
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-06-18 

 

Instans 
Tekniska nämnden 

 
 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 
distans via Microsoft Teams, onsdagen den 24 juni 2020 kl. 13:00 

OBS! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 
allmänheten. 
 
Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Emma Nyström Svensson, 033 357432 eller via e-
post: emma.nystrom.svensson@boras.se 

  



Borås Stad 
Datum 
2020-06-18 

 Sida 
2(3) 

 

 

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 

 

4.  Drift- och underhållsentreprenad inom distrikten Viskafors, 
Sandhult och Viared 
Dnr 2020-00395 3.3.6.0 

 

5.  Drift- och underhållsentreprenad inom distrikten Fristad, 
Brämhult och Dalsjöfors 
Dnr 2020-00396 3.3.6.0 

 

6.  Antagande av entreprenör och avdelande av medel för 
Göteborgsvägen, Bussprio del 2 
Dnr 2020-00384 3.3.6.25 

 

7.  Yttrande över detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, 
Borås Stad 
Dnr 2020-00342 3.1.1.2 

 

8.  Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås 
Stad 
Dnr 2020-00343 3.1.1.2 

 

9.  Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. 
Borås Stad 
Dnr 2020-00376 3.1.1.2 

 

10.  Yttrande över detaljplan Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad 
Dnr 2020-00381 3.1.1.2 

 

11.  Ekonomiprognos maj 2020 
Dnr 2020-00386 1.2.4.1 

 

12.  Budget 2021 
Dnr 2020-00292 1.2.4.1 

 

13.  Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-
2020 
Dnr 2020-00333 1.1.3.25 

 

14.  Remiss: Utökning av naturreservatet Rya Åsar 
Dnr 2020-00393 3.2.1.4 

 



Borås Stad 
Datum 
2020-06-18 

 Sida 
3(3) 

 

 

Ärende  

15.  Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen 
och Borås djurpark  
Dnr 2020-00358 3.3.5.25 

 

16.  Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 
Dnr 2020-00382 2.1.3.1 

 

17.  Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service 
Dnr 2020-00394 2.1.1.0 

 

18.  Anmälningsärenden  
Dnr 2020-00385 1.1.3.1 

 

19.  Redovisning av delegationsbeslut  
Dnr 2020-00033 1.1.3.1 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Avdelningschef Anders Hägerström informerar om fontänen i Stadsparken. 

Avdelningschef Christer Norberg informerar om ny upphandling av bussresor 
till och från Myråsskolan samt om ett eventuellt kommande samarbete inom 
färdtjänsten med Marks Kommun.               

 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

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 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00342 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 
med flera, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 m.fl.  med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet 
i området.         

Sammanfattning  
Syftet med förslaget till detaljplan är att möjliggöra byggandet av nytt polishus 
med tillhörande funktioner och kontor. Området angöres med ny gata mellan 
Brodalsgatan och Petersbergsgatan.    

Med de ytterligare pågående planarbeten som är aktuella inom området är det 
en viktig förutsättning att trafiknätet i ett tidigt skede byggs ut i enlighet med 
planbeskrivningen  för att kunna hantera den framtida trafiksituationen.        

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 m.fl. med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet i 
området.              

Ärendet i sin helhet 
Planområdet ligger intill riksväg 40 vid Brodalsmotet bredvid Gina Tricot-
huset. Förslaget till detaljplan syftar till att göra det möjligt att uppföra det som 
tidigare benämndes rättscentrum. Hela kvarteret kommer att  planläggas för  
nytt polishus, kriminalvård med häkte, tingsrätt och kontor. Området kommer 
att angöras från Brodalsgatan som byggs under riksväg 40 för att ansluta till 
Petersbergsgatan öster om Boråshallen.  

Av planbeskrivningen framgår att området med närhet till Borås Resecentrum 
redan idag karaktäriseras av en ansträngd trafiksituation. Med de ytterligare 
pågående planarbeten som är aktuella inom området är det en viktig 
förutsättning att trafiknätet i ett tidigt skede byggs ut i enlighet med 
planbeskrivningen  för att kunna hantera den framtida trafiksituationen. 
Framförallt är det viktigt med framkomlighet för kollektivtrafiken men även för 
de verksamheter som ska rymmas inom området. Trafiksystemet kan med 
fördel byggas etappvis. 



Borås Stad 
  Sida 
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Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 m.fl. med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet i 
området.         

 

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, 
Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 med fl era, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en ny 
detaljplan, som fi nns ute på samråd. Du får den här inbjudan för 
att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 18 maj - 21 
juni. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl 
synlig från både motorväg och resecentrum. Ett gångstråk ska 
också möjliggöras från resecentrum och bort mot Boråshallen. 
En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, 
då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. 
Detalplanen följer kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar fi nns tillgängliga på boras.se/detaljplan/horngäddan och i 
Stadsrummet på Kulturhuset, se mer information på baksidan. Om du inte kan komma till Stadsrummet eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är 
fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
Det är mycket på gång just nu i denna del av staden. Därför bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte tisdag       
2 juni kl 17-19 för att informera om denna detaljplan och andra projekt som är på gång i denna del av Centrum, 
men också för att få synpunkter från er invånare. Under mötet kommer vi också förklara hur processen 
framöver ser ut. Se mer information på baksidan av denna inbjudan. Om du inte har möjlighet att vara med på 
mötet kan du boka en separat telefontid. Se instruktioner på baksidan. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-399), 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 inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora 
rätten att överklaga detaljplanen. 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 fl er inbjudningar för att 
kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare.  

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-15

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN 2020-144
BN2015-399



Boka en separat telefontid med ansvarig handläggare
1. En länk till bokningen fi nns på www.boras.se/detaljplan/horngäddan 

2. Klicka på länken

3. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter” 

4. Välj ”Telefon 30 minuter” under rubrik ”Frågor om detaljplanerna Horngäddan och Morfeus”

5. Välj en av tiderna som passar

6. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka

7. Nu är det klart!

8. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid 

Information på hemsidan
Information om detaljplanen kommer fortlöpande att uppdateras på vår hemsida 
boras.se/detaljplan/horngäddan
Ett tips är att anmäla sig för prenumeration, en avisering  kommer då att skickas till dig med e-post varje 
gång som hemsidan för detaljplanen uppdateras.

Digitalt samrådsmöte
På grund av coronaviruset och rådande smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt. För att vara 
med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrum
Har du särskilda frågor fi nns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan 
även skicka in frågor i förväg till jonatan.westlin@boras.se.

Datum och tid:  tisdag 2 juni kl 17.00 - ca 19.00

Plats:   Digitalt möte

Länk för mer info:  boras.se/västracentrum

Hålltider: 

17:00 Introduktion

17:05 Rutnätsstaden kliver över Viskan, Richard Mattsson, stadsarkitekt

            och Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 

17:35 Viskaholm inför samråd, Leila Alves Bonnier, planarkitekt

18:00 Horngäddan 8 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:25 Morfeus 5 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:50 Allmän frågestund

19:00 Mötet avslutas

I slutet på varje presentation fi nns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se 
till att ansluta till mötet i god tid.  

Utställning i Kulturhuset
Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt 
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad    
1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på  
P A Halls terass 2. Kulturhuset är i dessa tider öppet kl 12-17 på vardagar och kl 12-16 på helger.

Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna, se kontaktuppgifter på 
framsidan av denna inbjudan.



Detaljplan för Centrum,

Horngäddan 8 med flera

BN 2015-399

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den 
blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska 
också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.

En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i 
planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i 
staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet 
med tanke på dess läge i staden. 

Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 17 500 kvadrat-
meter.  Kommunen äger marken i området. Den del av 
planområdet som innehåller mottagningsstationen är place-
rad i rundeln mellan Varbergsvägen och den västergående 
avfartsrampen från Brodalsmotet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den 
blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska 
också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.

En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i 
planen, då det kan frigöra central mark på andra platser i 
staden. Även denna ska vara av hög arkitektonisk kvalitet 
med tanke på dess läge i staden. 

Planområde
Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, 
bredvid Gina Tricot-huset och omfattar cirka 17 500 kvadrat-
meter.  Kommunen äger marken i området. Den del av 
planområdet som innehåller mottagningsstationen är place-
rad i rundeln mellan Varbergsvägen och den västergående 
avfartsrampen från Brodalsmotet.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för delen för polishus med mera är P1121, 
som anger användningarna centrum och parkering. Gällande 
plan för området för mottagningsstation är stadsplan P322 
som anger ”område för gatutrafikändamål”.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2015-03-09 §106 att uppmana 
Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Horngäddan 9 med flera, då gällande 
detaljplan inte innehåller tillräckliga byggrätter för att kunna 
inrymma de tänkta volymerna.  

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Området kring Borås Resecentrum är idag en central periferi 
och planområdet utgörs idag av en stor markparkering samt 
uppställningsplats för bussar. Fram till 2011 låg ett inhägnat 
bussgarage på platsen. Gina Tricots huvudkontor som 
angränsar stod klart 2010. En lokstallsbyggnad ligger norr om 
planområdet och i öster ligger Sven Eriksongymnasiet vars 
äldsta byggnad är från 1856. Planområdet är i översiktsplanen 
en del av Stadskärnan/centrumbebyggelse, där förtätning ska 
ske med hög bebyggelsetäthet och utpräglad funktionsbland-
ning. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att bestå av polishus, häkte och 
kontor fördelat på cirka fyra större byggnader på sammanlagt 
drygt 36 000 kvadratmeter bruttoarea. Polishuset kommer 
att ta upp nästan hälften av denna ytan, medan kriminalvård 
med häkte, tingsrätt och kontor upptar övriga arean. Utöver 
detta tillåts även parkeringsgarage mot riksväg 40.

Stadsbild och gestaltning
Den nya bebyggelsen ska anpassas till platsens förutsätt-
ningar. Med både järnväg och motorväg som används som 
farligt godsleder i närheten behöver bebyggelsen placeras på 
ett sådant sätt att riskerna vid en olycka minimeras. Samtidigt  
utgör platsen en entré till staden, både för de som kommer 
från motorvägen och de som anländer till resecentrum. 
Därför är också gestaltningen av högsta vikt. Bebyggelsen 
måste också placeras så att den inte blockerar flödena av 
människor som tar sig från resecentrum och söderut, till 
exempelvis mot Boråshallen. Grannbyggnaden som är känd 
som Gina Tricothuset har ett tydligt och distinkt formspråk 
som den nya bebyggelsen måste harmonisera med, både vad 
gäller form, material och höjd. 

Mottagningsstationen kommer att ligga i Brodalsmotet 
och blir väl synlig från både riksväg 40 och Varbergsvägen. 
Byggnaden måste därför ha en hög nivå på dess utformning.

Horngäddan är ett av flera projekt på den västra sidan 
av Viskan som bidrar till att centrum nu tar klivet över 
vattendraget och möter resecentrum. De nya byggnaderna 
och särskilt bottenvåningarna måste kännas öppna och 
inbjudande för att kännas som en del av centrum, vilket 
är en utmaning med tanke på de tänkta verksamheterna i 
byggnaderna. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad, upprättad den 7 april 2020. 
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Planavgränsning.

Situationsplan över planområdet exklusive mottagningsstationen. 

DISKUSSIONSUNDERLAG                        2020-03-12

ILLUSTRATIV PLAN
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1. KONTOR (MÖJLIG DOMSTOLSBYGGNAD)

2. KRIMINALVÅRD

3. KONTOR (MÖJLIG POLISHUSBYGGNAD)

4. KONTOR (HÖGHUS)
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Entré p-garage
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Illustration på planförslaget sett västerifrån från Brodalsgatan. Gina Tricots kontorsbyggnad syns längst till vänster i bild. (AG arkitekter)

Illustration på planförslaget sett västerifrån från Brodalsmotet. (AG Arkitekter)
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 » Gestaltningen av bebyggelsen ska vara ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, 
gärna med innovativa lösningar avseende material, belysning och teknik,  
samtidigt som de ska vara miljömässigt hållbara och fungera över tid. 

 » Det ska finnas en variation och indelning i byggnadernas fasader. 

 » Byggnaderna, med särskilt fokus på dess bottenvåningar ska upplevas som 
öppna och levande mot Brodalsgatan och stråket som går centralt genom  
planområdet i norr-söderled. 

 » Publika funktioner placeras med fördel mot Brodalsgatan och ska vara tydliga 
och inbjudande. 

 » Fasaderna mot riksväg 40 ska gestaltas med konstnärliga inslag som kan  
uppfattas på längre avstånd. Utformningen ska även kunna uppfattas i gatunivå 
på nära håll och att arbeta i flera olika skalor är därför viktigt. 

 » Mottagningsstationen vid Brodalsmotet får med fördel gestaltas med konstnär-
liga inslag och ska utformas med utrycksfull arkitektur som på ett lockande och 
spännande förhållningssätt framhäver dess funktion. Även denna byggnad ska 
se välgestaltad ut och kunna uppfattas på både nära och långt avstånd. 

 » Material ska väljas med omsorg vad gäller fasadmaterial, fönster- och dörrpar-
tier, markbeläggningar osv. Materialen ska vara gedigna och hålla hög klass.

 » Även tekniska anordningar ska utföras med finess, både avseende storlek,  
placering och utförande.

 » Skyltning ska utföras i harmoni med byggnaderna och området som helhet och 
tillåts inte sticka upp ovanför takfoten.

 » Utemiljön mellan byggnaderna ska upplevas som grön och trygg. Känslan av 
trygghet är extra viktig längs Brodalsgatan och det centrala stråket genom 
planområdet.

 » Omsorg bör läggas vid val och utformning av belysningen utomhus, då ljussättning-
en inte bara är viktig för att undvika otrygghet utan också för att det är en viktig del 
i en övrigt väl gestaltad miljö.

Gestaltningsprinciper
Gestaltningsprinciperna konkretiserar en målbild för den nya bebyggelsen, 
och säkerställer att en hög arkitektonisk kvalitet uppnås. I bygglovet kommer              
byggnadernas volymer, och arkitektoniska egenskaper gällande val av material och 
färg studeras noggrant.
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Urbana stråk
Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Just denna del av de urbana stråken 
är idag inte särskilt urban, men däremot trafikintensiv. Den 
nya bebyggelsen innebär mer rörelse i området dagtid, och 
i viss mån även kvällstid. Planförslaget kan också bidra till 
att skapa en urbanare och trivsammare miljö för gång- och 
cykeltrafikanter som rör sig till och från exempelvis Göta, 
men som vill undvika den bullrigaste delen av Varbergsvä-
gen.

Historik och kulturmiljöer 
Industristaden Borås växte hastigt i samband med att staden 
industrialiserades på 1870- och 1880-talet. Inflyttningen till 
staden innebar att flera nya stadsdelar växte fram utanför den 
äldre stadskärnan. Den nya bebyggelsen placerades i anslut-
ning till nya industriområden och byggdes främst för textil-
industrins och järnvägens arbetare. Brodal var en av dessa 
nya arbetarstadsdelar och den första bebyggelsen tillkom runt 
1880, sannolikt i samband med att den nya järnvägen drogs 
fram till Varberg omedelbart norr om Brodal. Ytterligare ett 
järnvägsspår tillkom vid Brodal år 1884 när den så kallade 
Kindsbanan till Svenljunga drogs rakt igenom det nu aktuella 
planområdet. Spåret togs bort vid motorvägsbygget runt 
1967.

I planområdets nordvästra del låg merparten av bostadshu-
sen. De byggdes med något enstaka undantag från år 1890 
och fram till 1917. Brodal växte till en början fram organiskt 
och stadsplanerades först år 1906. Arbetarna i området hade 
troligtvis anställning främst vid industrierna vid Magasins-
gatan samt vid dåvarande Bockasjön och på Viskaholm. 
I områdets södra del fanns också ett enkelt ridhus och en 
mössfabrik, båda uppförda på 1920-talet, samt under 1950- 
och 1960-talet också ett stort upplag för stenkol, eldningsolja 
och bensin.

I samband med att den nya stadsmotorvägen planerades 
och byggdes från 1967 och fram till 1970 så revs i princip 
hela stadsdelen och ersattes av öppna ytor som till stor del 
utnyttjades som markparkering. Under 1978 byggdes SJ upp 
en ny bussverkstad med en omfattande uppställningsplats för 
bussar utmed Brodalsgatan. Anläggningen revs 2017 

Bostäder
Ett bostadshus fanns på den södra delen av planområdet 
fram till år 2018 då det revs. Byggnaden var i dåligt skick 
och låg precis intill motorvägen. Planen möjliggör en flytt av 
polishuset från kvarteret Fjolner och mottagningsstationen 
på kvarteret Elektra vilket öppnar för fler bostäder i centrala 
Borås.  

Sandemansgatan mot norr i planområdets nordvästra del år 1916.

Brodalsgatan mot öster, 1960-tal.

Arbetsplatser
Gina Tricot har sitt huvudkontor precis bredvid planområdet. 
I samma byggnad har även Länsförsäkringar kontor. Plan-
förslaget bedöms kunna innebära ett tillskott på cirka 500 
arbetsplatser. 

Offentlig service
Närmsta offentliga service är Sven Eriksongymnasiet som 
ligger cirka 100 meter från planområdet. 

Kommersiell service 
I lokstallarna precis norr om planområdet finns det ett 
gym. I anslutning till Resecentrum finns Pressbyrån och 
caféverksamhet. Längs Varbergsvägen söder om motorvägen 
finns ett flertal mindre verksamheter. Drygt 300 meter från 
planområdet börjar kvartersstaden med dess utbud av butiker 
och restauranger. 

Tillgänglighet 
Planområdet är relativt plant, bortsett från en slänt i den 
södra delen av planområdet ner mot parkeringarna under 
motorvägen. Nivåskillnaden kommer att tillgänglighets-
anpassas i och med detaljplanen. Även nya byggnader ska 
utformas för att vara tillgänglighetsanpassade. 
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Skuggstudie, 21 mars kl. 09 Skuggstudie, 22 juni kl. 09

Skuggstudie, 21 mars kl. 12 Skuggstudie, 21 juni kl. 12

Skuggstudie, 21 mars kl. 16 Skuggstudie, 21 juni kl. 16

Ljus- och skuggförhållanden
En skuggstudie har gjorts för två tidpunkter på året. 21 mars 
och 22 juni. Skuggförhållandena för 21 mars motsvarar 
ungefär samma förhållanden som råder runt 23 september. 

Studien visar att två intilliggande fastigheter påverkas av 
den nya bebyggelsens skuggbildning; Vändskivan 1 med den 
runda lokstallsbyggnaden samt Horngäddan 11, känt som 
Gina Tricot-huset. Vändskivan 1 påverkas helt eller delvis 
vinterhalvåret från att solen går upp fram till kl. strax före 
kl. 15. Från slutet av april till början av september skuggas 
fastigheten ungefär fram till kl. 9 på morgonen. 

Horngäddan 11 börjar skuggas strax före kl. 13 under vinter-
halvåret och ligger delvis i skugga fram till att solen går ner. 
I april och augusti/september skuggas minde delar av bygg-
naden kl. 14-15:30. Mellan kl. 15:30 till kl. 18 är stora delar 
av byggnaden skuggad. Mellan mitten av maj och början av 
augusti skuggas endast den nedre delen av byggnaden mellan 
kl. 15 och kl. 18. 
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3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet angörs via Brodalsgatan som i sin tur mynnar 
ut i korsningen Teknologgatan/Sven Eriksonplatsen/
Centralbron. På andra sidan korsningen ligger Resecentrum, 
och det är även den vägen längs med Sven Eriksonplatsen 
som leder till kvartersstaden. Brodalsgatan tar i dagsläget slut 
vid bussuppställningen inom planområdet, men det finns 
en planlagd fortsättning av gatan runt planområdet, under 
motorvägen med anslutning till Petersbergsgatan. 

Gångtrafik
Gång- och cykelväg finns i dagsläget fram till infarten till 
parkeringen på Horngäddan 8. I och med den nya bebyggel-
sen kommer Brodalsgatan att förlängas, och i denna förläng-
ning ingår även en ny gång- och cykelväg som kommer att 
ansluta till Petersbergsgatan söder om motorvägen. Ett nytt 
stråk för gående tvärs över planområdet ner mot Tårpilsgatan 
ska också säkras i och med detaljplanen. Tillsammans innebär 
det här två nya kopplingar för gående från Resecentrum 
och centralbron söderut ner mot Boråshallen och Göta. 
Resecentrum kan nås utan att korsa den hårt trafikerade 
Teknologgatan genom att gå via Stationsgatan som går under 
Centralbron och fram till resecentrum och tågstationen. 
Härifrån är det sedan enkelt att ta sig vidare mot centrum. 
Övergångställen finns annars över både Teknologgatan och 
Brodalsgatan. Gång- och cykelväg finns även längs med 
Teknologgatan ner mot Varbergsvägen samt över Centralbron 
mot Norrby.   

Cykeltrafik och cykelparkering
Likt gångvägarna så kommer även en ny cykelväg anläggas 
längs den förlängda Brodalsgatan under motorvägen och 
fram till Petersbergsatan. Även stråket genom planområdet 
ner mot Tårpilsgatan kommer att göras framkomligt med 
cykel. Längs Sven Eriksonplatsen går det cykelväg fram till 
Västerbron, där gångfartsområdet i centrum börjar. Cykelba-
nan fortsätter längs med Sven Eriksongatan åt både norr och 
söder. Cykelbana finns även längs med Varbergsvägen upp 
över Centralbron och vidare mot Norrby samt söderut mot 
Göta. Cirka 250 cykelparkeringar behöver anläggas i och med  
nybyggnationen enligt Borås parkeringsregler.  

Kollektivtrafik
Från planområdet är det ca 150 meter till resecentrum och 
drygt 200 meter till tågstationen. Från resecentrum går alla 
regionala bussar, samt en stor del av de lokala bussarna. Till 
Södra torget som är knutpunkt för de lokala bussarna är det 
ca 700 meter att gå, men hit går också de lokalbussar som 
stannar på resecentrum. 

Biltrafik och angöring
Området kommer att angöras via Brodalsgatan med utfarter 
mot Varbergsvägen samt Petersberggatan. Polishus och häkte 
kommer även att ha angöring mot gångstråket som kommer 
att gå igenom området. Brodalsgatan är planerad att förlängas 
och dras under riksväg 40 för att ansluta till Petersbergsgatan 
söder om motorvägen. Den nya vägdragningen har planstöd 
i den detaljplan som togs fram för området i två etapper 
2009 och 2010. De vägar som förväntas påverkas mest av 
ett ökat trafikflöde i och med planen är Varbergsvägen och 
Brodalsmotet. Genom att det finns god tillgänglighet med 
kollektivtrafik och bra gång- och cykelförbindelser till Borås 
centrum kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, 
och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvarande framtagande av flera detaljplaner 
vid Brodal, bland annat för Horngäddan, Morfeus och 
Viskaholm. Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner 
tas fram för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt 
troligen även Krokshallsberget. Användningen planeras 
främst bli bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafiken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafikperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafiksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafiken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafiken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafiksystem, som är uppbyggt av trafiksignaler, medför att 
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Förslag på åtgärder trafiknätet i anslutning till Brodalsmotet. Planområdet kommer att kunna angöras från antingen den norra cirkulationsplatsen vid centralbron eller från 
den södra cirkulationsplatsen söder om riksväg 40. 

biltrafiken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafikvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafiken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas 
bestå av två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan 
Centralbron och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad 
av ny vägport under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan 

och Brodalsgatan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär 
att korsningarna utformas som cirkulationsplatser. Detta 
beräknas leda till ökad kapacitet med kortare köer och även 
kortare restider. Genom den nya vägporten skapas ytterligare 
en koppling från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad 
tillgänglighet mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafikökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 

Kyrkängsgatan

Lil
la 

Bro
ga

tan

RESECENTRUM

Brodalsgatan

Petersbergsgatan

Bockasjögatan

Gång- och cykeltrafik

Gångtrafik
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från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafik-
flödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det finns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafik 
samt gång- och cykeltrafik. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafik, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Parkering
Stora delar av planområdet används idag för parkering. Den 
södra delen av planområdet, nedanför slänten har använts för 
parkering under en längre period, medan parkeringsplatserna 
ovanför slänten anlades först 2017. Det finns byggrätt för 
bebyggelse över hela ytan redan idag från gällande detaljplan, 
och parkeringarna får därför ses som mer eller mindre tillfäl-
liga. Nya parkeringshus planeras i närheten av planområdet, 
vilka förväntas fylla behovet som uppstår när parkeringsplat-
serna inom planområdet tas bort. 

