förvaltningar som deltagit i arbetet:

Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen

boras.se
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