Parkeringsbehovet för polishus och liknande funktioner har 
beräknats till cirka 120 parkeringsplatser, medan höghuset 
med kontor beräknas till cirka 80 parkeringar enligt Borås 
parkeringsregler. Behovet går att fylla inom planområdet, 
främst inom delen närmast riksväg 40 där endast parkerings-
hus tillåts. Parkeringshuset kommer att nås via Brodalsgatan 
med utfarter både mot Varbergsgatan vid centralbron och 
Petersbergsgatan som i sin tur mynnar ut i Varbergsvägen 
söder om Brodalsmotet. Parkeringshuset skulle också kunna 
få en infart från Tårpilsgatan med angöring via Petersbergs-
gatan.   

Riksintressen
Riksväg 40 och järnvägen som utgör riksintressen ligger 
bredvid planområdet och bedöms inte påverkas negativt 
av detaljplanen. Den trafiklösning som har tagits fram för 
Brodal bedöms vara tillräcklig för att inte riksintresset för 
riksväg 40 ska påverkas negativt.

Trafikverkets arbete med lokaliseringsutredning för ny 
järnväg mellan Göteborg och Borås pågår och planområdet 
angränsar till den centrala korridor som kommunen förordar. 
Dialog förs med Trafikverket för att minimera påverkan och 
därför har den västra delen av planområdet försetts med 
järnvägsreservat och en bestämmelse som inte ger bygglov 

för andra byggnader än de som kan anknytas till järnvägs-
ändamålet förrän Trafikverket har tagit beslut om ny järnväg 
som visar på att marken inte behöver reserveras för järnväg

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Planområdet har tidigare varit hårdgjord och ansluten till 
kommunalt dagvatten. Dagvatten från planområdet avleds till 
recipienten Viskan. 

För att möta de ökade regnmängderna i framtiden är det 
lämpligt att fördröja dagvattnet från planområdet.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 

Värme
Det finns möjlighet att ansluta planerad bebyggelse till 
fjärrvärmenätet.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar. 

En ny mottagningsstation möjliggörs i rundeln mellan 
Varbergsvägen och den västergående avfartsrampen från 
Brodalsmotet. På så sätt kan central mark på andra platser 
i staden frigöras. Med tanke på dess synliga läge så är det 
viktigt att byggnadens utformning har en hög arkitektonisk 
kvalitet och är väl anpassad till platsen. 

Tidig skiss på ny mottagningsstation i Brodalsmotet. (Yngve Lundh arkitekt AB)
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5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord, utan någon vegetation. 
I området för polishus med mera är vegetationen till större 
delen begränsad till slänten ner från riksväg 40. Precis norr 
om planområdet finns även viss vegetation i slänten ner mot 
järnvägen. På platsen för mottagningsstationen finns en 
gräsmatta med ett antal träd som kommer att behöva tas ned. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet.  

Fornlämningar
I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen.

Geoteknik och Radon
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden under det 
översta ytskiktet består av en fyllning ovan en friktionsjord 
ovan berg. Djup till fast botten varierar mellan ca 19 och 27 
m enligt utförda hejarsonderingar.

Fyllningens mäktighet bedöms variera mellan ca 0 och 1,5 
m. Fyllningen består huvudsakligen av sand som ställvis 
är mullhaltig och grusig. I grässlänterna utgörs fyllningen 

överst av mulljord. Friktionsjorden består av sand med 
varierande inslag av silt och grus. Friktionsjordens mäktighet 
bedöms variera mellan ca 15 och 25 m.

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden för beräknade 
sektioner bedöms som tillfredställande. Om byggnader 
planeras att placeras på ett avstånd närmare än 2 m från 
släntkrön behövs kompletterande stabilitetsutredning. 
Beroende på byggnaders placering inom området kan 
eventuellt högre laster än 70 kN/m² tillåtas, om detta blir 
aktuellt behövs kompletterande stabilitetsutredning. 

En inspektion av stödmuren som löper längs med slänten 
som går ner mot Kust till kust-banan rekommenderas för 
att säkerställa dess kondition. För slänten i det östra delen 
av området rekommenderas att slänten flackas ut till en 
släntlutning på 1:2 för att erhålla tillfredställande stabilitet 
när området bebyggs. Befintlig vegetation i slänterna rekom-
menderas att bibehållas, då det bidrar till minskad erosion av 
slänterna.

Innan uppfyllnad eller grundläggning sker ska all organisk 
jord under planerad byggnation schaktas bort och ersättas 
med friktionsjord eller packad sprängsten. Vid uppfyllnad ska 
släntlutningar inte läggas brantare än 1:2 för befintliga jordar.

I samband med projektering ska ytlaster, släntlutningar och 
schakter kontrolleras med avseende på stabilitet/bärighet. 
Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.

Jordlagerföljden inom området utgörs i huvudsak av fyll-
ning ovan friktionsjord. I fyllningen har ställvis mulljord 
påträffats, den organiska jorden i form av mulljord är sätt-
ningsbenägen och förutsätts schaktas bort i samband med 
grundläggning av byggnaderna. Sättningarnas storlek, vid 
måttliga laster, förutsätts bli små och ske relativt snabbt.

Beroende på byggnadens sättningskrav och grundplattans 
konstruktion bedöms grundläggning kunna ske antingen 
med platta på mark alternativt grundläggning med pålar.

Jordlagerföljden i området har inslag av silt. Silt är ett 
flytbenäget jordmaterial vilket ska beaktas vid nederbörd och 
schakt under grundvattenytan.

Innan grundläggning sker ska det säkerställas all organisk 
jord har schaktats bort samt att grundläggning av byggnad 
och ledningar sker på frostfritt djup.

Då det är långt ner till berggrund så bör påverkan av radon 
vara begränsad. Byggnader för stadigvarande vistelse ska 
utformas radonsäkert. 

Platsen för den nya mottagningsstationen.

Slänten mellan planområdet och riksväg 40. 
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Förorenad mark
Provtagning har gjorts vid två tillfällen. Vid första tillfället 
gjordes 6 borrprover och 7 provgropar. I två av provpunk-
terna. En kompletterande undersökning gjordes senare för att 
få en bättre bild av föroreningarna i grundvattnet. 

Grundvattenströmningen och följaktligen spridningsriktning 
för föroreningar inom provtagningsområdet har undersökts. 
Grundvattenströmningen bedöms vara i östlig riktning. 
Påvisade halter av kalcium har i två provpunkter detekterats 
i halter med hög till mycket hög påverkan. Likaså har detek-
terade halter av kalium och natrium i en provpunkt en hög 
påverkan på grundvatten. Påvisade halter av mangan har i en 
provpunkt detekterats i halter med en mycket hög påverkan 
på grundvatten. Bens(a)pyren har i tre av fyra provpunkter 
detekterats i halter med mycket hög påverkan. Likaså har 
PAH4 i två provpunkter detekterats i halter med en mycket 
hög påverkan på grundvattnet.

Utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden har påträffade 
föroreningars farlighet i jord bedömts. Samtliga uppmätta 
halter av metaller och BTEX (samlingsnamn för bensen, 
toluen, etylbensen och xylener) i jord underskrider Natur-
vårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvänd-
ning och mindre känslig markanvändning. Påvisade halter 
av alifatiska kolväten och PAH överskrider i en provpunkt 
gällande riktvärden för känslig markanvändning. Uppmätta 
halter på borrdjupet 1,5-2,0 m har dock enbart detekterats 
i lågt överskridande halter och analysresultaten tyder på att 
föroreningsnivån sjunker med djupet.

Då marken har fyllts ut med fyllnadsmassor och bedöms 
vara påverkad av bl.a. tidigare bebyggelse, järnväg och vägar 
kan påträffade föroreningar härledas till tillförda massor, 
industri, bilism, osv. Detekterade halter av alifater och PAH 
inom provtagningsområdet bedöms ställvis utgöra en risk 
för människors hälsa och/eller markmiljö. Bedömingen har 
gjorts att ett saneringsbehov föreligger inom området.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker från 
Viskan enligt detaljerad översvämningskartering från MSB, 
upprättad 2018.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor samt hårt packat fyllnadsmaterial täckt av grus. I och 
med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor vara 
ungefär desamma som tidigare. På platsen för mottagnings-
stationen ökar de hårdgjorda ytorna. 

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 

10 m

100-årsregn simulerat i Scalgo med planförslaget inritat. Marken mellan 
byggnaderna kommer att höjdsättas så att vatten inte blir stående, detsamma gäller 
ytan mellan p-huset och riksväg 40. Den viktigaste ytan att leda undan vatten 
ifrån kommer att vara söder om polishuset där vatten riskerar att bli stående om 
inget görs, och som skulle kunna hindra in- och utfart från polisens garage. 

0-10 cm
Vattendjup
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omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Planen bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna negativt. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter, vilket ger mer liv och rörelse på platsen.

I och med detaljplanen minskar känslan av en barriär mellan 
Resecentrum och Göta och Boråshallen. Det kan leda till att 
fler människor rör sig i området och därmed också en ökad 
trygghet. 

Identitet
Borås har på senare år blivit känt som en skulpturstad. 
Gestaltningen ska knyta ann till denna identitet och förstärka 
bilden av Borås som skulpturstad.

8. Störningar på platsen
Risk
En riskutredning har tagits fram då planområdet gränsar mor 
riksväg 40 och järnvägen som är farligt godsleder.  

Planerad verksamhet, med undantag för parkering, bedöms 
tillhöra känslig markanvändning enligt den indelning i 
kategorier som redovisas i den översiktliga riskanalysen med 
ett extra tillägg att det finns verksamhet i byggnadsklass Br0 
vilket förstärker skyddsbehovet. Kontor kan vanligen klas-
sificeras som normalkänslig bebyggelse, men eftersom kontor 
i polishus, häkte och liknande funktioner kan inrymma 
förhörsrum, salar etc. där frihetsberövade personer vistas, 
har byggnaderna klassificerats som känsliga. Om det uppförs 
byggnader som enbart inrymmer kontor där frihetsberövade 

personer inte vistas kan dessa beaktas som normalkänslig 
bebyggelse. Detta gäller för kontorsbyggnaden i västra delen 
av planområdet.

Utredningen visar att risknivån intill riksväg 40 dominerar 
över risknivån intill järnvägen. Det innebär att den totala 
risknivån påverkas lite av att riksväg 40 sammanfaller med 
Viskadalsbanan och Kust till kustbanan. Med hänsyn till  
riksväg 40 blir risknivån tillfredsställande låg på 80 meter 
avstånd från transportleden. Risknivån längs med järnvägen, 
utan hänsyn till Rv40, kräver ett skyddsavstånd på 40 meter 
för att vara tillfredsställande låg

Åtgärder som separerar olyckan från området är fördelaktiga 
eftersom de ger mindre påverkan på utformningen av bygg-
nader och område. Exempel på åtgärder som tillhör denna 
grupp är avåkningsskydd, invallning, tråg, mur, vall, etc.

Därutöver krävs åtgärder som skyddar byggnaderna vid en 
olycka. Exempel på sådana åtgärder är ytterväggar i obränn-
bart material och fönster i brandteknisk klass, fasadsprinkler, 
tung stomme, etc.

Slutligen krävs åtgärder som skyddar personerna som vistas 
i byggnaderna. Det kan handla om ventilationssystem som 
utformas för att begränsa läckage in i byggnaderna och att 
ordna möjlighet att utrymma på ett säkert sätt.

Samtliga byggnader tillhörande polishus och liknande 
funktioner, oavsett avstånd från väg/järnväg, bör förses med 
ett ventilationssystem som är automatiskt avstängningsbart. 
Gasindikatorer bör placeras i minst två tilluftsaggregat, 
vilka vid indikation av giftiga gaser enligt PIK-listan ger 
stoppsignal till alla luftbehandlingsinstallationer i byggnaden. 
PIK-listan har med de ämnen som är relativt vanligt före-
kommande vid hantering, transporter eller bränder och kan 
få stora konsekvenser för människor och miljö Det ska även 
vara möjligt att stänga av ventilationen via reception eller 
motsvarande.

Genom att placera tilluften högt, minst 8 meter ovan höjden 
på riksväg 40, fås ett minskat läckage in i byggnaden som ger 
ett förstärkt och redundant skydd i händelse av att avstäng-
ningsautomatiken inte fungerar eller fördröjs.

Ett ”inrymningsmeddelade” bör aktiveras samtidigt som 
ventilationssystemet stängs av. Meddelandet ska uppmana 
personer att kvarstanna inomhus. Högtalarsystem för utrym-
ningslarm kan nyttjas för denna funktion. Annat PA-system 
är också acceptabelt, förutsatt att det används eller provas 
kontinuerligt så att eventuella fel i systemet kan upptäckas. 
Utrymmen för frihetsberövade behöver inte förses med larm 
för inrymning, utan får ersättas av organisatoriska åtgärder. 
Byggnader som enbart inrymmer kontor där frihetsberövade 
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personer inte förväntas vistas behöver inte utformas med 
automatiskt avstängningsbart ventilationssystem. Frisklufts-
intag bör dock placeras högt.

Avåkningsskydd i kombination med invallning är en åtgärd 
som har positiv påverkan på säkerhetsnivån. En riskanalys 
utförd av Wuz risk consultancy AB, som utreder skyddsav-
stånd till transportleder för farligt gods i Borås stad, visar att 
avståndet till där risknivån blir tillfredsställande låg minskar 
från 80 till 60 meter.

Avåkningsskydd finns på riksväg 40 längs med planområdet. 
Invallning e.d. saknas dock, och eftersom vägen ligger på en 
högre nivå och har slänt ner mot planområdet kan utsläpp av 
exempelvis brandfarlig vätska rinna mot planerad bebyggelse. 
Dike, tråg e.d. som hindrar utsläppen att spridas okontrollerat 
bör därför anläggas nedanför slänten, så nära vägen som är 
praktiskt möjligt. 

Utrymningsvägar ska vara fördelade så att det är möjligt att 
utrymma både i riktning bort från riksväg 40 och bort från 
järnvägen. Samtliga lokaler i byggnaden där personer vistas 
stadigvarande bör ha möjlighet att utrymma via en sådan 
utgång.

Brandskyddad fasad är en säkerhetshöjande åtgärd vars effekt 
är stor på avstånd upp till 30 meter från transportleden, eller 
upp till 20 meter från en invallningskant. På längre avstånd 
än så utgör det faktiska avståndet ett tillfredsställande 
skydd mot den värmestrålning som kommer från en brand. 
Förutsatt att en invallning kan placeras minst 20 meter från 
närmsta byggnad får denna åtgärd begränsad påverkan.

Mindre känslig verksamhet, exempelvis parkeringshus, 
som utformas med brandskyddad fasad kan uppföras utan 
skyddsavstånd till riksväg 40. I kombination med åtgärden 
invallning innebär detta att parkeringshus med brandskyddad 
fasad i sydlig riktning kan uppföras utan skyddsavstånd till 
invallningen. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras i 
obrännbart material.

Risker som kan tänkas påverka transformatorstationen 
som orsakas av transporter av farligt gods kan vara olyckor 
som leder till brand eller explosion. Risken för påverkan av 
tryckvågor vid explosion är väldigt låg jämfört med brand-
påverkan, enligt resonemang i föregående stycke. Åtgärder 
för att minska denna risk bedöms inte vara kostnadseffektiv. 
Ett riskavstånd på 30 meter från riksväg 40 i kombination 
med fasad i obrännbart material bedöms ge ett rimligt skydd 
mot de vanligast förekommande olyckorna som kan påverka 
anläggningen.

Föreslagna åtgärder minskar konsekvenserna av de skadety-
per som utgör den största delen av individriskbidraget inom 
planområdet. Utöver ovanstående åtgärder kopplade till 
olyckor med farligt gods är det betydelsefullt att överväga 
hur entréer ska placeras i förhållande till varandra så att en 
händelse inte kan slå ut flera entréer.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

Riksväg 40 ligger bredvid planområdet vilket försämrar 
luftkvaliteten i området. Bostäder tillåts inte enligt planen, 
men i häktet kommer människor att vara stadigvarande 
Därför är det viktigt att ventilationen placeras högt och så 
långt bort från vägen som möjligt.
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Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda 
av buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. 
Däremot kommer personer att vara stadigvarande under 
perioder, i till exempel häktet. Dessa personer kommer dock 
inte att bo på platsen utan vara där under en kortare period. 
Enligt kommunens översiktliga bullerkartering från 2019 så 
kommer dock inte det ekvivalenta bullret från vare sig väg 
eller järnväg att överstiga 65dBA, vilket är gränsvärdet för en 
bostad om högst 35 kvadratmeter. 

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven K tillåter kontor, D1 tillåter kriminalvård, E 
tillåter tekniska anläggningar och E1 tillåter transformator-
station. Områden markerade med [T1] är reserverade för 
järnvägsändamål fram tills dess att det är klarlagt om ytorna 
behövs för byggnation av ny järnväg. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelserna e1 och e2 begränsar andelen yta som får 
byggas till totalhöjden. Den procentandel som begränsas får 
byggas till en höjd av 142 meter över nollplanet. Höjden är 
satt för att säkerställa att garage kan byggas under gården 
mellan byggnaderna. Övrig yta inom egenskapsområdena får 
byggas till den i planen satta nockhöjden. 

För mottagningsstationen är byggnadsarean begränsad till 50 
% av egenskapsområdet genom bestämmelsen e3.

Prickmark innebär att marken inte får förses med byggnad.

Höjden för mottagningsstationen begränsas med en totalhöjd 
på 148 meter över nollplanet. Övrig bebyggelse begränsas 
med nockhöjd, där större delen begränsas till en nockhöjd på 
163 meter över nollplanet. Parkeringshuset närmast motorvä-
gen begränsas till 145,5 meter över nollplanet och kontorshu-
set i väster är begränsat till 197 meter över nollplanet. 

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar att taktäckning ska vara av sedum 
eller motsvarande växtlighet på parkeringshus och tekniska 
anläggningar mot riksväg 40. 

Bestämmelsen f2  sätter krav på att fasader ska utformas med 
hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material 
och utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse. 
Gestaltningsprinciperna på sidan 7 kan ge vägledning i hur 
bebyggelsen bör utformas. 

Bestämmelsen f3 reglerar att mindre tekniska anläggningar 
tillåts sticka upp ovanför högsta tillåtna nockhöjd. 

Bestämmelsen f4  reglerar att entrévåning mot norr ska 
vara minst 4,5 meter hög mellan överkant golvbjälklag till 
överkant golvbjälklag. Bestämmelsen f5 reglerar att minst 50 
% av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och att 
byggnadens publika funktion ska vara tydlig. 

Utförande
Bestämmelsen b1 reglerar att förbindelsegång får byggas ovan 
en fri höjd av minst 5 meter över marknivå. 

Bestämmelsen b2 reglerar att marken får bebyggas under 
förutsättningen att befintliga ledningar flyttas, annars får 
ledningarna överbyggas med en fri höjd på 5 meter.

Markens anordnande
Bestämmelsen n1 reglerar att marken ska utformas för allmän 
gång- och cykeltrafik. 

Skydd mot störningar
Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning 
från både riksväg 40 och järnvägen. 

Bestämmelsen m1 reglerar att dike eller vall som hindrar 
spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas. 

Bestämmelsen m2 reglerar att fasader i sydlig riktning ska 
vara brandskyddade i minst brandklass EI30 (EW 30 för 
fönster) och får uppföras utan avstånd från dike. Fasader i 
östlig och västlig riktning ska utföras i obrännbart material.

Bestämmelsen m3 reglerar att fasader ska utföras i obrännbart 
material. 

Bestämmelsen m4 reglerar att byggnader förses med ett 
inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssys-
temet stängs av pga. olycka med farligt gods. Utrymmen för 
frihetsberövade behöver inte förses med larm för inrymning, 
utan får ersättas av organisatoriska åtgärder.

Bestämmelsen m5 reglerar att ventilationssystem ska vara 
automatiskt och manuellt avstängningsbara och att frisk-
luftsintag ska placeras på en höjd som är minst +152 m över 
nollplanet, eller på tak om byggnaden är lägre.
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Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för lov
Bestämmelsen a2 reglerar att bygglov inte får ges för andra 
byggnader än de som kan anknytas till järnvägsändamålet 
förrän Trafikverket har tagit beslut om ny järnväg som visar 
på att marken inte behöver reserveras för järnväg. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Startbesked för kontor, kriminalvård eller parkeringshus får 
inte ges förrän dike eller vall som skyddsåtgärd mot riksväg 
40 har anlagts.

Markreservat
Bestämmelsen u1 reglerar markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar.

Gemensamhetsanläggning
Bestämmelsen g1 reglerar markreservat för gemensamhetsan-
läggning för för utfart med en fri höjd på minst 5 meter.

Övrigt
Bestämmelsen a1 reglerar markreservat för allmännyttig 
gång- och cykeltrafik.

Upplysningar 
Planavgift debiteras vid bygglov.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom 
fastigheten.

Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara 
ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt PIK-listan. 
Läs mer på sidan 15 under ”8. Störningar på platsen”

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida, önskade Borås.

Enligt visionen ska vi skapa tydliga välkomnande entréer till 
Borås, vilket detaljplanen bidrar till. Vi ska också stimulera 
miljövänliga resvanor, vilket läget precis vid resecentrum 
möjliggör. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen innehåller fem målområden. Inom målområ-
det ”En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse ” efter-
strävas just detta, för att använda marken resurseffektivt och 
minimera energiförbrukning och infrastrukturinvesteringar. 
Här nämns det också att ”kontor och lokaler ska erbjudas i 
centrala lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. 

Ett annat målområde är Borås som regioncentrum. Polishus, 
häkte och liknande funktioner är regionala angelägenheter 
som därmed bör placeras för att underlätta tillgänglighet med 
kollektivtrafik. 

Enligt Översiktsplanens planeringsprinciper ska mark reser-
veras i strategiska lägen för att tillgodose behovet av offentlig 
service, vilket har gjorts i detta läget. Fysiska och mentala 
barriärer ska byggas bort för att stärka tillgängligheten mellan 
olika delar av staden och för att individers sociala sfärer ska 
vidgas och trygghet och säkerhet beaktas vid utformning 
av det offentliga rummet och i trafikmiljöer. Ny bebyggelse 
i staden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet och utvecklas i 
harmoni med den historiska stadsmiljön. Utgångspunkten 
bör vara att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och 
välgestaltad. Alla dessa principer är viktiga i utformandet av 
detaljplanen. 

Planområdet ligger i nära anslutning till två urbana stråk; 
US3 mellan stadskärnan och Norrby samt US4 mellan 
stadskärnan och Göta. Läs mer om de urbana stråken på 
sidan 8 i planbeskrivningen.

Planprogram
Kommunfullmäktige godkände den 12 juni 2008 planpro-
gram för Centrum, Brodal som riktlinjer för detaljplanen 
P1121 som antogs i två etapper år 2009 och 2010. Om 
planområdet säger planprogrammet att lämplig markanvänd-
ning är större kontor, publika byggnader och parkering, och 
att bostäder är olämpligt. 

Planprogrammet redovisar också ett antal spelregler, varav 
följande är relevanta för denna detaljplan:

 » Stor vikt ska läggas vid tillgänglighet för gång- och 
cykeltrafikanter. 

 » Hög arkitektonisk kvalitet ska ställas på såväl byggnader 
som utemiljöer.

 » Huvudentré till området ska vara från resecentrum.

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på flera 
punkter, bland annat genom att:
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 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det finns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
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med hänsyn till farligt gods samt byggnadernas utformning. 
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Byggnadskvarter
med möjlighet 
för parkeringsgarage
under mark

Lokstallet bevaras, användning 
anpassas till kulturvärden. Befintliga 
byggnader inom kvarteret Horn-
gäddan rivs. Idag bedrivs kommunal 
verksamhet i två av byggnaderna.

Ny möjlig Centralbro studeras precis 
intill den befintliga. Genomförbart först 
när Götalandsbanans sträckning och 
avgränsning är klarlagd. 

Korsningen vid resecentrum är huvudentré 
till Brodal. För att klara förändringar i trafik-
flödet behövs en ny utformning av korsningen 
med utökat antal körfält. Hänsyn tas till ny 
Centralbro.

Inom kvarteret Laxöringen, norr om Borås-
hallen, ges möjlighet för ny byggrätt för 
kontor/Idrottsändamål ca 5-7 våningar 
med bra skyltläge intill Riksväg 40. 
Borås stad äger marken.

Byggrätt för handel/kontor inom 
kvarteren Långan söder om riksväg 40.

Lämplig markanvändning för kvarteret 
Horngäddan är Kontor och Centrum-
funktioner (Regionala funktioner). Handel
maximalt 150kvm inom kvarteret. 
Parkering huvudsakligen under mark.

Kollektivtrafikens behov ska 
tillgodoses för att stärka Rese-
centrum. Förbindelsen till Peters-
bergsgatan kan avlasta korsningen 
vid Centralbron.

Stor omsorg kommer att krävas på
byggnadernas utformning. Området är 
välexponerat och ligger i ett av Borås 
stora utvecklingsområden i samband 
med Götalandsbanan. 

Gina Tricot vill etablera sitt huvudkontor
i östra delen av kvarteret Horngäddan. 

Det behövs en ny tillfart till Brodal 
söderifrån. Genom att förlänga Petersbergs-
gatan och göra en ny port under Rv 40 
kan området samman bindas med 
Brodalsgatan.

Parkering ska tillgodose arbetsparkering 
för del av centrum och Sven Eriksonskolan, 
pendlingsparkering samt för tillkommande 
behov inom kvarteret. 

Boråshallens parkering omvandlas till
kvartersmark. Byggrätten för idrottshallen 
ses över för mindre tillbyggnader samt 
kunna handikappanpassa byggnaden. 

Sällskapet Borås Par Bricole och
Frimurarsällskapet i Borås vill uppföra 
samlingslokaler, restaurang, hotell mm 
inom området.

Parkeringsdäck lämplig som skydds-
barriär mellan verksamheter och Rv40 

Wäst-Bygg har en intressent som vill
etablera kontor inom området.
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och en central yta som idag bara används till parkering och 
bussuppställning får en bättre lämpad användning. Området 
är utsatt för risker med farligt gods, vilket också har beaktats 
i planen, för att minska riskerna till en godkänd nivå. Några 
träd vid Brodalsmotet kommer att tas ner på grund av planen. 
Samtidigt kommer nya träd att planteras inom övriga delar av 
planområdet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Risker från farligt gods

• Markföroreningar

• Skyfall

• Trafik

• Utformning

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga respek-
tive åtgärder gällande utförande och kostnader i byggnads- 
och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det innefattar 
byggnationer med tillhörande anläggningar och anslutningar, 
parkering samt in- och utfart till respektive område. 

Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Det 
innebär de gator utanför planområdet som är nödvändiga för 
planens genomförande, enligt den trafikutredning för Brodal 
som Kommunen tagit fram. Exploatörer inom planområdet 
kommer via exploateringsavtal delfinansiera väganläggningar 
utifrån nytta.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj-
ning.

Avtal 
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Stad och exploatör/er gällande mark 
som planläggs som kvartersmark och som Borås Stad överlå-
ter till exploatör/er.

Innan detaljplanen antas ska köpeavtal undertecknas och 
godkännas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och Exploa-
tör. Avtalet kommer reglera åtgärder på allmän platsmark. 
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal undertecknas 
och godkännas av Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgodo-
ses inom den egna fastigheten, eller på annan fastighet genom 
en gemensam parkeringsanläggning som regleras genom 
officialservitut, gemensamhetsanläggning eller gemensamt 
ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses genom att 
exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. 
Behovet av antalet parkeringsplatser som behöver friköpas 
bedöms vid bygglovsprövningen. 

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut-
ning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, gas, 
vatten och avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning 

 » Splitvision, fiber

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö-
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.
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Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag.

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av Borås Horngäddan 8 och 
Innerstaden 1:1 som ägs av Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Horngäddan 8 
- Nya byggrätter för kontor (K), kriminalvård (D1), 
parkering (P), teknisk anläggning (E) tillskapas. 

- Område för teknisk anläggning (E) kan komma att 
avstyckas till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som 
ledningsrätt eller servitut.

- Områden markerade med järnvägsreservat ([T1]) 
reserveras för järnvägsändamål fram till dess det är klarlagt 
om ytorna behövs för byggnation av ny järnväg.

Innerstaden 1:1 
- Ny byggrätt för transformatorstation (E) tillskapas. 
Område för teknisk anläggning (E) kan komma att avstyckas 
till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som lednings-
rätt eller servitut.

Gemensamhetsanläggningar 
Markreservat för gång- och cykeltrafik  markeras med a1 och 
n1 i plankartan. Då markreservatet ligger på kvartersmark, 
bör en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas för 
gång- och cykeltrafik som anses vara gemensamma för flera 
fastigheters behov. Fastigheter som kan komma att ingå i 
gemensamhetsanläggningen är Horngäddan 8 och Innersta-
den 1:1.

En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av Lantmä-
terimyndigheten genom en lantmäteriförrättning. 

Fastigheter som angränsar till markreservatet, och som 
behöver använda detta område för utfart, bör ha del i den 
framtida gemensamhetsanläggningen. Dessa fastigheter till-
delas andelstal i lantmäteriförrättning utifrån hur stor nytta 
varje fastighet har av anläggningen. Andelstalen reglerar 
fastighetens kostnader för framtida drift och underhåll av 
gemensamhetsanläggningen.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom områden markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Utifrån trafikutredningen för Brodal som Kommunen 
tagit fram kommer Exploatörer inom planområdet, via 
exploateringsavtal, delfinansiera väganläggningarna. Det 
kommer ske utifrån nytta och enligt en särskild framtagen 
fördelningsnyckel.

Utökade byggrätter innebär värdestegring av fastigheter inom 
detaljplaneområdet.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag-
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings-
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled-
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (COWI 2020-01-17). 

 » Miljöteknisk markundersökning (COWI, 2019-02-06).

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(COWI, 2020-01-17).

 » Riskutredning (Briab, 2020-05-06).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN26
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Granskning 

Antagande

Laga kraft
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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 och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

KriminalvårdD

1

TransformatorstationE

1

KontorK

Parkering

P

Järnvägsreservat[T

1

]

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Av den totala byggrätten inom egenskapsområdet får 20% inte byggas högre än +142 meter i

nockhöjd ,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Av den totala byggrätten inom egenskapsområdet får 10% inte byggas högre än +142 meter i

nockhöjd,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

00 Största byggnadsarea i procent av egenskapsområdets area,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+0.0

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

+148

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

Utformning

f

1

Taktäckning ska vara av sedum eller motsvarande växtlighet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Fasad ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet vad gäller utformning och material och

utformas med hänsyn till intilliggande bebyggelse,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Utöver högsta tillåtna nockhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

4

Entrévåning mot norr ska vara minst 4,5 meter hög (överkant golvbjälklag till överkant

golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Minst 50 % av fasadytan i entrévåning mot norr ska vara i glas och byggnadens publika

funktion ska vara tydlig,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Utbyggnad av förbindelsegång får ske ovan en fri höjd av minst 5 meter över marknivå.,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

b

2

Marken får bebyggas under förutsättningen att befintliga ledningar flyttas eller överbyggs med

en fri höjd på 5 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken ska utformas för allmän gång- och cykeltrafik,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

Samtliga byggnader ska vara möjliga att utrymma i riktning bort från både riksväg 40 och järnvägen,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

1

Dike eller vall som hindrar spridning av utsläpp av vätska från riksväg 40 ska finnas,  4 kap. 12 § 1

st 1 p.

m

2

Fasader i sydlig riktning ska uppfylla brandklass EI30 (fönster EW30) och får uppföras utan

avstånd från dike. Fasader i östlig och västlig riktning ska utföras i obrännbart material

,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

4

Byggnader förses med ett inrymningsmeddelande, vilket aktiveras när ventilationssystemet

stängs av pga. olycka med farligt gods,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

m

5

Ventilationssystem ska vara automatiskt och manuellt avstängningsbara. Friskluftsintag ska

placeras minst på en höjd över nollplanet på +152 m, eller på tak om byggnaden är lägre,  4 kap. 12

§ 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för lov

a

2

Bygglov får inte ges för andra byggnader än de som kan anknytas till järnvägsändamålet

förrän Trafikverket har tagit beslut om ny järnväg som visar på att marken inte behöver

reserveras för järnväg,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats,

har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Startbesked för kontor, kriminalvård eller parkeringshus får inte ges förrän dike eller vall som skyddsåtgärd mot riksväg

40 har anlagts,  4 kap. 14 § 1 st 2 p.

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 6 §

Gemensamhetsanläggning

g
1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för för utfart med en fri höjd på minst 5 meter,

4 kap. 18 § 1 st  p.

Övrigt

a

1

Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik,  4 kap.  §

Upplysningar

Planavgift debiteras vid bygglov.

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten.

m

3

Fasader ska utföras i obrännbart material,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

Teknisk anläggning

E

Ventilationssystem som ska vara automatiskt avstägningsbara ska kunna detektera samtliga giftiga gaser enligt

PIK-listan.
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Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med 
flera, Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 m.fl. med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet i 
området.            

Sammanfattning  
Syftet med upprättat förslag till detaljplan är att möjliggöra ett högre bostadshus 
på 19-24 våningar alternativt 5 våningar eller lägre. Byggnaden kommer att 
uppföras på den obebyggda tomten gränsande mot Lilla Brogatan och 
Knalletorget intill Danske Bank. 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 m.fl. med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet i 
området.                    

Ärendet i sin helhet 
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation av ett högre 
bostadshus på 19-24 våningar på lucktomten gränsande till Lilla Brogatan och 
Knalletorget intill Danske Bank. Byggnationen kan ge ett tillskott på ca 120 
lägenheter som planeras som hyresrätter. Alternativt tillåts en lägre byggnad i 
upp till 5 våningar. Då planområdet är för litet för att inrymma parkerings-
platser enligt Borås Stads parkeringsregler kommer erforderliga platser tillskapas 
på annan plats genom parkeringsköp. 

Som framgår av planbeskrivningen pågår för närvarande framtagande av ett 
flertal detaljplaner i närområdet bl. a i kv Horngäddan med Rättscentrum och 
kv Viskaholm. Slutsatsen av pågående och planerad   planläggning inom 
området pekar på att kapaciteten i trafiksystemet måste ökas i 
korsningspunkterna Petersbergsgatan/Varbergsvägen, Brodalsmotet norr rv40 
och centralbron/Brodalsgatan.  

Tekniska nämnden vill peka på att en utbyggnad av trafiknätet enligt 
planbeskrivningen är en viktig förutsättning för den pågående och planerade 
planläggningen av västra centrum. Utbygganden kan med fördel ske etappvis. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 m.fl. med beaktande av nämndens synpunkter på trafiksystemet i 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 med fl era, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en ny 
detaljplan, som fi nns ute på samråd. Du får den här inbjudan för 
att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 18 maj - 21 
juni. 

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget.En byggnad på 19-24 
våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. 
Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till 
den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig 
på långt håll, är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska 
kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret. 
Detalplanen följer kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar fi nns tillgängliga på boras.se/detaljplan/morfeus och i Stadsrummet 
på Kulturhuset, se mer information på baksidan. Om du inte kan komma till Stadsrummet eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
Det är mycket på gång just nu i denna del av staden. Därför bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte tisdag        
2 juni kl 17-19 för att informera om denna detaljplan och andra projekt som är på gång i denna del av Centrum, 
men också för att få synpunkter från er invånare. Under mötet kommer vi också förklara hur processen framöver 
ser ut. Se mer information på baksidan av denna inbjudan. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan 
du boka en separat telefontid. Se instruktioner på baksidan. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1955), 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 inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten 
att överklaga detaljplanen. 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 fl er inbjudningar för att kunna 
informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-15

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN 2020-143
BN2017-1955



Boka en separat telefontid med ansvarig handläggare
1. En länk till bokningen fi nns på www.boras.se/detaljplan/morfeus 

2. Klicka på länken

3. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter” 

4. Välj ”Telefon 30 minuter” under rubrik ”Frågor om detaljplanerna Horngäddan och Morfeus”

5. Välj en av tiderna som passar

6. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka

7. Nu är det klart!

8. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid 

Information på hemsidan
Information om detaljplanen kommer fortlöpande att uppdateras på vår hemsida 
boras.se/detaljplan/morfeus
Ett tips är att anmäla sig för prenumeration, en avisering  kommer då att skickas till dig med e-post varje 
gång som hemsidan för detaljplanen uppdateras.

Digitalt samrådsmöte
På grund av coronaviruset och rådande smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt. För att vara 
med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrum
Har du särskilda frågor fi nns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan 
även skicka in frågor i förväg till jonatan.westlin@boras.se.

Datum och tid:  tisdag 2 juni kl 17.00 - ca 19.00

Plats:   Digitalt möte

Länk för mer info:  boras.se/västracentrum

Hålltider: 

17:00 Introduktion

17:05 Rutnätsstaden kliver över Viskan, Richard Mattsson, stadsarkitekt

            och Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 

17:35 Viskaholm inför samråd, Leila Alves Bonnier, planarkitekt

18:00 Horngäddan 8 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:25 Morfeus 5 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:50 Allmän frågestund

19:00 Mötet avslutas

I slutet på varje presentation fi nns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se 
till att ansluta till mötet i god tid.  

Utställning i Kulturhuset
Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt 
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad    
1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på  
P A Halls terass 2. Kulturhuset är i dessa tider öppet kl 12-17 på vardagar och kl 12-16 på helger.

Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna, se kontaktuppgifter på 
framsidan av denna inbjudan.



Detaljplan för Centrum,

Morfeus 5 med fl era

BN 2017-1955

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. 

Vidare är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer 
liv på Knalletorget. Torgets södra del ska lyftas upp för att 
ansluta bättre till Stadsbron, vilket kan ge ett bättre fl öde för 
gång- och cykeltrafi k mot Lilla Brogatan. Då planområdet är 
beläget i närheten av Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett 
naturligt skydd mot översvämningar. 



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 3

Innehåll

Planbeskrivning 4

1. Inledning 4

2. Bebyggelse 4

3. Gator och trafi k 12

4. Teknisk försörjning 14

5. Mark 15

6. Vatten 16

7. Sociala perspektiv 18

8. Störningar på platsen 18

9. Planbestämmelser  20

10. Övergripande beslut 21

11. Konsekvenser 22

12. Planens genomförande 22

13. Administrativa frågor 24

Detaljplan steg för steg 26

1. Vad är en detaljplan? 26

2. När görs en detaljplan? 26

3. Var och hur görs en detaljplan? 26

4. Du kan påverka! 26

5. Detaljplanens innehåll 26

6. Detaljplanens skeden 26



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN4

1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget. En byggnad på 
19-24 våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i 
centrum. Med tanke på byggnadens placering vid den västra 
entrén till den historiska kvartersstaden samt dess höjd som 
gör den synlig på långt håll är gestaltningen av högsta vikt. 
Den arkitektoniska kvaliteten ska vara hög och byggnaden 
måste passa in i kvarteret. Vidare är syftet att skapa nya 
lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. Torgets 
södra del ska lyftas upp för att ansluta bättre till Stadsbron, 
vilket kan ge ett bättre fl öde för gång- och cykeltrafi k mot 
Lilla Brogatan. Då planområdet är beläget i närheten av 
Viskan ger ett upphöjt torg samtidigt ett naturligt skydd mot 
översvämningar. 

Planområde
Området ligger på den sydvästra delen av kvarteret Morfeus 
som idag fungerar som parkering. Även Knalletorget som 
ligger väster om kvarteret Morfeus ingår i planområdet. 
Planområdets storlek är cirka 1900 kvadratmeter varav 
knappt 700 kvadratmeter är inom fastigheterna Morfeus 5 
och 7. Marken i kvarteret ägs av företaget Willhem, medan 
Knalletorget som är en del av fastigheten Innerstaden 1:1 är 
allmän platsmark och ägs av kommunen. Området gränsar 
i söder till Lilla Brogatan. Väster om Knalletorget rinner 
Viskan förbi. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området anger bostad och handel 
för kvarteret med en våningshöjd på maximalt 4 våningar. 
Knalletorget är planlagt som allmän platsmark för torg eller 
gata.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2018-05-07 i beslut § 266 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att ändra 
detaljplanen för Morfeus 5 och 7. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-28 i beslut 
§ 179 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan. 

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020
Granskning 3 kvartalet 2020
Antagande 4 kvartalet 2020
Laga kraft 1 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Preliminär byggstart för Morfeus är beräknad till 2021-22.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Fastigheten ligger vid entrén till rutnätsstaden och den äldre 
stadskärnan från väster. Planområdet är idag en obebyggd 
lucktomt sedan det befi ntliga gårdshuset som låg mot Lilla 
Brogatan revs 1990. Den övriga bebyggelsen i kvarteret 
omnämns i Borås Stads kulturmiljöprogram och har en 
våningshöjd på 1-5 våningar. I söder ligger Hotell Grand som 
med sina 10 våningar idag är den högsta byggnaden i denna 
del av centrum. Kvarteret Pallas som ligger på andra sidan 
Hallbergsplatsen från Grand sett, är ett köpcenter, kontors- 
och parkeringshus som 2016 byggdes på med två våningar 
bostäder. I samma kvarter fi nns också en byggrätt för ett 
höghus i 20-33 våningar.    

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kommer att byggas ut mot Lilla 
Brogatan och Knalletorget, med en indragning av byggnaden 
mot torget för att ta hänsyn till det fl öde av människor som 
rör sig över platsen. Bottenvåningen ska vara öppen med 
stora glaspartier och kommer att innehålla lokaler så som 
restaurang eller liknande. 

Den nya byggnaden ska antingen vara anpassad till befi ntliga 
höjder i området eller sticka ut rejält i höjd. Ett höghus 
kommer att luta sig mot det planerade höghuset Pallas. 
Planen medger en byggrätt på mellan 19-24 våningar vilket 
kommer ge Borås ett nytt landmärke, synligt över stora delar 
av staden. Tillsammans med det planlagda höghuset i kvar-
teret Pallas på mellan 20-33 våningar och hotellet Grand på 
10 våningar bildas här ett kluster av högre hus, samlat i den 
västra delen av centrum. Det nya höghuset på Morfeus ska 
ha en förskjutning av byggkroppen i sidled och en variation i 
höjdled för att byggnaden ska upplevas slankare och mindre 
bastant. Byggrätten ger också en möjlighet till att istället 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Morfeus 5 m.fl . Borås Stad, upprättad den 11 mars 2020. 
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Vy från Stadsbron.

Situationsplan med föreslagen byggnad och upphöjt marknivå i den sydöstra änden av Knalletorget. 

för ett höghus bygga en byggnad på maximalt 5 våningar. 
Det lägre alternativet behöver inte variera på samma sätt 
som en högre byggnad. Höjder som innebär en byggnad på 
mellan 5-19 våningar tillåts inte då byggnaden i så fall skulle 
upplevas som stubbig. 

Byggnaden kommer att undantaget bottenvåningen att 
innehålla bostäder med hyreslägenheter i varierande storlek. 
Fastighetsägaren har räknat med att få in drygt 120 lägen-
heter i huset, med smålägenheter i de lägena som är mest 
bullerutsatta. 

Stadsbild och gestaltning
Borås stadskärna är starkt varierad med byggnader från olika 
tidsepoker och i olika höjder och material, vilket ger den en 
något brokig karaktär. Dock uppgår våningsantalet oftast 
inte än till mer än 5 våningar. De största undantagen i den 
västra delen av stadskärnan är Hotell Grand och Pallashuset 
som har en annan skala och höjd än omgivande bebyggelse. 
En till byggnad i ungefär samma höjd som Grand och 
lågdelen på Pallas, hade bidragit till en klossig känsla av 
denna del av centrum. En hög byggnad måste komma upp i 
en viss höjd för att byggnaden ska upplevas som slank och få 
sin vertikala karaktär. 

Då byggnaden kommer att synas över stora delar av staden 
är en hög arkitektonisk kvalitet en förutsättning. Fasaden 
kommer huvudsakligen att vara i tegel, men vissa partier 
tillåts vara i andra material, till exempel skulle det kunna vara 
plåt runt fönster och trapphus. Bottenvåningen får också 
vara i stenmaterial. 

Knalletorget föreslås höjas i den södra delen av torget för att 
möta upp Stadsbron och på så sätt förbättra kopplingen och 
tillgängligheten mot Lilla Brogatan. Knalletorget kommer i 
och med ombyggnationen att ses över och förändras för att 
skapa en trivsammare plats.

MORFEUS

QUALITY HOTEL GRAND PALLAS TOWER

PALLAS

KNALLETORGET

STORA BROGATAN

LILLA BROGATAN

HALLBERG
SG

ATAN
HALLBERG

SPLATSEN
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I bottenvåningen planeras centrumverksamhet såsom kafé eller restaurang i anslutning till torget. 

Jämförelse av Morfeus byggnadshöjd med det planlagda Pallastornet och Grand hotell. 
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Vyer från Södra torget (övre till vänster), Lilla Brogatan (nedre till vänster) samt Stora Brogatan (högra bilden). På bilden från Södra Torget syns det planerade Pallastornet 
framför Morfeus.  

Vy från Stora Torget, med Pallastornets möjliga volym till vänster. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN8

Vy från Sven Eriksonsplatsen framför Röda Kvarn. I denna bild är Pallastornet gömd bakom Morfeus. 

Kvarter Morfeus sett från Stadsparken, innan Stadsbron byggdes 1968. Samma vy som ovan fast med fem våningar. Pallastornet syns i bakgrunden. 
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Historik och kulturmiljöer
Trähuset i kvarteret Morfeus 7 utgör tillsammans med 
byggnaden på motsatta sidan Stora Brogatan i kvarteret Luna 
8 något av en port till den ursprungliga rutnätsstaden från 
väster. Här mötte man den ”gamla staden” när man kom 
från järnvägsstationen ner mot Västerbro som långt fram i 
modern tid var den enda överfarten över Viskan i denna del 
av staden. Lilla Brogatan fi ck, som nämnts ovan, sin förläng-
ning över Viskan först 1970 då den så kallade Stadsbron 
uppfördes och till stor del ändrade förutsättningarna för 
byggnaderna i kvarteret Morfeus 7.

 Morfeus 7 var fram till 1990-talet bebyggt av träbyggnader 
uppförda under senare delen av 1800-talet. Huvudbygg-
naden låg ut mot Stora Brogatan med två våningar samt 
vind, medan ett gårdshus 1 ½ våning uppfördes mot Lilla 
Brogatan, på platsen där det planerade huset kommer att 
ligga. Mellan byggnaderna skapades en liten gårdsplan 
som sannolikt blev insynsskyddad genom plank och portar 
Byggnadernas färgsättning var ursprungligen, i enlighet med 
tidens ideal, sannolikt relativt ”murrig” med fasader och 
detaljer i gråbruna, gröna och bruna nyanser. De pigment 
som var på modet var umbra, bränd och obränd, samt ockra 
i beige, bruna och gula nyanser. År 1990 revs gårdshuset 
för att ersättas av en butiksgalleria. Planerna genomfördes 
dock aldrig på grund av fastighetskrisen på 90-talet. 2000 
revs huvudbyggnaden mot Stora Brogatan för att ersättas av 
dagens byggnad där Danske Bank huserar. 

Den platsbildning som idag kallas ”Knalletorget” har en 
endast 50-årig historia. Platsen är ursprungligen en del av 
Västerbrogatan eller Västra Strandgatan som den tidigare 
kallades. Gatan korsade här Stora Brogatan och passerade 
husen i kvarteret Morfeus för att längre fram ansluta till Lilla 
Brogatan och avslutas vid Borås Wäfveriś  färgerianläggning 
på nuvarande Grand Hotells tomt. Gatans avslutning blev 
bredare än övriga delar och en mindre platsbildning skapa-
des. Platsen har fungerat för ett antal olika verksamheter 
bland annat fanns ett åkeri och även en taxirörelse. Senare 
under 1930-40 –talet skapades en underjordisk, offentlig 
toalett som i folkmun gick under namnet ”ubåten” som bl. a 
fi ck delar av sitt ljus via ett tak av s k glasbetong. Platsen hade 
nu en mer offentlig karaktär men uppfattades i allmänhet 
fortfarande mest som en vanlig stadsgata.

Trafi ksituationen gjorde att man från stadens sida tidigt 
(30-40-tal) planerade att förlänga Lilla Brogatan över Viskan 
upp mot Sven-Erikssonskolan. Detta genomfördes dock inte 
förrän 1970 då ”Stadsbron” stod färdig. Nu skapades dagens 
”Knalletorg” och här stod under 70-80-talet ”Knallekios-
ken” som vid mitten av 1990-talet revs och verksamheten 
fl yttades till Krokshallstorget.       

Vy över Röda kvarn, Knalletorget och Borås Wäfveris färgeri, sent 30-tal. Morfeus 
kan ses till vänster i bild. 

Stadsbron och Grand under mitten av 70-talet. Den tidigare bebyggelsen på 
Morfeus syns höger om Stadsbron.
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Ljus- och skuggförhållanden
Nedan på denna och nästa sida presenteras en solstudie som 
visar hur den planerade bebyggelsen kommer att påverka 
skuggningen av sin omgivning. Solstudien redovisar fyra 
tidpunkter på dygnet vid två olika tillfällen under året: 
vårdagjämning och sommarsolstånd. I den separata skugg-
utredningen fi nns även höstdagjämningen med. I den fi nns 
också varje timme från kl. 07 till kl. 18 på respektive datum. 
Bilderna ses från öster, med norr till höger på bilderna. Detta 
för att visa skuggningen av staden och torgen så tydligt som 
möjligt

Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen en ökad 
skuggning över den västra delen av centrum. Tillsammans 
med Pallas blir det två högre byggnader som kastar sin 
skugga över sin omgivning. Då båda byggnaderna är smala 
så ligger skuggorna dock kvar under en kortare tid. Ju längre 

bort från byggnaden skuggan kastas, desto kortare tid skuggar 
den. Morfeus kommer att skugga Knalletorget och Västerbron 
under morgonen ungefär mellan kl. 07 och 09 beroende på tid 
på året. Mellan kl. 10 och 15 skuggar byggnaden främst närlig-
gande kvarter och till viss del närliggande gator, sommartid 
gäller detta endast direkt angränsande kvarter.

Under tidig vår och sen höst sveper byggnadens skugga in 
över sydvästra delen Stora Torget under cirka en halvtimme 
mellan kl. 15.30 och kl. 16. Majoriteten av skuggningen av 
torget under den tiden kommer dock från den före detta 
bankfastigheten Merkurius 1. Under vintertid hinner solen gå 
ner innan skuggan når torget, alternativt att den står så lågt 
att övrig bebyggelse ändå skuggar. Sommartid är skuggan så 
pass kort att den aldrig når fram till varken Södra torget eller 
Sandwalls plats. Höst och vår hinner övrig bebyggelse skugga 
Sandwalls plats helt innan Morfeus skugga når fram. 

21 mars kl 09.

21 mars kl 16.

21 mars kl 12.

21 mars kl 18.
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För en mer utförlig redovisning se separat skuggutredning.

Bostäder
Drygt 120 hyreslägenheter tillkommer i och med detaljplanen 
i en del av centrum där det idag inte bor så många.  

Arbetsplatser
Det fi nns gott om arbetsplatser runt om i centrum. Detalj-
planen ger förutsättningar för nya arbetsplatser i bottenvå-
ningen. 

Offentlig och kommersiell service
Inom en kilometer från planområdet fi nns offentlig service i 
form av fem förskolor och fl era skolor. Det fi nns ett behov av 
fl er förskolor i centrum, och kommunen bedriver ett aktivt 
arbete för att få fram fl er.

22 juni kl 09.

22 juni kl 16.

22 juni kl 12.

22 juni kl 18.

Genom denna detaljplan kan ytterligare drygt 100 nya 
lägenheter skapas. Detta stärker efterfrågan på kommersiell 
och offentlig service i centrum.

Tillgänglighet 
Planområdet är idag plant. Byggnadernas utformning 
kommer inte utgöra ett hinder för det fl öde av människor 
som passerar området på sin väg mellan Resecentrum och 
Lilla Brogatan eller för personer med funktionsvariationer. 
Planförslaget kommer att förstärka det nämnda stråket och 
göra det lättare att röra sig mellan Knalletorget och Lilla 
Brogatan och Stadsbron. Den södra delen av torget höjs med 
en dryg halvmeter för att bättre möta upp med Stadsbron, så 
att också räcket och en del av muren mot bron kan tas bort. 
Torget ska inte luta mer än 1:20 för att vara tillgänglighetsan-
passat. Höjningen av torget ska inte heller påverka Hälsans 
stig som går över torget negativt. 
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Planområdet ligger vid den västra entrén till kvartersstaden 
och angörs från Lilla Brogatan, som via Stadsbron går över 
Viskan och vidare mot Varbergsvägen och Brodalsmotet. 

Gångtrafi k
Planområdet är väl anslutet för gångtrafi kanter. Stora Broga-
tan i norr är en gågata som går genom centrum i väst-östlig 
riktning och ansluter till fl era andra gågator i centrum. Lilla 
Brogatan som går parallellt är gångfartsgata genom centrum. 

Cykeltrafi k och cykelparkering
Planområdet ligger i direkt anslutning till cykelvägen som går 
längs med Lilla Brogatan och som sedan ansluter till stadens 
cykelvägssystem.. Då planområdet är begränsat till ytan 
planeras cykelparkeringen främst placeras i ett cykelgarage i 
två våningar på gården. Sju av cykelplatserna behöver plane-
ras för lastcyklar, med extra utrymme. Cykelparkeringar för 
de boende och verksamma inom fastigheten (213

stycken) planeras i huset. Cykelparkering för besökare till 
caféet (5 stycken) kan inte tillhandahållas inom fastigheten. 
För dessa platser hänvisas till offentliga cykelparkeringar 
som planeras av Borås Stad inom närområdet. För en sådan 
lösning kan avtal mellan parterna upprättas. 

Kollektivtrafi k
Området är väl försörjt med kollektivtrafi k. Från Resecen-
trum dit alla regionala bussar, tågen och vissa stadslinjer går 
är är det cirka 200 meter. Avståndet till Södra torget dit alla 
Stadsbussar går är det cirka 350 meter. 

Biltrafi k och bilparkering 
Planområdet angörs med bil från Lilla Brogatan och det 
kommer att fi nnas korttidsparkering utanför byggnaden. Då 
planområdet är för litet för att inrymma parkeringsplatser 
kommer dessa att lösas på kommunens parkeringsplatser 
med parkeringsköp, vilket innebär att exploatören betalar en 
summa för det parkeringsbehov som planen skapar. Dessa 
pengar blir sedan öronmärkta för byggnation av parkerings-
hus i centrala lägen. 

Trafi köversikt, där endast gator som är troliga att använda för att ta sig till och från planområdet är utmarkerade. 

Gator

Enkelriktat

Cykelbanor

Gågator

Parkeringshus
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Lilla Brogatan är dubbelriktad västerut över Stadsbron som 
leder gatan vidare till Varbergsvägen och Brodalsmotet/Riks-
väg 40. Mot öster sett från planområdet blir Lilla Brogatan 
enkelriktad efter Hallbergsplatsen med trafi k endast åt väster. 
Här går det istället att svänga vänster och åka genom stan via 
Hallbergsgatan - Torggatan - Västerlånggatan. Angörande 
trafi k kommer dock troligtvis främst anlända och lämna 
via Lilla Brogatan, och det fi nns möjlighet att vända på 
Hallbergsplatsen och köra tillbaka över Stadsbron. Tekniska 
förvaltningen ska se över möjligheten att smala av körfälten 
på Stadsbron som idag är väl tilltagna. 

Angöring till den nya byggnaden kommer att ske med 
korttidsparkering på Lilla Brogatan intill byggnaden. Plan-
området kommer inte att innehålla några parkeringsplatser i 
övrigt på grund av den begränsade ytan. Parkeringsbehovet 
som detaljplanen skapar ska lösas med parkeringsköp, vilket 
innebär att byggherren istället för att ordna egen parkering 
betalar en viss summa pengar per parkeringsplats till 
kommunen. Dessa medel avsätts till allmänna parkeringsan-
läggningar.

Fler bostäder i ett område bidrar med fl er människor och 
därmed fl er resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförfl yttningar per vardagsdygn. För 
Morfeus går det att anta att bilförfl yttningarna bör vara 
något lägre på grund av planens centrala läge och de mobi-
litetslösningar som exploatören kommer att genomföra för 
att minska parkeringsbehovet. Majoriteten av biltrafi ken som 
angör den nya byggnaden bör anlända västerifrån via Sven 
Eriksonsrondellen. Boendeparkeringarna kommer dock att 
fördelas över hela parkeringsbeståndet i centrum, varför inte 
projektet kommer att belasta någon enskild gata särskilt hårt. 
Läs mer om de övergripande trafi kfrågorna på sida 14.

Parkeringstalen för bil som anges i  kommunens parke-
ringsregler är fl exibla, vilket innebär att det minimumkrav 
som ställs går att reducera om byggherren åtar sig att göra 
åtgärder som skapar goda förutsättningar för andra resval än 
bil. Fastighetens centrala läge och exploatörens ambitioner 
inom hållbarhetsområdet har medfört att förutsättningarna 

för implementering av mobilitetspaketet 4 – hållbar livsstils-
profi l har utretts i den mobilitets- och parkeringsutredning 
(Koucky 2019) som tagits fram. Kraven för denna profi l är 
följande

 » Kraven enligt bostadspaket 1 – utmärkta cykelmöjlig-
heter ska uppfyllas, vilket bland annat innebär att minst 
50% av cykelparkeringarna är i närheten av entrén och 
under tak. Att det fi nns särskilda utrymmen för lastcyk-
lar och utrymme för tvätt och underhåll av cyklar samt 
att det fi nns god tillgänglighet till kollektivtrafi k. 

 » Kraven enligt bostadspaket 2 – bilpool ska uppfyllas, 
vilket bland annat innebär att bilpool ska vara etablerad 
vid infl ytt, att medlemkap i bilpoolen för samtliga 
boende är garanterad i minst 5 år och att avståndet till 
bilpoolen är max 400 meter. 

 » Ett månadskort till kollektivtrafi k tillhandahålls till 
boende i samband med infl yttning.

 » En cykelpool med elcyklar och cykelkärror eller lådcyk-
lar erbjuds.

 » Åtgärder för hållbart resande – exempelvis cykelpoolen, 
bilpoolen, närheten till kollektivtrafi k marknadsförs 
kontinuerligt till de boende.

Med implementering av mobilitetspaket 4 - hållbar livs-
stilsprofi l kan kan antalet boendeparkeringar minskas 
med 40 % medan antalet parkeringsplatser för kontor- och 
caféverksamhet minskar med 15%, vilket ger ett behov på 
sammanlagt 35 bilplatser.

Parkeringsbehov med mobilitetspaket 4 - hållbar livsstilsprofi l implementerad.

Parkeringsbehovet är lågt på grund av att andelen smålägenheter i byggnaden är 
hög. För dessa lägenheter är det istället högre krav på antalet cykelparkeringar.
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Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafi kverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafi kplan. Trafi kplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafi kplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande. 

Det pågår för närvande framtagande av fl era detaljplaner vid 
Brodal, bl a för kv Horngäddan, Morfeus och Viskaholm. 
Så småningom förväntas ytterligare detaljplaner tas fram 
för Blåklinten, Astern, Makrillen och på längre sikt troligen 
även Krokshallsberget. Användningen planeras främst bli 
bostäder, kontor och centrumverksamhet.

Framkomligheten för biltrafi ken på vägnätet i Brodal kan 
idag sägas vara acceptabel, men under högtrafi kperioderna 
förekommer trängsel med köbildningar. Trafi ksystemet kring 
Brodal är mycket viktigt för busstrafi ken med hänsyn till 
Resecentrum. Dessutom sammanstrålar gång- och cykel-
trafi ken från nordväst och söder mot stadskärnan. Dagens 
trafi ksystem, som är uppbyggt av trafi ksignaler, medför att 
biltrafi ken magasineras i korsningarnas olika tillfarter och 
därefter avvecklas vid grönt ljus. Med ökande trafi kvolymer 
visar analyser att magasinen inte kommer att räcka till utan 
trafi ken i körfälten i vissa fall kommer att växa fram till 
bakomvarande korsning med risk för blockeringar.

En lösning har tagits fram som översiktligt kan sägas bestå av 
två delar; ombyggnad av Varbergsvägen mellan Centralbron 
och söder om Petersbergsgatan samt utbyggnad av ny vägport 
under väg 40 som förbinder Petersbergsgatan och Brodalsga-
tan. Ombyggnaden av Varbergvägen innebär att korsningarna 
utformas som cirkulationsplatser. Detta beräknas leda till 
ökad kapacitet med kortare köer och även kortare restider. 

Genom den nya vägporten skapas ytterligare en koppling 
från kvarteret Horngäddan vilket skapar ökad tillgänglighet 
mot söder för samtliga färdsätt.

Baserat på dagens resvanor beräknas den föreslagna utform-
ningen i stort ge kapacitet för den trafi kökning som beräknas 
ske till följd av ovan nämnda planer samt även en viss ökning 
från tillväxt i övriga staden som grovt bedöms motsvara fram 
till 2030- 2035. Ingen negativ påverkan beräknas ske på väg 
40.

Den föreslagna utformningen beräknas dock inte klara trafi k-
fl ödena år 2040 om dagens resvanor består och kommunen 
växer till 140 000 invånare enligt planeringsmålet. Det fi nns 
en osäkerhet kring den framtida befolkningstillväxten vilket 
styrks av att bostadsbyggandet hittills varit lägre än vad 
bostadsbyggnadsplanen anger.

Kommunens ambition är att främja villkoren för busstrafi k 
samt gång- och cykeltrafi k. Det centrala läget för planerna 
kring Brodal, med gångavstånd till stadskärnan och nära 
tillgång till busstrafi k, gör att bilanvändningen bör kunna bli 
lägre jämfört med mer perifera lägen.

Förslag på åtgärder trafi knätet i anslutning till Brodalsmotet. 
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 200 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detaljpla-
nen. Trafi kplatsen Brodalsmotet som ligger närmast planom-
rådet och som i störst utsträckning påverkas av trafi ktillskot-
tet från detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka 
kapaciteten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget. Ett 
övergripande förslag på åtgärder från Brodalsmotet och upp 
mot Centralbron håller på att tas fram som en del av arbetet 
med trafi kplanen.

Riksintresset för ny järnväg bedöms inte påverkas negativt då 
planområdet ligger i kvartersstaden och tar upp en begränsad 
yta. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen skall inte innebära ett högre fl öde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen. Dagvatten ska ledas direkt 
till Viskan utan att kopplas på stadens dagvattensystem. 

Värme och kyla
Det fi nns möjlighet att ansluta planområdet till befi ntligt 
fjärrvärmenät.

Ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla som idag går över 
planområdet behöver fl yttas innan byggnation. 

El, tele och fi ber
Området kommer att anslutas till el och teleledningar.

El och teleledningar som idag går över planområdet behöver 
fl yttas innan byggnation

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Marken är till större delen hårdgjord och stenbelagd eller 
asfalterad. Förutom en mindre häck fi nns det ingen vegeta-
tion inom kvartersmarken där huset ska byggas. Trädet 
på Knalletorget kommer antagligen att tas bort i och med 
ombyggnationen, men bör då ersättas med minst ett nytt 
träd. I naturvärdesbedömningen Vattendrag i Borås Stad, 
Borås miljöförvaltning 2007, klassas Viskan med naturvärde 
III (I-V). Klass III-områden saknar skyddade arter men 
utgör ändå viktiga biotoper. 

Rekreation och lek
Planområdet ligger cirka 150 meter från Stadsparken som 
utgör Borås äldsta kulturpark och började anläggas år 1897. 
Den hör tillsammans med Viskan till Borås mest värdefulla 
rekreationsområden. Här fi nns Orangeriet med lunchserve-
ring och glasscafé, en större lekplats, bangolf samt utomhus-
scen. I södra delen av parken ligger också Stadsparksbadet. 
Cirka 700 meter från planområdet ligger Annelundsparken 
som har mer skogskaraktär i jämförelse med Stadsparken. 

Klimatanpassning
Platsen bidrar idag inte med några ekosystemtjänster då den 
till största del är hårdgjord. 

Exploateringen kommer att innebära en ökad skuggning om 
omgivningen, vilket förvisso kan vara positivt när det är som 
varmast, men som överlag får ses som en negativ påverkan 
på omgivningen. Läs mer på Ljus- och skuggförhållanden på 
sidan 10.

Flygbild över planområdet som visar mängden hårdg jord yta kontra vegetation. 

Stadsparken. 
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En vindstudie har tagit fram som visar på att den höga 
byggnaden kommer att påverka vindförhållandena på platsen. 
Läs mer om detta under Vind på sidan 18.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning (WSP) har tagits fram i samband 
med framtagandet av detaljplanen.  

Byggnaden som avses uppföras har 19-24 våningar vilket, 
med hänsyn till de lösa, ytliga sedimenten föranleder att 
konstruktionen, med dess stomme och bottenbjälklag skall 
grundläggas till fasta bottenlager via pålar av stål eller 
betong. Bottenbjälklaget kan ej utformas som platta på mark 
då sättningar i den organiska jorden är svårberäkneliga även 
vid lastkompensation och förloppet kan vara utdraget över 
relativt lång tid.

Förekommande jordar har i de övre skikten en mycket lös 
till lös lagring och kommer vid pålslagning omlagras och 
ge upphov till marksättningar/hävning i närområdet. De 
anslutande byggnaderna inom kvarteret är enligt tidigare 
utredning förvisso pålgrundlagda, men kan ta skada av att 
pålslagning görs beroende på dess skick. Således bör även 
alternativa metoder utredas som inte omlagrar jorden och 
påltyp/installationsmetod väljas efter utförd riskinventering 
av närliggande konstruktioner.

Stabiliteten i området är tillfredsställande för planerad 
konstruktion.

Förekommande jordar är fl ytbenägna vilket innebär att alla 
schaktarbeten skall ske i torrhet. Stående slänter bör avtäckas 
med presenning och/eller ej fl ytbenäget jordmaterial för att 
förhindra erosion. Schakter ovan grundvattenyta kan utföras 
enligt ”Schakta Säkert”, under grundvattenyta skall geotekni-
ker kontaktas.

Eventuell länshållning av schaktgrop under grundvattenyta 
bör ske med försiktighet med hänsyn till kringliggande bygg-
naders träpålar. Dessa kan vid avsänkning ta skada genom att 
rötangrepp initieras under torrläggningen. Länshållning kan 
också bli problematisk som följd av Viskans närhet och en tät 
spontkonstruktion kan bli aktuell som följd.

Radonhalter har inte undersökts då den föreliggande geolo-
gin enligt den geotekniska utredningen inte innebär någon 
risk förutsatt att grundvattnet inte sänks under nuvarande 
lägsta lågvatten.

Förorenad mark
En miljöteknisk markundersökning (WSP) har tagits fram i 
samband med framtagandet av detaljplanen, 

100-årsfl öde i Viskan. (MSB)

200-årsfl öde i Viskan. (MSB)

Beräknat högsta fl öde i Viskan. (MSB)
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Jord
Metaller och organiska ämnen har påträffats i halter över 
Naturvårdsverkets generella riktvärde för KM (känslig mark-
användning. Föroreningen sitter i de ytliga fyllnadsmassorna 
ner till ca 1 mumy (meter under markytan). Underliggande 
jordarter innehar inga analyserade ämnen i förhöjda halter. 
Föroreningen består av bly och PAH, ämnen som är vanliga i 
trafi kerade områden och stadsmiljö.

Grundvatten
I de två installerade grundvattenrören påvisas låga metall-
halter i grundvattnet, ett ämne, krom, har något högre halter. 
Organiska ämnen inkluderande klorerade alifater och dess 
nedbrytningsprodukter underskrider laboratoriets detektions-
gräns.

Porluft
Klorerade alifater påträffas överstigande detektionsgränsen 
för fl ertalet ämnen inkluderande tetrakloreten och triklo-
reten. Ämnena underskrider de jämförvärden som fi nns 
för luft. Utifrån denna undersökning och tidigare utförd 
undersökning på fastigheten Morfeus 4 kan konstateras att 
en föroreningssituation fi nns av klorerat från den tidigare 
kemtvätten. I porluften påvisas bensen över valda jämförvär-
den. Inga andra organiska ämnen (alifater, aromater) påträf-
fas överstigande jämförvärdena. Bensen fi nns i bensin och 
kan vara relaterat till fordonstrafi k. Bensen har även tidigare 
använts i kemtvättsvätskor.

Rekommendation
Föroreningssituationen med avseende på klorerade ämnen 
behöver undersökas ytterligare. Den omfattande lednings-
dragningen gör dock att en kompletterande undersökning 
kan vara svår att genomföra under tiden som ledningarna är 
i drift.

6. Vatten
Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs 
med hänvisning till det särskilda skälet att platsen redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften. Det stod en byggnad på platsen 
fram till 1993, då tanken var att byggnaden skulle ersättas. 
Det fi nns en byggrätt på platsen idag, men platsen används 
för tillfället dels som parkering och infart, samt som en 
förlängning av Knalletorget och är till större delen hårdgjord.

Översvämningsrisk
Planområdet påverkas av översvämningsrisker enligt 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) 
hotkarta för Borås från 2018. Vid ett 50-årsfl öde i Viskan 

(ett vattenfl öde med återkomsttid på 50 år) påverkas inte 
planområdet. Vid ett 100-årsfl öde skulle Knalletorget och 
den obebyggda ytan på Morfeus med dagens höjder svämma 
över med upp till en halvmeters djup. Vattnet når också 
Lilla Brogatan och Hallbergsplats via planområdet. Vid ett 
200-årsfl öde går vattnet något längre upp på de omgivande 
gatorna och vattendjupet ökar något på planområdet där 
delar av området hamnar drygt en halvmeter under vatten. 
Vid ett beräknat högsta möjliga fl öde svämmas stora delar av 
västra centrum över med Holmsgatan som ungefärlig gräns 
för översvämningen. Vid ett sådant fl öde kommer delar av 
planområdet att ligga en dryg meter under vattenytan. 

Den nya bebyggelsen kommer att skyddas från vattnet genom 
att den södra delen av Knalletorget höjs upp och möter 
Stadsbron på en höjd på +133.1 meter över nollplanet vilket 
gör att byggnaden klarar sig från 100- och 200-årsfl ödet 
enligt MSBs kartering, men också att det går att evakuera via 
Stadsbron vid ett beräknat högsta fl öde.  

DHI gjorde 2013 ett PM om fl öden och maxnivåer i Viskan 
för kvarteret Pallas. Siffrorna därifrån stämmer inte helt 
överens med siffrorna i MSBs kartering, men den säger 
att beräknat högsta fl öde i Viskan är +133.1 meter, och att 
risken för att ett sådant inträffar i ett 100-årsperspektiv är 
1%. En höjning av torget till +133.1 meter bedöms därför ge 
tillräckligt med skydd och ger också möjligheten att evakuera 
via Stadsbron. Skulle det bli en större översvämning i Viskan 
kommer man dessutom att veta om det fl era timmar eller till 
och med dagar innan det händer, då det tar tid för vattnet 
att färdas nedströms. Därav fi nns det också tid att evakuera 
människor innan vattnet har tagit sig fram till fastigheten.  

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
vara oförändrad.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. 

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.
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Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassifi ceras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassifi ceras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassifi ceras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenfl ödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som fi nns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2010-2016 
måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande bedöms inte påverka 
Miljökvalitetsnormerna negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att dagvattensys-
temet förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Cirka 200 personer extra kommer att bo och röra sig i 
centrum tack vare detaljplanen vilket ger en ökad trygghet
under större delen av dygnet. Detta gäller särskilt Knal-
letorget och tunneln under Stadsbron som idag kan kännas 
otrygg, särskilt kvällstid, men som nu kommer att kantas av 

bostäder och lokaler med utsikt mot platsen.

Identitet
Även om det fi nns en stor variation av stilar och tidsepoker i 
Borås kvartersstad så håller den sig bebyggelsen oftast inom 
spannet 1-5 våningar, vilket Morfeus kommer att gå ifrån 
med marginal. Samtidigt ger Morfeus och Pallas en ny årsring 
till denna del av centrum med en ny skala och tidsepok, vilket 
förstärker den något brokiga identitet som Borås stadskärna 
har.

Mötesplatser
Knalletorget kan förstärkas som mötesplats i och med 
planförslaget. Torget kommer att ramas in tydligare och nya 
publika verksamheter kommer att fronta torget, med möjlig-
het till uteserveringar. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.

Vind
En vindstudie har tagits fram i samband med detaljplanen 
för att utreda på vilket sätt en högre byggnad kan påverka 
luftströmmarna. Höghuset i kvarteret Morfeus har utformats 
med stor hänsyn för att inte påverka vindklimatet negativ. 
Byggnaden är uppdelad i fl era delar (som minimerar vindens 
anblåsningsyta) och av varierande höjd (lä-effekten blir mini-
mal). Fasaden är oregelbunden och bestyckad med balkonger 
vilket ger att nedåtgående vindar bromsas upp på ett bra sätt. 
Byggnadens påverkan på närområdes vindklimat bedöms 
därmed att vara mycket begränsad. En viss förstärkande 
effekt uppstår i kombination med det planerade höghuset 
vid Pallas. Den ökade turbulensen och vindförstärkningen 
påverkar dock mest fasaden på högre höjd och bör inte nå ner 
i markplan.

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-
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Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från sydväst. Ekvivalent ljudnivå i dBA år 2040 från nordost.

trafi kbullerförordning. Beräkningarna visar att ekvivalent 
ljudnivå vid fasad överskrider riktvärdet på 60 dBA vid delar 
av det planerade husets fasader. Vid ekvivalenta ljudnivåer på 
60 dBA eller lägre vid fasad kan lägenheter och rumsindel-
ning planeras fritt. Vid ekvivalenta ljudnivåer över 60 dBA 
vid fasad bör minst hälften av bostadsrummen i en bostad 
vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent ljudnivå inte 
överskrids vid fasad och där 70 dBA maximal ljudnivå inte 
överskrids mellan kl. 22 och kl. 6. Alternativt kan enkelsidiga 
lägenheter byggas om högst 35 kvadratmeter då ekvivalenta 
ljudnivåer vid fasad överstiger 60 dBA upp till 65 dBA. 

En bullerskyddad uteplats som klarar bullerförordningens 
krav kan anläggas på gårdstaket intill höghuset. Här är det 
ekvivalenta bullret 48-50 dBA medan maxbullret ligger på 
61-63 dBA. På uteplatsen på höghusets tak samt byggnadens 
balkonger överskrids ekvivalent ljudnivå, men enligt Bover-
ket så räcker det med en uteplats som klarar riktvärdena, 
därutöver kan privata balkonger eller fl er uteplatser vara mer 
bullerutsatta.

reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi  och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen. 

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

En trafi kbullerutredning har utförts av Akustikforum 
(2019-10-24) för de planerade bostäderna. Utredningen 
behandlar buller från väg- och tågtrafi k med prognosår 2040 
och utvärderar ljudnivåer från trafi kbuller mot gällande 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att Lilla Brogatan ska ha kvar sin 
användning som kommunal gata. Bestämmelsen TORG visar 
att Knalletorget fortsättningsvis kommer att användas som 
torg. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. restaurang och samlingslo-
kaler. Bokstaven B tillåter bostäder. 

Utformning av allmänna platser
Bestämmelsen om föreskriven höjd över angivet nollplan på 
+133.1 meter är satt i den sydöstra änden av Knalletorget för 
att säkerställa att den delen av torget höjs för att skydda mot 
översvämningar och för att förbättra tillgängligheten mellan 
Knalletorget, Lilla Brogatan och Stadsbron. 

Bebyggandets omfattning
Bestämmelsen e1 reglerar att lägsta nockhöjd för huvudbygg-
nad över angivet nollplan är 190 m, undantaget om byggnads-
höjden är lägre än +149 m över nollplanet. Högsta totalhöjd 
för höghuset är +205 meter över angivet nollplan. Dessa 
bestämmelser säkerställer att byggnaden på platsen antingen 
blir cirka 19-24 våningar eller högst fem våningar. På gården 
tillåts en totalhöjd på maximalt +139.5 meter över nollplanet 
för att  möjliggöra för ett cykelgarage för de boende.   

Prickad mark innebär att marken inte får förses med bygg-
nad.

Balkonger får maximalt kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 
Detta för att inte byggnadens slanka profi l ska förvanskas.

Placering
p1 reglerar att byggnad ska placeras med en förskjutning i 
byggnadskroppen i väst-östlig ledd på minst 2 meter. Detta 
för att säkerställa att byggnaden får en variation och inte blir 
fyrkantig. 

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +205

Variation i våningsantal

2 meter

Utformning
En rad bestämmelser är satta för att säkerställa att byggnaden 
får en viss utformning nedan redogörs dessa.

f1   - ”Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, 
undantaget om byggnadshöjden är lägre än +149 m över 
nollplanet.” Denna bestämmelse är satt för att säkerställa att 
byggnaden får en variation i höjd och liksom bestämmelsen 
p1 att byggnaden inte ger ett fyrkantigt intryck. Byggs det en 
låg byggnad behöver byggnaden inte ha denna variation. 

f2 - ”Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant 
golvbjälklag till överkant golvbjälklag).” Detta för att säker-
ställa att bottenvåningen anpassas för centrumverksamheter 
och känns öppen. 

f3 - ”Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas.” 
Samma anledning som på f2. 

f4 - ”Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska 
anläggningar sticka upp.” Så som ventilationstrummor, 
åskledare och så vidare. 

f5 - ”Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får 
också utformas med stenfasad.” Många av byggnaderna i 
närområdet är i tegel och Willhem har i deras förslag använt 
tegel. Bestämmelsen är satt för att säkerställa detta. 

Illustration som visar hur bestämmelsen p1 reglerar byggnadens placering. 

Illustration som visar hur byggnadens höjd regleras. Ytorna i grönt är möjliga 
höjder för byggnaden. Ytorna i rött är byggnadshöjder som inte tillåts. För den lägre 
höjden som regleras med e1 tillåts tak sticka upp i en vinkel av 45 grader över den 
satta höjden på +149, då höjden regleras med byggnadshöjd.  
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Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän 
platsmark, och ska placeras med en fri höjd av minst 3 meter 
över allmän platsmark. 

Bestämmelserna nedan behandlar utformning av balkonger, 
under bebyggandets omfattning har det redan redogjorts att 
balkonger maximalt får kraga ut 22 kvadratmeter per våning. 

Balkong mot väster får kraga ut max 1,5 meter från fasad.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad 
och över allmän platsmark.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från 
fasad, ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga 
ut utanför detaljplanens kvartersmark.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, 
ska ha en fri höjd på minst 24 meter och får inte kraga ut 
utanför detaljplanens kvartersmark.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över 
marken på minst fem meter och får inte glasas in, med 
undantag om det sker i liv med fasaden

Markens anordnande och vegetation
Markens höjd över angivet nollplan har satts till +133.1 
på prickmarken framför byggnaden för att säkerställa att 
byggnaden skyddas från översvämningar från Viskan. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år. 

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän 
markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell plats, 
har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven 
markanvändning.

Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. 

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov. 

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps 
vidare till det kommunala dagvattennätet.

Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör 
att gälla inom planområdet, men gäller fortfarande för den 
del av fastigheten som ligger utanför planområdet

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 av Kommunfullmäktige som 
ett underlag för kommunens visions- och översiktsplanear-
bete. Följande strategier berör exploateringen i detaljplanen:

 » Vi förtätar boendet och strävar efter att tredubbla 
antalet invånare i stadskärnan från 2012 till 2025.

 » Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- 
och kulturgränser med en blandad bebyggelse av 
gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer.

 » Vi utvecklar mötesplatser i det offentliga rummet med 
nya parker, grönytor och torg för mänsklig samvaro, 
rekreation, upplevelser och kreativa utbyten. Viskan 
får en framträdande plats och ger möjlighet till både 
aktiviteter och sinnesro.

 » Vi skapar en ren, snygg och trygg stad.

 » Vi verkar för att stadskärnan har en livskraftig bland-
ning av butiker, kontor, restauranger, caféer, lägenheter 
och upplevelser så att staden lever under dygnets fl esta 
timmar.

 » Vi gör det lätt för människor att förfl ytta sig inom 
stadskärnan och till andra delar av staden.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Ett av målområdena i översiktsplanen är ”En tät, samman-
hållen och blandad bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna

 » Styrkan kommer inifrån

 » Koncentrerat och sammanbundet

 » Tätt och mixat

 » Mer mötesplatser och målpunkter

 » Bygg för mer buss, cykel och gång

Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i 
staden. Kommunens befolkning förväntas växa med cirka 
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30 000 nya invånare till år 2035. För att möta efterfrågan 
och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet 
koncentreras i attraktiva lägen, till exempel stadskärnan, 
Gässlösa och Knalleland. Här och längs de urbana stråken 
ska 7000-8000 nya bostäder möjliggöras fram till 2035, där 
Stadskärnan blir navet i utvecklingen.  

Miljömål
Det nationella miljömålet god bebyggd miljö efterlevs på fl era 
punkter, bland annat genom att:

 » en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats 
både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar 
och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befi ntlig bebyggelse samtidigt som 
byggnader är hållbart utformade.

 » kollektivtrafi ksystem är miljöanpassade, energieffektiva 
och tillgängliga och det fi nns attraktiva, säkra och 
effektiva gång- och cykelvägar.

 » människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, 
kemiska ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra 
oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Detaljplanen bidrar även till det nationella miljömålet 
Grundvatten av god kvalitet då marken kommer att saneras i 
och med planen

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. 

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning, MKB, inte erfordras då den sammantagna miljö-
påverkan inte är så pass stor. Påverkan blir främst på stadsbil-
den. Vissa miljöfaktorer påverkas positivt (markföroreningar, 
hushållning av mark,) medan vissa påverkas negativt (sol- och 
vindförhållanden).

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning kvartersmark
Respektive fastighetsägare ansvarar för åtgärder inom sin 
egen fastighet såsom grundläggning för planerad byggnation, 
marksanering mm. 

Kommunen ansvarar för att pollare och parkbänkar inom 
fastigheten Morfeus 7 fl yttas från fastigheten.

Ansvarsfördelning allmänna platser
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Kom-
munen ansvarar för utförande av allmänna anläggningar på 
allmän plats samt för framtida drift och underhåll av dessa 
platser (gata och torg) inom planområdet.

Ansvarsfördelning allmänna tekniska   
anläggningar
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
samt framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar 
avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme samt 
avfallshantering. 

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för 
el- och fi berförsörjning.

Inom byggrätten ligger allmänna ledningar som kommer 
behöva fl yttas. Borås Energi och Miljö AB ansvarar för 
att ledningar för fjärrvärme och fjärrkyla fl yttas efter 
överenskommelse med fastighetsägaren. På motsvarande sätt 
ansvarar Borås Elnät AB för elledningar och Skanova för 
teleledningar.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades tecknades 
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och exploatören som bl. a. reglerar fi nansiering av 
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas 
mellan Borås Stad och exploatören. Åtgärder som bedöms bli 
aktuella att reglera i exploateringsavtalet är bland annat:

 » Exploatörens bidrag till åtgärder i det övergripande 
trafi knätet.

 » Ombyggnation av Knalletorget.

 » Överlåtelse av allmän platsmark.

 » Rättigheter för balkonger och entrétak att kraga ut 
inom allmän plats.
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Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur 
man avser att uppfylla kommunens krav på antal parke-
ringsplatser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte 
platserna tillgodoses inom den egna fastigheten eller på 
annan närliggande fastighet genom långsiktigt avtal, kan 
parkeringsbehovet tillgodoses genom att fastighetsägaren 
tecknar ett parkeringsköpsavtal med kommunen. Behovet av 
antalet parkeringsplatser som behöver friköpas bedöms vid 
bygglovsprövningen. 

Fastighetsrättsliga frågor
Totalt 4 fastigheter ligger helt eller delvis inom planområdet; 
Innerstaden 1:1 som ägs av kommunen samt Morfeus 2, 5 
och 7 som ägs av privata bolag. 

Det ytor som utgör kvartersmark kan komma att utgöra en 
eller fl era fastigheter. Lämpligen kommer Morfeus 2, 5 och 
7 att ombildas så att all kvartersmark inom planområdet 
utgör fastigheten Morfeus 5. Ombildningen bedöms kunna 
genomföras genom fastighetsreglering.

Detaljplanens genomförande kommer innebära följande 
konsekvenser för de fastigheter som är direkt berörda:

Innerstaden 1:1
- Tillförs mark från Morfeus 7 som i detaljplanen är 
utlagd som allmän plats TORG. 

Morfeus 2
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

Morfeus 5
- Tillförs mark från Morfeus 2 och 7 som i detaljpla-
nen är utlagd som kvartersmark.

Morfeus 7
- Avstår mark till Morfeus 5 som i detaljplanen är 
utlagd som kvartersmark.

- Avstår mark till Innerstaden 1:1 som i detaljplanen 
är utlagd som allmän plats TORG.

För fastigheten Morfeus 7 gäller bestämmelse om tomtindel-
ning från 1940. Detaljplanen medför att tomtindelningen 
upphör att gälla inom planområdet. Tomtindelningen bör 
dock upphävas i sin helhet. 

Möjligheten att genomföra föreslagen fastighetsbildning 
prövas av Lantmäterimyndigheten genom förrättning.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploa-
tering men som bedöms nödvändig för det allmänna ska 
fi nansieras av Kommunen.

De trafi kåtgärder i anslutning till Brodalsmotet som beskrivs 
under rubrik 3 (Gator och trafi k – Övergripande trafi kfrågor) 
medför stora kostnader. Hur åtgärderna ska fi nansieras är 
ännu inte beslutat, men sannolikt kommer fl era exploa-
teringsprojekt, inklusive Morfeus 5 m.fl . att behöva bidra 
ekonomiskt.

Exploatören svarar för samtliga kostnader för framtagande 
av planhandlingar, fastighetsbildningskostnader samt kost-
nader för åtgärder som krävs för att genomföra byggnationen 
inom kvartersmark.

Finansiering av åtgärder på allmän plats inom planområdet 
samt åtgärder i trafi knätet utanför planområdet regleras i 
exploateringsavtalet. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den värdeökning av exploa-
törens fastigheter som detaljplanen medför.

Kommunen får kostnader för inlösen av allmän platsmark.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av 
kommunens fastighet som detaljplanen medför genom att 
planen tillåter att balkonger mm får kraga ut över allmän 
plats.

Lilla Brogatan

Stora Brogatan

Knalletorget 5

4

2

7

Morfeus

Innerstaden
 1:1

Illustration som visar förändrade fastighetsgränser i och med genomförandet av 
detaljplanen. Gröna gränser är nya, röda gränser är gränser som försvinner och den 
lila ytan är omfattningen av fastigheten Morfeus 5 efter planens genomförande. 
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13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Tomtindelning
Tomtindelning 1583K-BN446/1940 fastställd den 15 juni 
1940 upphävs för fastigheten Morfeus 7.

Handläggning
Planen avses antas Kommunfullmäktige.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Akustikforum, 2019-10-24). 

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2019-11-11).

 » Miljöteknisk markundersökning (WSP, 2019-11-26).

 » Vindstudie (Klimator 2019-11-14)

 » Mobilitets- och parkeringsutredning (Koucky & 
Partners 2019-12-13)

 » Solstudie (Borås Stad 2020-03-11)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Jonatan Westlin
Plan- och bygglovschef  planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år. 
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut fi nns byggrätten kvar, men då har 
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

 4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
fl era exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår fl era olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

  Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-03-27

Upprättad 2020-03-27

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

Träd

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Morfeus 5 med flera
Samråd

Upprättad 2020-03-05

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Jonatan Westlin

Planarkitekt

Samråd

2020-04-23

SBN

Granskning 

Antagande

Laga kraft

Skala A1: 

Illustration - Byggnadshöjder

e1 - högsta byggnadshöjd +149

e1 - lägsta  totalhöjd +190

Högsta totalhöjd +205

Illustration - p

1

2 meter

Variation i våningsantal

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

Torg

TORG

GataGATA

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

CentrumC

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP

Mark och vegetation

133.1

Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Lägsta nockhöjd för huvudbyggnad över angivet nollplan är 190 m,

undantaget om byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,

4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

+0.0

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

Placering

p

1

Byggnad ska placeras med en förskjutning i byggnadskroppen i

väst-östlig ledd på minst 2 meter,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Huvudbyggnad ska variera i höjd och våningsantal, undantaget om

byggnadhöjden är lägre än +149 m över nollplanet,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Sockelvåning ska vara minst 3,5 meter hög (överkant golvbjälklag

till överkant golvbjälklag),  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Minst 50 % av fasadytan i sockelvåning ska vara i glas,  4 kap. 16 § 1 st 1

p.

f

4

Utöver högsta tillåtna totalhöjd tillåts mindre tekniska anläggningar

sticka upp,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

5

Fasad ska i huvudsak utformas i tegel. Sockelvåning får också

utformas med stenfasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot söder får kraga ut max 30 centimeter från fasad och över allmän platsmark,  4 kap.

16 § 1 st 1 p.

Balkong mot väster får kraga ut max 150 centimeter från fasad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Balkong mot öster får kraga ut max 150 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24

meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Om inte annat nämns ska balkong ska ha en fri höjd över marken på minst fem meter och får

inte glasas in, med undantag om det sker i liv med fasaden,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

133.1 Markens höjd över angivet nollplan,  4 kap. 10 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Huvudmannaskap

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats,  4 kap. 7 §

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende

föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven

markanvändning,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Strandskydd

Strandskyddet är upphävt,  4 kap. 17 §

Upplysningar

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Utkragande balkonger får finnas till en maximal yta av 22 m

2

 per våning

,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Balkong mot norr får kraga ut max 30 centimeter från fasad, ska ha en fri höjd på minst 24

meter och får inte kraga ut utanför detaljplanens kvartersmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Dagvatten ska hanteras inom fastigheten innan det släpps vidare till det kommunala

dagvattennätet.

1610 2020 Meter4 6 8 1812 14

1:250Skala A3: 1:500 

1 

Mindre entrétak får kraga ut över prickmark och allmän platsmark, och ska placeras med en fri

höjd av minst 3 meter över allmän platsmark,  4 kap. 16 § 1 st 1 p. Tomtindelningen 1583K-BN446/1940 för Morfeus 7 upphör att gälla inom planområdet, men

gäller fortfarande för den del av fastigheten som ligger utanför planområdet.
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Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m.fl.        

Sammanfattning  
Förslaget till detaljplan syftar till att möjliggöra byggnation flerbostadshus och 
anläggande av park på befintlig  industrimark mellan Klintegatan och 
Johannelundsgatan på Sjöbo. Det totala antalet bostäder i upprättat förslag till 
detaljplan uppskattas till ca 250 st. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att invända mot upprättat 
förslag  till detaljplan. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m.fl.             

Ärendet i sin helhet 
Planområdet är beläget mellan Klintegatan och Johannelundsgatan på Sjöbo. 
Syftet med förslaget till detaljplan är att skapa förutsättningar för byggnation av 
flerbostadshus med upptill 250 lägenheter samt anläggande av en park. Mot 
Klintegatan föreslås att bostadshusen begränsas till 4 våningar för 
hänsynstagande till intilliggande bostadsområde i kv Musseronen som tillmätts 
stort kulturhistoriskt värde enligt Kulturhistorisk byggnadsinventering från 
1997-1998. I övrigt tillåter förslaget till detaljplan bostadshus varierande mellan 
6-11 våningar. Utmed  gatorna ska trädplantering utföras på kvartersmarken.  

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att invända mot upprättat 
förslag  till detaljplan. 

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m.fl .            

 

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. 
Borås Stad                              



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m.fl., Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 29 maj– 26 juni 2020.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo-
stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Husen är 
placerade för få ett möte med gaturummet med trädplante-
ring emellan. På så vis skapas också mer privata rum mellan 
husen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet  
 
Området ligger mellan Klintegatan och Johannelundsgatan 
på befintligt industriområde. Inom planområdet finns 
fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10, 12, 16 och Torpa-Sjöbo 
2:1 (Nolingsparken).  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga 
på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, direktlänk: 
https://www.boras.se/detaljplan/mjölskivlingen. 
Handlingarna finns även fysiskt 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! 
 
Samrådsmöte 
Den 9 juni kommer det att hållas ett samrådsmöte om detaljplanen. På grund av coronaviruset och rådande 
smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt, via Skype. På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om detaljplanearbetet och svara på frågor. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan du boka en 
separat telefontid med handläggare Mattias Nilsson. Du kan välja mellan tider den 25 och 26 maj. 
 
Mer information och länkar för att ansluta till Skypemötet och för att boka telefontid finns på vår hemsida:   
www.boras.se/detaljplan/mjölskivlingen 
 
Datum och tid: 9 juni klockan 18.00 – ca 19.30 
Plats: Digitalt Skypemöte 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 26 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
(BN2016-1151), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter 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 

https://www.boras.se/detaljplan/mj%C3%B6lskivlingen
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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.  
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
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Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-28  
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo‑
stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Den nya 
bebyggelsen kommer ha varierande höjd där de högre husen 
ligger närmst Johannelundsgatan och parken. Längs med 
Klintegatan blir det lägre, fyra till fem våningar plus möjlig‑
het vindsvåning.
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo‑
stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Husen är 
placerade för få ett möte med gaturummet med trädplante‑
ring emellan. På så vis skapas också mer privata rum mellan 
husen. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet. 

Planområde
Planområdet ligger i södra Sjöbo mellan Klintegatan och 
Johannelundsgatan och omfattar fastigheterna Mjölskivlingen 
9, 10, 12 och 16 samt del av Torpa-Sjöbo 2:1. Det totala 
planområdet är ca 21000 m² stort varav 2766 m2 är park. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplaner för området är stadsplanerna P263 
och P339 från 1960 respektive 1968, samt detaljplan P885 
från 1993. De anger allmänt ändamål, industri, industri som 
kan samlokaliseras med bostäder och park för det aktuella 
området.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-03 i beslut §510 att 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan för fastigheterna 10 och 16.

Begäran grundar sig på att fastighetsägaren har 2016-06-13 
inkommit med ansökan om planbesked för att bygga 5 
stycken flerbostadshus med 5 till 7 våningar.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-11-17 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked 
samt att planavtal ska upprättas.

Preliminär tidplan
Samråd  2 kvartalet 2020 
Granskning 3 kvartalet 2020 
Antagande 4 kvartalet 2020 
Laga kraft 1 kvartalet 2021

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Det finns inget beräknat datum för byggstart. Området 
kommer troligtvis byggas i flera etapper.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och kulturmiljöer
Planområdet domineras av industrimiljöer med låga, mark‑
omfattande byggnader. Det finns även industribyggnader 
av samma karaktär på andra sidan Johannelundsgatan. Runt 
industribyggnaderna finns grönska på park- och kvarters‑
mark.

Intill planområdet ligger ett bostadsområde med högt 
kulturhistoriskt värde. Det beskrivs i Kulturhistorisk 
byggnadsinventering från 97-98, som en av de bäst bevarade 
bebyggelsemiljöerna från den expansiva och framgångsrika 
tidsperioden under 40- och 50-talet, punkthusen på Mussero‑
nen 8, byggdes på 60-talet, skillnaden går att se i små detaljer 
på de senare punkthusen. Kulturmiljöområdet omfattas av 
fastigheterna Musseronen 1,6, 7 och 8.

Flerbostadshusen inom kulturmiljöområdet är utformade 
på ett varierande sätt, de består av punkt- och lamellhus. 
Lamellhusen är sammankopplade och något förskjutna. 
Fasaderna är genomgående i ljust tegel med orange lutande 
tak. De är mellan 3-5 våningar höga. Tillsammans skapar 
de en enhetlig bebyggelsemiljö och en av de bäst bevarade 
bebyggelsemiljöerna från de utgör även en god representant 
för sin tid och funktion.

Planbeskrivning
Detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl., Borås Stad, upprättad den 15 maj 2020. 

Översiktskarta med planområdet och tillhörande fastigheter markerat.

12

16

10

9

2:1
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I

7

På kartan visas område med högt kulturhistoriskt värde. I området ingår fastigheterna Musseronen 1,6,7 och 8.

Gatuvy över Klintegatan med befintligt industriområde till vänster och Musseronen 8 till höger.

Flygbild över Musseronen 6 och 7 söder om planområdet. Innergård söder om planområdet på fastigheten Musseronen 7 och 6.

76

8

1
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På andra sidan Fristadsvägen är bebyggelsen tätare med 
liknande bebyggelsetypologi, dock fler lamellhus med inslag 
av radhus.

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen är tydligt avgränsad från kulturmiljön 
på andra sidan Klintegatan och detaljplanen har inte som 
syfte att efterlikna den befintliga miljön. Den planerade 
bebyggelsen innebär en högre exploatering och består av 
ca 250 lägenheter i flerbostadshus och ersätter de befintliga 
industribyggnaderna. För att samspela med den omgivande 
bebyggelsen varierar våningsantalet från fyra till fem 
våningar plus vindsvåning mot Klintegatan. Husen med 
fyra våningar placeras närmast den befintliga bebyggelsen 
medan de högre husen placeras mot industriområdet i öst 
längs Johannelundsgatan. Dessa varierar mellan sex och 
elva våningar. Av punkthusens 11 våningar är två våningar 
garage.

Lamellhusen kommer ha sadeltak precis som de befintliga. 

På Mjölskivlingen 12 kommer det bli möjligt att bygga två 
punkthus. Dessa kommer att skilja sig från omgivande 
bebyggelse då dessa kommer att vara högre. Det kommer 
framförallt märkas från Johannelungsgatan. Från Klintegatan 
och Fristadsvägen kommer höjden inte vara lika påtaglig då 
terrängen sluttar mot Johannelundsgatan. 

På följande sidor kommer illustrationer visa den tänkta 
bebyggelsen. Det kommer visas med olika grad av detaljnivå 
på grund av att detaljplanen består av tre olika projekt som 
kommit olika långt i gestaltningsfrågorna.

Situationsplan för fastigheten Torpa-sjöbo 2:1 (Nolingsparken), där det idag finns 
en parkering. I kartan ses höjdsiffror för att jämföra höjderna på bebyggelsen.

Nolingsparken som den ser ut idag.

Punkthusen på Musseronen 8.
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Illustration över tillkommande volymer. 

Illustration över tillkommande volymer.
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Visionsbild från Johannelundsgatan 

Situationsplan över ny bebygglese med undantag av Nolingsparken, fastighet Torpa- Sjöbo 2:1. På byggnaderna finns plushöjder, t.ex. +183. Dessa finns på både ny och befintlig 
bebyggelse för att kunna jämföra höjderna.
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Visionsbild för Mjölskivlingen 12 från Johannelundsgatan. Byggnaderna håller liknande höjd som befintlig bostadsbebyggelse sett från Klintegatan och höjs mot industriområ-
det.

Ljus och skuggförhållanden
En sol/skuggstudie är gjord över planområdet när det är 
utbyggt. Solstudien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid 
fyra olika tillfällen under året: vårdagjämning, sommarsol‑
stånd, mitten av augusti och mitten av december. Studien 
finns som bilaga.

Den sammanfattande bedömningen är att detaljplanen inte 
medför några betydande olägenheter avseende skuggning för 
befintlig, omgivande bebyggelse.

Urbant stråk
Borås Stads översiktsplan har pekat ut ett antal urbana stråk 
utanför stadskärnan som ska bidra till funktionsbland‑
ning, hållbart resande och att stadsdelar binds samman. 
Stråket Knalleland – Sjöbo har pekats ut som ett sådant. 
Planområdet ligger strax öster om Fristadsvägen, som är en 
del av stråket. Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och 
cykelkopplingar som ger goda förutsättningar för stadsut‑
veckling. I stråket genom Sjöbo finns stor bostadspotential 
då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan väg 42 drogs om.  

Mer om Sjöbos och Fristadsvägens utveckling går att läsa i 
dokumentet Strategisk plan för Sjöbo.

Den tillkommande bebyggelsen medför ett ökat antal 
boende, vilket skapar ett större underlag för service i 
området. Det kan exempelvis gälla restauranger, butiker och 
kollektivtrafik.

Offentlig service
På Sjöbo finns det idag offentlig service som bibliotek, skola, 
förskola och medborgarlabb. Behovet av offentlig verksam‑
het som skola och förskola förväntas öka. Lokalisering av 
bland annat framtida förskola pågår i norra delarna av Sjöbo. 

Kommersiell service 
Kommersiell service finns främst längs Fristadsvägen och 
Sjöbo torg. Översiktsplanen pekar ut Fristadsvägen som 
urbant stråk och kommersiell service koncentreras där. 
Därför är tillskott på bostäder fokus i den här detaljplanen. 
Fler bostäder ökar möjligheterna för kommersiell service.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar mot sydöst och vid den befintliga 
industrin på Johannelundsgatan 37 och 39 finns en brant. 
Bebyggelsen inom planområdet kommer inte att utgöra ett 
hinder för personer med funktionsvariationer. De byggnader 
som placeras intill branten kommer att vara tillgängliga med 
hissar. Möjlighet finns även att göra en tillgänglighetsanpas‑
sad ramp till parken för Mjölskivlingen 12. Detaljplanen styr 
inte att detta görs, men skapar möjligheten. Möjlighet finns 
att få servitut till parken vilket ger boende på Mjölskivlingen 
12 rätt att passera del av Mjölskivlingen 16 för att nå parken.

Möjlighet finns även att skapa ett tillgängligt stråk genom 
bostadsområdet. Om detta inte görs så går det fortfarande att 
ta sig dit på allmän plats via trottoaren.
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Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar beräkningar utgå från att 
varje bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
För att ta sig med bil från södra Sjöbo och vidare mot Borås 
centrum belastas framförallt Sjöborondellen och Skara‑
borgsvägen samt de cirkulationsplatser som finns längs den 
sträckan. För att ta sig norrut används också Sjöborondellen, 
därefter riksväg 42. Den största påverkan förväntas på 
sträckorna mot centrum, eftersom de flesta resor förväntas gå 
i riktning mot Borås centrum. Att antalet resor ökar behöver 
dock inte betyda att alla resor sker med bil. Genom att det 
finns god tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och 
cykelförbindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, 
arbetsplatser och andra funktioner samt till Borås centrum 
kan flertalet resor ske med andra färdmedel än bil, och 
påverkan på trafiksystemet kan därmed bli mindre. Södra 
Sjöbo har goda förutsättningar för att de boende ska välja 
andra färdmedel än bil, vilket talar för att det är positivt med 
förtätning med bostäder i aktuellt läge.

Bilparkering löses på egen fastighet. Parkeringen behöver 
uppfylla gällande parkeringsregler. Dessa reglerar 11 bilpar‑
keringsplatser per 1000m² BTA. Parkeringsplatserna ska 
finnas inom max 0,4 kilometer fågelvägen, motsvarande 7-8 
minuters promenad.

I Norlingsparken, fastighet Torpa-Sjöbo 2:1 finns det idag 
parkeringsplatser på parkmark. Förslaget innebär att parke‑
ringarna ersätts med bostäder vars parkering placeras under 
mark. Detta innebär ett minksat antal allmänna parkerings‑
platser.

Övergripande trafikfrågor
En trafikutredning kommer att göras för att utreda hur 
Sjöborondellen påverkas av detaljplanen. Denna är planerad 
att genomföras innan granskningen.

För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys‑
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals‑
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i anslutning till gatorna Johannelundsga‑
tan och Klintegatan. Dessa vägar är också de huvudsakliga 
vägarna in och ut ur området. Söder och öster om planom‑
rådet ligger riksväg 42, som kan användas för att ta sig till 
exempelvis Knalleland, Centrum och Fristad. Johannelunds‑
gatan som idag är en industrigata kommer att försörja både 
kvarvarande industrier och tillkommande bostäder.

Det finns cykelvägar i nära anslutning till det planerade 
området som skapar goda möjligheter för cykel.

Gångtrafik
Längs Klintegatan finns det anlagda trottoarer på båda sidor. 
Johannelundsgatan har en trottoar på östra sidan vägen som 
leder vidare mot ett gång- och cykelstråk. Det kopplar sedan 
till Knalleleden där det finns ett gångstråk in mot centrum.

För att ta sig till västra Sjöbo och Sjöbo torg behöver 
Fristadsvägen passeras. Innan den ersattes av riksväg 42 
utgjorde den en viktig del av trafiknätet för bilar. Av den 
anledningen är Fristadsvägen av bredare karaktär. Det gör att 
övergångsställen blir relativt långa. De är även glest placerade 
(mellan 200-400 meter) vilket försvårar gåendes möjlighet 
att passera vägen. En del av utvecklingen av Sjöbo innebär 
att Fristadsvägen görs om. Detta beskrivs i dokumentet 
Strategisk plan för Sjöbo. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Inga nya cykelbanor tillkommer med den nya detaljplanen. 
Runt området finns lokalgator och cykelbanor som ger 
goda förutsättningar för cyklister. Runt planområdet finns 
det cykelbanor som leder mot andra stadsdelar. Det finns 
ett större antal målpunkter inom cykelavstånd, exempelvis 
Sjöbotorg, djurparken, Borås GIF, Almenäs och Knalleland. 
Det gör att det finns goda förutsättningar för en hög andel 
som väljer cykel. 

För att uppfylla kraven för cykelparkering enligt Borås Stads 
parkeringsregler behöver det finnas 25 cykelparkeringar per 
1000m² boendeyta (BTA). 30% av cykelparkeringarna ska 
finnas nära entrén eller finnas inom 35 meter. Resterande ska 
finnas inom 50 meter från entrén samt vara väderskyddade. 

Kollektivtrafik
Busslinje 1 går mellan Sjöbo och Borås centrum tio gånger 
per timme när den är som mest trafikerad. Tillgängligheten 
till kollektivtrafik från planområdet är därmed god. Närmsta 
busshållplats ligger fem minuter från planområdet, cirka 130 
meter. 
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Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets‑
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

Riksintressen
Riksväg 42 som utgör riksintresse ligger ca 175 meter från 
planområdet och bedöms inte påverkas negativt av detalj‑
planen. Sjöborondellen som ligger närmast planområdet och 
som i störst utsträckning påverkas av trafiktillskottet från 
detaljplanen bedöms inte behöva åtgärder för att öka kapaci‑
teten till följd av det aktuella detaljplaneförslaget.

Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation bedöms 
inte påverkas negativt.

Cykelleder i orange. Lokalgator i grått.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Med anledning av att det går en järnväg i närheten av 
området är det viktigt att dagvattnet kan fördröjas. Det kan 
ske på flera sätt, till exempel gröna lösningar på tak eller 
parkeringsgarage med gröna bjälklag.

För fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska 
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en 
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas. 
Central fördröjning av dagvatten sker inom planområdet 
genom damm. Dammen fördröjer och renar dagvatten.

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast‑
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten 
än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, jämfört med 
befintliga förhållanden, innan det avleds till allmänna 

Karta som visar trafiknät för cyklister. Cykelleder i orange. Lokalgator i vitt.
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dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimen‑
sionerade för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. 
Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och 
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploate‑
rats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på tomtmark innan det 
avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärme finns tillgängligt i området.

El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar. 

Utrymme ges i detaljplanen för att öka kapaciteten vid 
befintlig transformatorstation. 

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand‑
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand‑
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Vegetation inom planområdet
På grund av att marken har använts som industri har en stor 
del av markytan hårdgjorts. Mellan de nuvarande fastighe‑
terna har dock natur bevarats. I det norra området planeras 
en park. Utöver parken kommer det nya bostadsområdet att 
ramas in av trädplanteringar. 

Rekreation
Sjöbo är omgivet av skog. Från planområdet är det 400 meter 
till Trollskogen, 600 meter till Kypeområdet och bortom 
Trollskogen finns Viskan och Rya Åsar. Detaljplanen innebär 
att en närpark kommer skapas i den norra delen av planom‑
rådet. 

Lagenligt skyddad natur
Det finns ingen lagenligt skyddad natur inom eller i närheten 
av planområdet. 

Grönområdesplan
Det finns inget utpekat grönområde inom planområdet. 
Sydöst om planområdet finns det ett klass 4-område. Natur‑
området vid Borås djurpark är ett skogsområde. Förbifart 
Sjöbo går genom området. Området har höga naturvärden.

Norr om planområdet finns Johannelundsparken (17 på 
kartan) som ett klass 3-område. det har betydelse som ett 
grönstråk från Kypeområdet till Trollskogen. Johannelund‑
sparken har höga naturvärden och rekreationsvärden.

Geoteknik och Radon
Jorden i området består av friktionsjord främst i form av 
sandig morän, men ställvisa silt- och mulljordsskikt förekom‑
mer. Provtagningar visar också fyllnadsmaterial i form av 
grusig, siltig sand ned till ca 1,2 – 2,0 m. Området är plant 
och djupet till berg är begränsat. Stabiliteten i området anses 
därför som tillfredsställande. Sättningsbildning bedöms inte 
bli besvärande. (SWECO 2019-10-07)

Schaktslänter bedöms kunna ställas i lutning 1:1,5 för att 
uppnå en tillfredsställande stabilitet i schakten. Slänten är 
dock beroende av schaktdjupet, och kräver flackare slänt ju 
djupare schakten blir. Det bör inte finnas någon belastning 
på släntkrönet eller inom dess direkta närhet. Grundvatteny‑
tan ska ligga, eller sänkas till, minst 0,5 m under lägsta 
schaktbotten. Packning eller fyllning får inte utföras med 
eller mot tjälad jord. (SWECO 2019-10-07)

Grundläggning bedöms kunna ske med platta på mark. Plat‑
tan utförs då med kantförstyvning på packad sprängstensfyll‑
ning av minst 0,5 m. (SWECO 2019-10-07)

Byggnader ska grundläggas randonskyddande.

Förorenad mark
Fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10 och 16 har undersökts och 
bedömts utifrån risksynpunkt ses inga hinder i dagsläget med 
att omvandla området för bostadsändamål.

Resultatet från de analyser som gjorts på jord och grund‑
vatten visar inte på någon allvarlig föroreningssituation, 
utan indikerar på att det finns en mänsklig påverkan. Endast 
två jordprov visar på halter över naturvårdsverkets riktlinje 

Karta från Borås Grönområdesplan.
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för känslig markanvändning. I Grundvattnet förekommer 
förhöjda halter nickel som gör vattnet otjänligt som dricks‑
vatten.

Sweco ser inga hinder i dagsläget med att exploatera området 
till bostadsmak, men rekommenderar att kommande schakt‑
massor och eventuellt länsvatten kontrolleras och omhänder‑
tas på ett miljömässigt korrekt sätt (SWECO 2020-02-13).

Mjölskivlingen 12 har utretts separat. Resultatet visar ett 
förorenat område i nordöstra delen av fastigheten. Där har 
bensin och diesel påträffats i både jord och grundvatten och 
halterna av de ingående alifater och aromater överskrider 
Naturvårdsverket riktvärde för mindre känslig markanvänd‑
ning (SWECO 2020-02-19). Vidare utredning krävs för 
att avgränsa föroreningen och utreda vilka åtgärder som 
krävs. Föroreningen måste åtgärdas för att platsen ska bli 
lämplig för bostadsändamål. Planbestämmelse har införts 
i plankartan: Startbesked får inte ges för grundläggning av 
byggnad förrän markens lämplighet avseende föroreningar på 
aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning.

Utredningar för fastighet Torpa- Sjöbo 2:1 håller på att tas 
fram,.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda 
ytor. I och med planförslaget väntas andelen hårdgjorda ytor 
öka.

Det är viktigt att den planerade bebyggelsen utformas så att 
lågpunkter och instängda områden undviks samt att marken 
höjdsätts så att vatten ges möjlighet att avrinna ut ifrån 
byggnader. För att tillse att utgående dagvattenflöde från 
området, som föreslås anslutas till kommunalt ledningsnät 
för dagvatten, inte ökar jämfört med befintliga förhållanden 
erfordras flödesutjämning med hjälp av fördröjningsmagasin.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund‑
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj‑
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.

Planförslaget innebär att förorenad mark saneras vilket är 
positivt för grundvattnet och påverkar vattnets kemiska 
status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck‑
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ‑
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand. Vilken lösning som blir aktuell avgörs i 
samband med byggnation.

7. Sociala perspektiv
I dokumentet Strategisk plan för Sjöbo beskrivs Sjöbos fram‑
tida utveckling med flera områden som kommer omvandlas 
till bostadsområden. Bland annat industriområden och 
Fristadsvägen är exempel på platser som kommer omvandlas. 
Detta kommer innebära att underlaget för kommersiell och 
kommunal service ökar i området. 
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå vid fasad.

Trygghet
För att försöka värna om trygga offentliga ytor så utformas 
bebyggelsen för att möta det offentliga rummet, gatan och 
i viss mån parken. Trygghet handlar dock inte bara om hur 
husen är placerade. Det kan handla om belysning vegetation, 
sikt osv. Mycket av detta styrs inte i detaljplanen utan kan 
påverkas på många sätt för att öka den upplevda tryggheten. 

Mötesplatser
Det skapas en ny offentlig mötesplats i form av en ny park. 
Hur parken kommer att vara utformad eller vad den kommer 
att innehålla är inte bestämt. För de boende i det nya området 
bildas gårdar som skapar halvprivata platser för möten inom 
bostadsområdet.

8. Störningar på platsen
Risk
Delar av området är inom 150 meter från farligt gods. Därför 
har riskerna studerats närmre.

Planområdet ligger på över 100 meters avstånd till Rv42 
där hastigheten är begränsad till 70 km i timmen. Planerad 
markanvändning är flerbostadshus. För flerbostadshus krävs 

ett skyddsavstånd på minst 80 meter för att uppnå en låg 
risknivå. Samma avstånd till Älvsborgsbanan är 40 meter för 
känslig verksamhet vilket uppnås med god marginal.(Över‑
siktlig riskanalys, Wuz risk consultancy AB, 2016-12-19).

Höjdskillnaden mellan planområdet och farligt gods påverkar 
också risken positivt. Det innebär att risknivån inom planom‑
rådet är tillfredställande låg. I samråd med räddningstjänsten 
har det bedömts att det inte finns behov av ytterligare 
skadebegränsande åtgärder. 

Buller och vibrationer
Planområdet utsätts för buller från omgivande lokalgator 
och Rv 42. Därför har en bullerutredning tagits fram som 
ser till buller och beräkningar fram till 2040. Nedan beskrivs 
utredningen sammanfattat. För mer detaljerad information 
finns bullerutredningen som bilaga tillsammans med övriga 
handlingar. 

Beräkningarna visar att aktuellt byggnadsförslag är under 
riktvärdet 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid samtliga bostads‑
byggnaders fasader.
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.

Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.
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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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningarE

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning

e1000 Största byggnadsarea i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0 Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0
Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Utformning
f1 Balkong får kraga ut 2 meter från fasad och utanför byggrätt, men

endast 1 meter in på område markerat med n1.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Tacktäckning på komplementbyggnader ska förses med sedumtak
eller motsvarande växtlighet.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30-45 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande
b1 Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b2 Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara
planterbart och körbart,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation
n1 Träd ska finnas längs område markerat med GATA,  4 kap. 10 §

n2 Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n3 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande mint 50 %,  4 kap. 10 §

n4 Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta
motsvarande minst 30 %.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart
Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid
Genomförandetiden är 10 år efter laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked
Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende
föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Upplysningar
Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken. 
Planavgift ska tas ut för fastigheten Torpa- Sjöbo 2:1.
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Bullerkarta som visar ekvivalent bullerernivå på marken.

strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA visar att gatorna ska ha kvar sin 
användning som kommunala gator.

PARK, innebär att det kommer att skapas en ny offentlig yta 
inom området. Hur parken kommer utformas är inte bestämt.

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Gult markerat område med bokstaven B är yta för kvarters‑
mark- bostäder.

Förordningen innehåller även riktvärden för uteplatser där 
den ekvivalenta ljudnivån ej bör överstiga 50 dBA och den 
maximala ljudnivån 70 dBA.

Flertalet av bostäderna inom planområdet erhåller ljudnivåer 
vid fasader som överskrider ekvivalent ljudnivån 50 dBA 
samt 70 dBA maximal ljudnivå.

I Boverkets Promemoria daterad 2016-06-01 anges att 
en balkong eller uteplats som inte uppfyller riktvärden på 
ljudnivåer kan utgöra ett komplement, så länge tillgång 
finns till en (gemensam) uteplats som uppfyller riktvärden. 
Därför kan en gemensam uteplats anläggas på markplan där 
riktvärde gällande uteplats uppfylls.

När planerat läge för gemensam uteplats tagits fram kan 
vidare beräkning utföras för att säkerställa att riktvärde 
gällande gemensam uteplats uppfylls. Ev. kan det krävas att 
uteplats förses med delvis bullerskydd (avskärmning) för 
uppfyllnad av riktvärde.

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt‑
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter‑
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Bebyggandets omfattning
e1 reglerar hur mycket som får byggas i byggnadsarea inom 
området. Siffrorna efter e1 är antalet kvadratmeter på marken 
inom byggrätten.

Prickmark- Prickad mark innebär att man inte få bygga 
någon byggnad på den ytan. Däremot kan markbeläggning 
finnas.

Högsta nockhöjd är den högsta höjden som taket får nå 
upp till. Utöver nockhöjden kan annat sticka upp, som till 
exempel tekniska anläggningar och ventilation.

Högsta totalhöjd innebär att inget får sticka upp ovanför den 
satta höjden. Båda höjdebestämmelser är + höjder. Titta på 
plushöjderna på gatan eller omgivande hus för att jämföra.

Utformning
Bestämmelsen f1 reglerar hur mycket balkonger får kraga ut 
från fasad, mot gata är den begränsad till en meter för att ge 
utrymme åt trädplantering. På övriga delar är det två meter.

f2 reglerar taktäckningen på komplementbyggnader. Denna 
bestämmelse finns för att till viss del kompensera för 
hårdgjora ytor. De fördröjer dagvattenflöden och bidrar även 
visuellt med grönska.

Takvinkeln bestäms vara mellan 30 och 45 grader. Detta gör 
att husen passar in bättre med den befintliga kulturmiljön 
och tar ner skalan jämfört med om det skulle vara platta tak 
med samma nockhöjd.

Utförande
n1 innebär att en trädrad kommer rama in det nya bostads‑
kvarteret. Detta kompenserar till viss del för en ökad 
exploatering och tillför ekosystemtjänster och ger en annan 
skala till gaturummet. 

Bestämmelsen n2 begränsar var det får finnas parkering för 
att säkerställa att det finns tillräckliga gårdsytor. 

n3 säkerställer att det finns gröna ytor för ekosystemtjänster 
och icke hårdgjorda ytor som bland annat kan samla upp 
vatten.

n4 har samma funktion som n3 men med lägre krav på plante‑
rade ytor då ytan även ska ha andra praktiska funktioner som 
kan innebära att mer hårdgjorda ytor behövs.

Adminsitrativ bestämmelse
Det finns en administrativ bestämmelse som ställer krav på 
att området ska saneras innan grunläggning av byggnad får 

ske. Detta beror på att man funnit föroreningar på fastighe‑
ten som måste tas om hand för att marken ska bli lämplig för 
bostäder. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
I Vision 2025 beskrivs visionen av att det är lätt att förflyt‑
tasig mellan Borås stadsdelar till fots eller med cykel och att 
stadens invånare reser kollektivt i allt större utsträckning 
med miljöanpassade transportsystem. Detaljplanen möjlig‑
gör förtätning intill ett urbant stråk och bidrar därmed till 
hållbara transporter

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

 » Bygg för mer buss, cykel och gång. Ny bebyggelse 
prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och 
bidrar till ett effektivare och robustare nät som fler kan 
använda i vardagen.

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

 » Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncen‑
treras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum 
och stadsdelstorg. Handel och service samlas lokalt 
och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med 
tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor 
i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum 
utvecklar stråkens stadsmässighet

 » Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred 
blandning som möjligt – av både människor och 
funktioner. Inom samma område samlas och blandas 
bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötes‑
platser, kontor och andra icke-störande verksamheter. 
Bostäder av olika typer, storlekar och upplåtelseformer 
eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen 
integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrä‑
vande, transportberoende och störande verksamheter 
placeras utanför den blandade miljön.
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Strategisk plan för Sjöbo
Strategisk plan för Sjöbo pekar ut aktuellt planområde för 
omvandling från industri till bostadsområde.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för 
att skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet 
”God bebyggd miljö”, då planförslaget innebär en förtätning 
inom redan tätbebyggt område. Förtätning innebär både 
samutnyttjande av redan befintlig infrastruktur, samt minskar 
transportbehoven och ger på så vis klimatvinster.

Bland kommunens miljömål så bidrar detaljplanen till 
etappmål 4d. Som innebär att andelen resor inom Borås 
Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon‑
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
I dagsläget finns endast en känd exploatör, HSB inom plan‑
området. Borås stad äger del av planområdet och planerar 
den egna marken. Därefter kommer markanvisning ske och 
marken kommer säljas till kommande exploatör.

Känd och kommande exploatör inom planområdet ansvarar 
för samtliga respektive åtgärder gällande utförande och 
kostnader i byggnads- och anläggningsarbeten inom 
kvartersmark. Det innefattar byggnationer med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, parkering samt in- och utfart 
till respektive område. 

Allmän plats inom området har kommunalt huvudmanna‑
skap. Det innebär kommunen har ansvar för utbyggnad samt 
för framtida drift och underhåll av mark utlagd som allmän 
plats (GATA och PARK) inom planområdet. Exploatörer 
inom planområdet kommer via exploateringsavtal delfinan‑
siera gatu- och parkanläggningarna.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell utbyggnad 
av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se rubrik 4. 
Teknisk försörjning.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk försörj‑
ning.

Avtal
Markanvisningsavtal kommer att upprättas med 
kommande exploatör gällande Borås Stads del av exploa‑
teringsområdet. Markanvisningsavtalet ska godkännas av 
Kommunstyrelsen, godkännandet är inte ett krav innan 
planens antagande.

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer 
att upprättas mellan Borås Stad och exploatör gällande 
mark som planläggs som kvartersmark och som Borås Stad 
överlåter till exploatör. Köpeavtal ska undertecknas och 
godkännas av Kommunstyrelsen. Godkännandet är ett krav 
innan planens antagande om markanvisningsavtalet godkänts 
av Kommunstyrelsen innan planens antagande.

Ett eller flera exploateringsavtal kommer att upprättas 
mellan Borås Stad och Exploatör/er. Avtalet kan bland 

Utpekade områden för bebyggelse, karta från Strategisk plan för Sjöbo. Detaljpla-
nen är en del av område 5.
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annat reglera medfinansiering av åtgärder på allmän plats‑
mark och överlåtelse av mark planlagd som allmän plats. 
Innan detaljplanen antas ska exploateringsavtal med HSB 
undertecknas och godkännas av Kommunstyrelsen. Om 
markanvisningsavtal och köpeavtal tecknats med kommande 
exploatör gällande Borås Stads del av exploateringsområdet 
ska även exploateringsavtalet för denna del godkännas av 
Kommunstyrelsen innan planen antas.

Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings‑
platser enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna 
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan 
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som 
regleras genom officialservitut, gemensamhetsanläggning 
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses 
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal 
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som 
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen. 

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära anslut‑
ning till planområdet:

• Borås Energi och Miljö AB (BEMAB), fjärrvärme, 
vatten och avlopp

• Borås Elnät AB, el

• Borås Stad, tekniska förvaltningen, dagvatten och 
belysning 

• Splitvision, fiber

• Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö‑
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon‑
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Mjölskivlingen 9, 10, 12, 
16 med privata fastighetsägare och Torpa-Sjöbo 2:1 som ägs 
av Borås Stad. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Mjölskivlingen 9

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 10

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 12

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

Mjölskivlingen 16

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

- Avstår mark ca. 2766 m2, som i detaljplanen utgör 
område för allmän plats (PARK).

Torpa-Sjöbo 2:1

- Ny byggrätt för bostäder (B) tillskapas. 

- Ny byggrätt för transformatorstation (E) tillskapas. 
Område för tekniska anläggningar (E) kan komma att 
avstyckas till egen fastighet eller upplåtas via rättighet så som 
ledningsrätt eller servitut.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar kan inrättas för exempelvis 
gångvägar, grönytor och andra gemensamma anläggningar 
inom kvartersmark som ska vara gemensamma för flera 
fastigheters behov. Dessa fastigheter tilldelas andelstal i 
lantmäteriförrättning utifrån hur stor nytta varje fastighet har 
av anläggningen. Andelstalen reglerar fastighetens kostnader 
för framtida drift och underhåll av gemensamhetsanlägg‑
ningen. En gemensamhetsanläggning kan endast inrättas av 
Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning.

Tomtindelning
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Tomtindelningar inom planområdet kommer upphävas. Det 
innebär därefter att lämplig fastighetsbildning kan ske utifrån 
kommande bebyggelse eller kvartersbildning. 

Planområdet berörs av tre beslutade tomtindelningar.

• Tomtindelning från 1963 och för kvarteret Mjöl‑
skivlingen aktbeteckning 1583K-BN336/1963 som i och med 
denna detaljplan upphävs i sin helhet. 

• Tomtindelning från 1965 och för del av kvarteret 
Mjölskivlingen aktbeteckning 1583K-BN65/1966 upphävs 
endast till de delar som ingår i detaljplaneområdet

• Tomtindelning från 1969 och för del av kvarteret 
Mjölskivlingen aktbeteckning 1583K-BN407/1969 upphävs 
endast till de delar som ingår i detaljplaneområdet.

Ledningsrätt

Ledningar som anläggs inom området bör tryggas genom 
upprättande av avtalsservitut mellan ledningshavare och 
fastighetsägare. Rätten till området kan även säkerställas 
genom ledningsrätt.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa‑
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Utökade byggrätter innebär värdestegring av fastigheter inom 
detaljplaneområdet.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatörer av 
området. 

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB får kostnader för framdrag‑
ning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten och 
dagvattenanläggningar. 

Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom anslutnings‑
avgifter då byggnader inom planområdet ansluts till det 
allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.

Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år  efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut med undantag av den kommunala fastigheten Torpa- 
Sjöbo 2:1 där planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av 
lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Bullerutredning (Soundcon, 2019-11-25). 

 » Bullerutredning (Soundcon, 2019-11-2). 

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2019-10-14).

 » Geoteknisk utredning (Sweco 2019-10-07/08).

 » Markmiljöutredning (Sweco 2020-02-19)

 » Markmiljölutredning (Sweco-2020-02-13

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg‑
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen
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Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu‑
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets‑
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn‑

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk‑ 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla‑
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.
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Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo‑
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto‑
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel‑
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet
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Upprättad 2020-05-15

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 Södra Sjöbo

Mjölskivlingen 9 m.fl.

Samrådhandling

Upprättad 2020-05-15

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Mattias Nilsson

Planarkitekt

Samråd

2020-05-20

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLATS FÖR SKALSTOCK

Skala: 

4025 5050 Meters10 15 20 4530 35

1:500

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

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

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

GataGATA

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

Tekniska anläggningar

E

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

000 Största byggnadsarea i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

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

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+0.0

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

+0.0

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

Utformning

f

1

Balkong får kraga ut 2 meter från fasad och utanför byggrätt, men

endast 1 meter in på område markerat med n1.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Tacktäckning på komplementbyggnader ska förses med sedumtak

eller motsvarande växtlighet.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

30-45

Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utförande

b

1

Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b

2

Marken får underbyggas med garage, vars bjälklag ska vara

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

Markens anordnande och vegetation

n

1

Träd ska finnas längs område markerat med GATA,  4 kap. 10 §

n

2

Marken får inte användas för parkering,  4 kap. 13 § 1 st 3 p.

n

3

Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta

motsvarande mint 50 %,  4 kap. 10 §

n

4

Plantering av gräs träd och buskar ska finnas på en yta

motsvarande minst 30 %.,  4 kap. 10 §

Stängsel och utfart

Utfartsförbud,  4 kap. 9 §

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 10 år efter laga kraft,  4 kap. 21 §

Villkor för startbesked

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad förrän markens lämplighet avseende

föroreningar, på aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven

markanvändning.,  4 kap. 14 § 1 st 1 p.

Upplysningar

Det skall finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom fastigheten/kvartersmarken. 
Planavgift ska tas ut för fastigheten Torpa- Sjöbo 2:1.
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Yttrande över detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, 
Borås Stad 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan för Mörkhättan 11 
på Sjöbo.        

Sammanfattning  
Planförslaget syftar till att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning så att 
det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större på 
fastigheten Mörkhättan 11 på Sjöbo.  

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan. Förslaget till detaljplan tillstyrkes.               

Ärendet i sin helhet 
Planområdet ligger vid Vattenverksgatan på Sjöbo. För området gäller 
bestämmelser om fastighetsindelning. År 2011 infördes ändringar i Plan- och 
bygglagen (PBL) som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre 
lagstiftning idag räknas som bestämmelser om fastighetsindelning till 
underliggande detaljplan. Genom att ändra gällande detaljplan upphävs 
bestämmelser om fastighetsindelning för Mörkhättan 11. Det blir därvid möjligt 
att dela fastigheten i två fastigheter och bygga två mindre byggnader för 
bostadsändamål istället för en större. Områdets karaktär bibehålls därmed och 
anpassas till befintlig villastruktur. 

Tekniska nämnden har inom sitt ansvarsområde inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan. Förslaget till detaljplan tillstyrkes.               

Beslutsunderlag 
1. Inbjudan till samråd för detaljplanen för Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
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Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



SAMRÅD 
Delegationsbeslut 
§ PL 2020-001198
BN2018-463

Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, 
Borås Stad 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en 
detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här informationen för 
att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 1 juni– 1 juli .  

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning 
berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att upphäva bestämmelsen 
tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga 
två mindre byggnader istället för en större. 

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 1 juli via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-463), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill 
gärna ha synpunkter 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 Ehrendahl, tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-29 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Michaela Kleman  Anton Ehrendahl  
Plan- och bygglovschef   Planarkitekt 

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Upprättad 2020-03-23

Detaljplan för Sjöbo 

Mörkhättan 11
Sjöbo DEL. 

Samråd

Ändring av DETALJPLAN
BN2018-463

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Eftersom stadsplan från år 1953 fortsätter att gälla kommer 
planavgift inte tas ut i samband med bygglov. 

Kostnaden för denna planändring tas ut genom upprättat 
plankostnadsavtal. 

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN351/1956 upphävs för fastigheten 
Mörkhättan 11.  

Samrådshandling

2020-05-15
Granskning

Antagande

Laga kraft

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN2



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 3

Ändringen av detaljplanen berör enbart fastigheten Mörkhättan 11, 

i övrigt sker inga förändringar i detaljplanen.
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• 

Stadsplanebestä m melser 313:229 

1583K 
� 

f 217. Stadsplanebestämmelser för stadsdelen Sjöbo (Norra delen}, innefat
tande kvarteren Alsoppen, Ametistskivlingen, Biskopsmössan, Blod
soppen, Blåsoppen, Bläcksvampen, Bolmörtsskivlingen1) Bronssoppen,
Broskskivlingen, Brunsoppen, Brödkorgsvampen, Eldsoppen, Fjäll
soppen, Flamskivlingen2), Flåhättan, Fränskivlingen, Grynskivlingen,
Grynsoppen, Guldskivlingen, Honungsskivlingen, Hålsoppen, Jord
stjärnan, Klibbskivlingen, Klubbsvampen, Kragskivlingen, laxskiv,
lingen, lärksoppen, Mosshättingen, Musslingen, Mörkhättan, Nagel
skivlingen, Ostronskivlingen, Pluggskivlingen, Ringskivlingen, Riskan
(del av), Rosenhättan, Rosthättingen, Rutsoppen, Rödhättan, Rödling
en, Röksvampen (del av), Rörsoppen, Saffranshättan, Sandsoppen,
Silverhättan, Sjöbohus3), Skålsvampen, Sköldskivlingen, Slidskivling•
en4), Slätskivlingen5), Slöjskivlingen, Smörsoppen, Sprödlingen, Sträv
soppen, Tickan (del av), Tofsskivlingen (del av), Trattskivlingen (del av),
Trumpetsvampen, Trådhättan, Tuvhättan, Vithättan och örsoppen,

fastställda av Kungl. Maj :t den 11 september 1953. (Stadsplanekarta se nr 217, 

2266), 2307), 239B), 2469) och 26()10) i stadsingenjörskontorets arkiv.) 

§ 1.

Btadsplaneområdet8 användning. 

Mom. 1. Byggnadskvarter. 

a) Med A betecknat område fär användas endast för allmänt ändamål. 

b) Med Ae betecknat område fär användas endast för transformatorstation. 

c) Med K betecknat område får användas endast för kyrkligt ändamål. 

d) Med B betecknat område får användas endast för bostadsändamål; dock få

lokaler för annat, dock ej industriellt ändamål inredas i den utsträckning byggnads

nämnden prövar detta lämpligt och erforderligt. 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 

10) 

Beträffande kvarteret Bolmörtsskivlingen ersatta med nr 233 sid. 313: 259 . 
Flamskivlingen ersatta med nr 234 sid. 313: 261. 
Sjöbohus ersatta med nr 256 sid. 313: 295. 
Slids.kivlingen ersatta med nr 235 sid. 313: 263. 

,, ,, Slätskivlingen ersatta m.-id nr 224 sid. 313: 245. 
Avser ändring av gränslinje m. m. inom byggnadskvarter för kvarteret Bläck
svarnpen. 
Avser ändring av kvarterslinje för kvarteren Brödkorgsvampen och Skålsvampen. 
(Kvarteret Brödkorgsvarnpen uppdelat i kvarteren Brödkorgsvampen västra och 
Brödkorgsvampen östra.) 
åvser ändring av gränslinje m. m. inom byggnadskyarter för kvarteret Sand
soppen. 
Avser ändring av gränslinje m. m. inom byggnadskvarter för kvarteret Rörsoppen. 
Avser ändring av gränslinje m. m. inom byggnadskvarter för kvarteret Frän
skivlingen. 

Kommun•a'I förfa"1mingssamJ·ing för Borås s:tad 195/1960 
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313:230 Stadsp la nebestä m melser 

I sådan markvåning, som omförmäles under § 8 mom. 1. får bostad icke inredas. 
Garage får inredas, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. 

e) Med BH betecknat område får användas endast för bostads- och handelsända
mål. I sådan markvåning, som omförmäles under § 8 mom. 1 får bostad icke inredas. 

f) Med H betecknat område får användas endast för handelsändamäl. 

g) Med J betecknat område får användas endast för industriändamäl av sådan
beskaffenhet att närboende ej vålla.s olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsäker
het och. trevnad. Bostäder får dock anordnas i den utsträckning som fordras för till
syn och bevakning av anläggning inom området. 

h) Med Jm betecknat område får användas endast för små.industriändamål av 
sådan beskaffenhet att närboende ej vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, 
brandsäkerhet och trevnad. 

i) Med De betecknat område får användas endast för centralgarage, värmecentral 
och därmed jämförligt ändamål. 

j) Med G beteckn,at område får användas endast för garageändamål.

k) med Gt betecknat område får användas endast för bensinstationsändamäl och
därmed samhörigt ändamål. 

Mom. 2. Specialområden. 

a) Med Rk betecknat område får användas endast för koloniträdgårdsändamål
och därmed samhörigt ända.mål. 

b) Med V betecknat område skall utgöra vattenområde, som icke får utfyllas 
eller överbyggas. 

§ 2.

Mark som icke eller endast i mindre omfattning får bebyggas. 

Mom. 1. Med punldprickning betecknad mark får icke bebyggas. 
Mom. 2. Med Jp och punktprickning betecknad del av industriområde skall an

ordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas som upplag. 

§ 3.
Särskilda föreskrifter angående omrdden för ledningar. 

Å med u betecknad mark få icke vidtagas anordningar som hindra framdragande 
eller underhåll av underjordiska ledningar. 

§ 4.

Byggnadssätt. 

Mom. 1. A med S betecknat område skall byggnad uppföras i gräns mot grann
tomt, där sådan gräns förekommer inom området. 

Mom. 2. Å med F betecknat område skola huvudbyggnader uppföras fristående. 

§ 5. 
Byggnads läge. 

Mom. 1. Å med BFI 1 betecknat område får oberoende av vad i 96 § byggnads
stadgan föreskrives, inom en grupp av fristående huvudbyggnader till ett antal av 
högst 9 och med en sammanlagd golvyta av högst 700 m2 byggnad läggas intill 1,5 
meter från gräns mot grannfastighet, där byggnadsnämnden prövar detta lämpligt 
och under förutsättning. att avståndet mellan byggnade1· inom gruppen blir minst 6 

•

• 
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meter och avståndet frän byggnad inom gruppen till byggnad utanför densamma blir 
minst 12 meter, 

Mom. 2. Å med Jm eller De betecknat område får byggnad, oberoende av vad i 
96§ byggnadsstadgan föreskrives, läggas i gräns mot grannfastighet, där byggnads
nämnden prövar detta vara erforderligt och utan olägenhet med hänsyn till sundhet 
och brandsäkerhet. 

Mom. 3. A med Jm eller De betecknat område får byggnader läggas på mindre 
inbördes avstånd än som föreskrives i 96 § byggnadsstadgan, där byggnadsnämnden 
prövar detta vara erforderligt och utan olägenhet med hänsyn till sundhet och brand
säkerhet, dock ej under 6 meter. 

Mom. 4. Å med Rk betecknat område får avståndet mellan skilda byggnader icke 
vara mindre än 9 meter. 

§ 6.
Del av tomt som får bebyggas. 

Mom. 1. Av tomt som omfattar med F betecknat område får högst en femtedel 
bebyggas. Dock får huvudbyggnad å med BFI 1 betecknat område icke upptaga större 
areal än 100 m2, å med BFI v 1 betecknat område icke upptaga större areal än 200 
m2 samt å med BFII 1, BFII il eller BFII v betecknat omräde icke upptaga större 
areal än 160 m2. 

Uthus eller andra gårdsbyggnader får icke upptaga större sammanlagd areal än 
40 mZ, 

Mom. 2. Å med Rk betecknat område får byggnad icke upptaga större areal än 
35 m2. 

§ 7.
Antal byggnader d tomt. 

A med F betecknat område fär å varje tomt uppföras endast en huvudbyggnad 
och ett uthus. 

§ 8. 
Våningsantal. 

Mom. 1. Å med romersk siffra betecknat område får byggnad uppföras med 
högst det våningsantal som siffran angiver. Dock mä å med romersk siffra jämte 
bokstaven m betecknat område vä.ningsantalet utökas med en markvåning. 

Mom. 2. Utöver medgivet vä.ningsantal får i våning under bottenvåning, där 
terrängförhållandena så möjliggöra, inredas bostadsrum i förbindelse med överliggande 
bostadslägenhet i den utsträckning byggnadsnämnden prövar detta lämpligt. 

Mom. 3. Å med v betecknat område får utöver angivet våningsantal vinden in� 
redas. 

Mom. 4. A med vo betecknat omräde får utöver angivet våningsantal vinden 
invid byggnads gavelsidor inredas. 

Mom. 6. Där väningsantal ej finnes angivet, får byggnad uppföras med det antal 
våningar som bestämmelserna angå.ende byggnads höjd möjliggöra. 

§ 9.
Byggnads höjd. 

Mom. 1. Å med siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras till högst 
den höjd i meter som siffran angiver. 

Mom. 2. A med plus jämte siffra i romb betecknat område får byggnad uppföras 
till högst den höjd i meter över stadens nollplan som siffran angiver. 

Kommunal författningssamli,ng för Borås stad 196/1960 
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§ 10.
Taklutning. 

Tak får givas en lutning mot horisontalplanet av högst 30". 

§ 11.
Fönster. 

A med F betecknat område får i fasad, som uppföres pä mindre avständ än 9 

meter från huvudbyggnad å grannfastighet, ej anbringas fönster eller dörr med un

dantag för erforderliga k1tllarfönster. 

§ 12.
Antal lägenheter. 

Å med arabisk siffra betecknat område får inom varje huvudbyggnad inredas 

högst det antal bostadslägenheter, som angives av siffran. I gårdsbyggnad fär bostad 
icke inredas. 

§ 13.
Byggnads material. 

Å med A, Ae, III, VI, VII, XII, H, J, Jm, De, G eller Gt betecknat område skola 

byggnads ytterväggar och bjälklag utföras brandsäkert. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsin-
delning berörande fastigheten Mörkhättan 11. Genom att 
upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två 
fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader 
istället för en större.

Planområde
Området ligger utmed Vattenverksgatan inom stadsdelen 
Sjöbo. Planområdets storlek är 1334 m2 (hela Mörkhättan 11) 
och ägs av Tomtarvid i Borås AB. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är Stadsplanen för stadsdelen 
Sjöbo i Borås (norra delen), 1583K-P217, från 1953. Den 
anger att marken får nyttjas för bostadsändamål.

För området gäller även bestämmelser om fastighetsindel-
ning, ursprungligen antagen som Tomtindelning å del av 
kvarteret Mörkhättan i Borås, 1583K-BN351/1956.

I maj 2011 infördes ändringar i Plan- och bygglagen (PBL) 
som gör att tomtindelningar och fastighetsplaner enligt äldre 
lagstiftning idag räknas som bestämmelser om fastighets-
indelning till underliggande detaljplan. Tomtindelning med 
aktbeteckning 1583K-BN351/1956 räknas därför som en del 
av gällande detaljplan, 1583K-P217.

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-25 att ge 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra nuva-
rande detaljplan med syfte att upphäva gällande bestämmelser 
om fastighetsindelning.

2. Planbestämmelser
Kvartersmark
Användningen BF IIv tillåter fristående byggnad för 
bostadsändamål med maximalt 2 våningar samt inredd vind. 
Högst 1/5 av fastigheten får bebyggas med en huvudbyggnad 
och ett uthus, dock med maximal byggnadsarea 160 m2 för 
huvudbyggnad samt 40 kvm för uthus.

Fastighetsindelning
Gällande bestämmelser om fastighetsindelning upphävs 
inom det rödmarkerade planområdet för att tillåta delning av 
fastigheten Mörkhättan 11

Administrativa bestämmelser
Ingen genomförandetid krävs vid upphävande av detaljplane-
bestämmelse.

3. Stadsplanekarta P217
Bestämmelser gällande exploateringsgrad, byggnadshöjd och 
användning behålls och förändras inte vid planändringen. 
Ny plan tar således enbart bort rådande bestämmelser om 
fastighetsindelning.

4. Konsekvenser
Undersökning av betydande  
miljöpåverkan
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

Stadsbild
Planområdet är beläget i en bebyggelsestruktur av fristående 
hus i en eller två våningar. Den nuvarande detaljplanen 

Ändring av detaljplan
Detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad, upprättad den 23 mars 2020. 

Översiktskarta
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tillåter högre exploateringsgrad höjd- mässigt och detta 
bidrar till att man rubbar områdets karaktär med att möjlig-
göra trevåningshus.

Boende i området värnar sin närmiljö och ändringen till 
detaljplanen möjliggör att den befintliga villastrukturen kan 
bibehållas och aktuellt fastighet uppdelas med två villor i 
enlighet med befintlig bebyggelse.

VA och förbindelsepunkt
Exploatören bekostar dragningen av VA fram till förbindel-
sepunkten. 

5. Administrativa frågor
Genomförandetid
Enligt PBL ska kommunen ange en genomförandetid för 
detaljplanen. Vid upphävande av bestämmelser om fastig-
hetsindelning krävs ingen genomförandetid. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Organisatoriska frågor 
Samråd sker under våren 2020 och planen beräknas antas 
under hösten 2020.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Fastighetsrättsliga frågor
När denna ändring av detaljplan fått laga kraft kommer det 
inte att finnas några bestämmelser som styr fastighetsindel-
ningen för fastigheten Mörkhättan 11. Framtida fastighets-
bildning berörande fastigheten prövas utifrån kvarvarande 
bestämmelser i gällande detaljplan samt lämplighetskraven i 
fastighetsbildningslagen. 

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av:

Jacob Thörnblad, Lantmäteriavdelningen  
033-35 85 25

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef Planarkitekt

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl  
Plan- och bygglovschef   Planarkitekt 

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Upprättad 2020-03-23

Detaljplan för Sjöbo 

Mörkhättan 11
Sjöbo DEL. 

Samråd

Ändring av DETALJPLAN
BN2018-463

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Eftersom stadsplan från år 1953 fortsätter att gälla kommer 
planavgift inte tas ut i samband med bygglov. 

Kostnaden för denna planändring tas ut genom upprättat 
plankostnadsavtal. 

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN351/1956 upphävs för fastigheten 
Mörkhättan 11.  

Samrådshandling

2020-05-15
Granskning

Antagande

Laga kraft
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter i 
ett tidigt skede av planeringen.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-

dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
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du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås 
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



Michaela Kleman  Anton Ehrendahl  
Plan- och bygglovschef   Planarkitekt 

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Upprättad 2020-03-23

Detaljplan för Sjöbo 

Mörkhättan 11
Sjöbo DEL. 

Samråd

Ändring av DETALJPLAN
BN2018-463

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Ingen genomförandetid.

INFORMATION
Eftersom stadsplan från år 1953 fortsätter att gälla kommer 
planavgift inte tas ut i samband med bygglov. 

Kostnaden för denna planändring tas ut genom upprättat 
plankostnadsavtal. 

Bestämmelser om fastighetsindelning, 
ursprungligen fastställd som tomtindelning 
1583K-BN351/1956 upphävs för fastigheten 
Mörkhättan 11.  

Samrådshandling

2020-05-15
Granskning

Antagande

Laga kraft



 

 

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 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00386 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomiprognos maj 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 
till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 juni redogjort för det ekonomiska 
resultatet per maj 2020.               

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi maj 2020                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Kommentar till resultat maj 2020 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verk-
samhet.  

Nämndbidraget kommer att justeras under våren 2020 för att kompensera för 
ökade kapitalkostnader som fastställts för år 2020 (+1 885 tkr).  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Gatuavdelningen: 

Parkeringsintäkterna prognosticeras bli lägre än budget då besöksfrekvensen i 
Borås centrum har minskat till följd av covid-19. Om tendensen håller i sig året 
ut kan parkeringsintäkterna komma att bli upp till 2 000 tkr lägre än budget. 

Vinterkostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Det finns därför goda förut-
sättningar att klara budget och i bästa fall till och med ge ett överskott men vinter-
kostnaderna kommer att bero av hur höstvintern ter sig. 

Under 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 1 591 tkr och ett underskott på 873 tkr 
för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilka förutsätts kompenseras 
i budget 2020. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan 
komma att påverka kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på 
vägnätet. Det nya driftavtalet kommer att gälla från och med september 2020. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Park-och Skogsavdelningen: 

För park ses inga avvikelser från budgeten i dagsläget, den vakanta tjänsten som 
finns på enheten planeras tillträde under hösten. Det överskott vakansen skapar 
kommer användas för att köpa motsvarande tjänster. Parkenheten har dock 
ökade kapitalkostnader jämfört med budget på 293 tkr vilka förutsätts bli kom-
penserade. 

För skogsdriften bromsas avverkningarna som kräver tjäle utav det svåra väder-
läget med obefintlig vinter. Prognosen är att köra ikapp detta senare under året. 

För OSA-enheten ses en del frånvaro relaterad till covid-19, vilket kommer på-
verka antalet dagsverken som kan utföras under året, och därmed minskade in-
täkter. 
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Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för 
gjorda och planerade insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En ned-
dragning av kalkningsentreprenaden görs med motsvarande mängd vilket gör att 
nettot blir oförändrat. 

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -600 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. 

Kostnader för vägrensslåtter och avverkning av inväxande vegetation i gatumiljö 
kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 tkr för verksamheten 
Mark- och fastighetsreserv. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 
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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. 

Antalet färdtjänstresor ligger under föregående års nivå, en kraftig minskning ses 
på grund av covid-19 då bland annat dagverksamheterna är stängda. Totalt beräk-
nas intäkterna landa cirka 400 tkr lägre än budgeterat då ny faktureringsrutin för 
riksfärdtjänst delvis väger upp de minskade intäkterna från egenavgifter inom 
färdtjänst. Kostnadseffekten utav det minskade behovet av färdtjänstresor är 
oklart, då leverantören i dagsläget nyttjas till andra transporttjänster inom Borås 
Stad. Faktureringen för avropade resor inom taxi minskade kraftigt under april-
maj, bedömningen ligger på en besparing på knappt 2 000 tkr. Det finns en 
osäkerhet kring den miljöbonus som kan falla ut i enlighet med det nya färd-
tjänstavtalet från juni 2019, vilken är kopplad till det drivmedel som leverantören 
väljer att använda i sina fordon. Totalt prognosticeras ett överskott för dessa 
verksamheter på 1 340 tkr. 

Kostnaderna för särskoleskjutsen kommer troligen att överskrida budget, efter-
som budgeten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen pekar på drygt 1 100 
tkr sämre än budget och är till största delen fordonsrelaterad, antingen fordon i 
egen regi eller taxiresor. 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från 
mars och framåt pga covid-19. Intäkterna beräknas landa ungefär 1 000 tkr sämre 
än budgeterat varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-19. Totalt visar 
verksamheten på ett prognosticerat underskott på 1 200 tkr. 

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten framöver hanteras 
på samma sätt som ordinarie skolskjutsverksamhet, dvs. finansieras via beställ-
aren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren. 
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Investeringar 

 
Attraktivare 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. Planerna på att komma igång i slutet på året är högst osäkert då 
marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående husbyggnation. 
Byggstart för projektet får därför troligen skjutas till 2021. Av tillgängliga drygt 6 
mnkr beräknas cirka 2 mnkr upparbetas under 2020. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

I budgetförslag 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 större delen av reparations-
åtgärderna att bli aktuella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 mnkr 
beräknas cirka 9,5 mnkr förbrukas under 2020.   

Reinvestering gatubelysning: 

Den ökning av kabelfel som blivit följden av fibergrävningarna i staden har inne-
burit högre kostnader inom projektet som beskrevs i Tekniska nämndens budget 
2020. Beställningar för utbyte av äldre elkablar har redan gjorts för hela anslaget 
för 2020. Med säkerhet kommer därför anslagna medel att överskridas. Till vilken 
omfattning är för tidigt att ha en uppfattning om. 

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 

Investeringsprojekt, tkr
Ack utfall 

2020
Årsbudget 

2020
Prognos 

2020
Beläggningsunderhåll 0 8 500 8 500
Attraktiv stad 113 6 074 2 000
Diverse mindre gatu- och broarbeten 815 12 915 9 415
Program för tillgänglighet 0 1 000 1 000
Gång- och cykelvägar 4 907 13 801 13 801
Reinvestering gatubelysning 505 1 000 1 000
Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning -1 4 000 4 000
Ny kollektivtrafik -384 10 990 10 990
Upprustning centrummiljöer 420 6 343 6 343
Borås flygplats 0 500 500
Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola 717 31 647 5 000
Promenadstråk längs Viskan -2 377 3 046 3 046
Utbyggnad kabelskåp (gatubelysn) 0 2 000 2 000
Grönområdesplanen 478 1 000 1 000
Lekplatser/mötesplatser 520 5 000 5 000
Diverse mindre parkinvesteringar 1 683 3 000 3 000
Fristads nya Stationspark 0 3 000 1 000
Kronängsparken 298 10 433 2 500
SUMMA INVESTERINGAR 7 693 124 249 80 095
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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 5 mnkr av tillgängliga 31,6 mnkr. 

Kronängsparken:  

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2020. Om planen 
inte överklagas vinner den laga kraft under sommaren. Arbetet med landskaps-
arkitekterna pågår för att färdigställa ritningsunderlag och bygghandlingar för att 
upphandla en entreprenör under hösten 2020, med planerade byggstart våren 
2021. Projektet som helhet lider av förseningar på grund av oklarheter kring hur 
möjliga markföroreningar skulle hanteras inom detaljplanen samt hur det kan 
komma att inverka på att kommande köpekontrakt mellan kommunen och 
exploatören (i detta fall AB Bostäder i Borås). 

Åtgärder som utförts hittills under 2020 är skissarbete, förprojektering och detalj-
projektering. 

Fristads nya Stationspark: 

Projektet fortskrider där tjänstemän från Tekniska förvaltningen tillsammans 
med Trafikverkets personal verkar för att en gång- och cykeltunnel ska projek-
teras under 2021 och byggas under 2022. Gång-och cykeltunneln ska placeras 
mellan den äldre stationsparken öster om järnvägsspåret och den nya stations-
parken väster om spåret. Projektet lider av stora fördyringar avseende beräknad 
kostnad för att projektera och bygga tunneln. Under 2020 måste därför Tekniska 
nämnden fatta beslut om den nya stationsparken ska byggas även om inte tunneln 
blir verklighet.  

Åtgärder som utförts på platsen under vårvintern 2020 är att parken väster om 
spåret har underhållsröjts av Park- och Skogsavdelningens personal samt flertalet 
möten med Trafikverket. 
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Budget 2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna budgetförslag för år 2021 och förslag 
till taxor samt att översända desamma till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.       

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämnden har vid april månads nämndsammanträde diskuterat 
budgetprioriteringar inför år 2021. I maj månad avsatte nämnden en heldag till 
att gå igenom budgetförslaget inklusive verksamhetspresentationer.  

Tekniska nämndens totala budgetram för 2021 uppgår till 234 700 tkr. 
Budgeten är fördelad på två ramar, ”Väghållning, skog, parker mm” 157 550 tkr 
och ”Persontransporter”, 77 150 tkr.  För att möta ambitioner och uppdrag för 
2021 äskar Tekniska nämnden för tilläggsanslag på 22 510 tkr. Tekniska 
nämnden förutsätter att alla tillkommande kapitalkostnader kompenseras i 
budget när nivån är fastställd. 

Investeringar för 2021 beräknas till 123 800 tkr.    

För taxor och avgifter 2021 ses enbart förändring för taxor gällande fel-
parkering, övriga taxor är oförändrade mot 2020.           

 

Beslutsunderlag 
1. Budget 2021 
2. Investeringar  
3. Förslag på Taxor 2021                                

Samverkan 
Information lämnad på FSG 2020-05-26 och 2020-06-17.  

Förhandling enligt MBL § 19, 2020-06-17 och § 11, 2020-06-XX 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 
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1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att göra Borås till en vacker och hållbar stad som boråsarna känner 
sig stolta över. Detta görs bland annat genom att skapa trivsamma utemiljöer och attraktiva mötesplatser, 
såväl som en väl fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för många olika uppgifter såsom drift av 
gator och gång- och cykelvägar, certifierad skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av för-
surade vattendrag, beredning av arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder samt erbjuder en 
hög nivå på skol- och färdtjänstresor. Allt arbete utförs för att människor ska trivas i staden, både nu och 
i framtiden. 

2  Omvärldsanalys 
Ren, snygg och trygg stad  

Tekniska nämnden får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer attraktiv. 
Att till exempel kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, extra städning, sopa cykelvägar oftare, mer blom-
mor och så vidare. Nämnden är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och 
betala för ovanstående så krävs det att kunna betala notan. 

Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare 
ska försämras. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram då framkomlighet är viktigt för alla; barn, 
vuxna och äldre. 

Staden växer, gator, vägar och grönområden blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer 
skötselintensiva. Exempel på detta är ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande indu-
striområden. 

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som 
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Tekniska nämnden begär att varje ny investering 
ska åtföljas av tilldelning av medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalför-
störing inför framtiden - i annat fall bör inte investeringen genomföras. För nya industriområden 
och andra tillkommande ytor måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan nu finns 
ett eftersatt underhåll som växer för varje år. 

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med 
till exempel trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att 
försöka anpassa till budget. 

Sverige Kommuner och Regioners (SKR) Medborgarundersökning, Kritik på Teknik, visar hur nöjda 
boråsarna är med standarden i sin kommun. Senaste enkät som är gjord 2019 visar sjunkande siffror 
förutom på parksidan. Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och 
vägar får Borås ett lågt betyg. 

Borås växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar fler 
färdtjänstresor och så vidare. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser 
i anspråk. Det är viktigt att Tekniska nämnden kan delta med kompetens i utvecklingen av staden och 
som attraktiv arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare. 

Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under respektive avdelnings verk-
samhetstext (avsnitt 4). 

Tekniska nämnden äskar ökat nämndbidrag för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna problemen 
- och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad! 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

Målvärde 
2021 

Målvärde 
2025 

Vägunderhåll (exklusive 
vinter) kr per invånare och år 

367 330  328 344 

Vägunderhåll (exklusive vinter) kr per invånare och år 

Så nås målet för indikatorn 
Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och 
kapitalförstöring kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad invånar-
ökning - vilket alltså inte speglar det faktiska behovet. Indikatorn följs upp i samband med budget och 
bokslut. 

3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2019 Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

6,7 7 6,8 7 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

5,8 5 5,7 5 5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

54 43  53 60 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom förvaltningen bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser.  

Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen ligger 
sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis låg nivå. För tillsvidareanställd personal är sjukfrånvaron 
1,9 % för 2019. Trots låga sjuktal följs sjukfrånvaron noga upp för förvaltningen som helhet. Målet att 
arbeta mot behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2021 uppgår till 7,0 %. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie med-
arbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt sam-
band mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla timavlönade 
medarbetare à jour med arbetet, krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2021 
ligger på fem årsarbetare. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet 
som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar årligen en 
halv friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger. 
Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga anvisade inom OSA möjlighet till att 
simma en timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen till 
hälsofrämjande aktiviteter. Indikatorn följs upp i samband med budget och årsredovisning. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Väghållning, skog, parker mm 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 116 945 82 157 78 531 82 687 

Kostnader -263 116 -233 407 -236 949 -238 662 

Buffert  -1 400 -1 400 -1 575 

Nettokostnader -146 171 -152 650 -159 818 -157 550 

Kommunbidrag 146 745 152 650 152 650 157 550 

Resultat 574 0 -7 168 0 

Ackumulerat resultat     

     

Nettoinvesteringar 78 181 124 249 114 316 123 800 

4.3 Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt 
Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd 
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allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är mark-
ägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråk-
tagande). 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske. 

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekväm-
lighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, fram-
tagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genom-
förandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar vilka benämns Mobility Management, 
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält. 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter 

och liknande sammanslutningar. 
• Beredning av avgifter för gatukostnad. 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till 

Trafikverket och Länsstyrelsen. 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens 

planläggning och fastighetsbildning. 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat. 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekrea-

tionsområden och möjlighet till friluftsliv. 
• Kalkning av sjöar och våtmarker. 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser. 
• Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- 

och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. 
• Vattendrag, underhåll och rensning. 

Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa trafik-
frågor. 

4.4 Ekonomiska förutsättningar 
Nämndbidraget för ramen ”Väghållning, skog, parker mm” ökar med 4 900 tkr jämfört med budget 2020, 
varav 3 mnkr är avsatt för ökade kapitalkostnader. Totalt ökad driftsbudget blir därför 1 900 tkr. Löne-
kostnaderna förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Kapitalkostnaderna kommer öka under 2021. Befintliga anläggningar per 31 december 2019 beräknas 
landa på 44,4 mnkr för år 2021 Pågående projekt under 2020 förväntas enligt Tekniska nämndens egna 
kalkyler öka dessa kostnader med omkring 4,4 mnkr vilket innebär på en förväntad totalsumma på cirka 
48,8 mnkr. Täckning har dock erhållits med 3 mnkr i preliminärt nämndbidrag. Tekniska nämnden förut-
sätter att tillkommande kapitalkostnader kompenseras framöver. 

Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2021: 

• Personalkostnader 48,7 mnkr 
• Lokalkostnader 13,6 mnkr 
• Material & Tjänster 130,1 mnkr 
• Kapitalkostnader 47,8 mnkr 
• Summa 240,2 mnkr 
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Tekniska nämnden är till största delen en beställarorganisation. Arbetsintensiva jobb beställs av andra 
nämnder och av externa leverantörer, vilkas löner stiger mer än ökad ram, effekten blir att det för varje 
år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. 

4.4.1 Effektiviseringskrav 2021 

Tekniska nämnden utgår ifrån att effektiviseringskrav beräknas på budgetram exklusive kapitalkostnader. 

Park-och skogsavdelningen 

Park- och skogsavdelningen har begärt tilläggsanslag om 6 810 tkr utöver budgetram - uteblir tilläggs-
anslagen så uteblir även drift av de verksamheterna: Ingen systematisk trygghetsskapande slyröjning/ 
skötsel av vegetation i trafikmiljö, otillräckliga möjligheter att finansiera akuta åtgärder kopplat till mark- 
och fastighetsreserv (exempelvis kostnader för dagvattenskador efter fibergrävning, nedskräpning, sköt-
sel av oexploaterad tomtmark), inga driftsmedel av tillkommande skötselytor i samband med Borås 400-
årsjubileum, fortsatt underfinansiering av Cityvärdar, ingen satsning på kanotled i Bosjön/Västersjön, 
ingen satsning på ny vandringsled i Viared, ingen asfaltering/standardhöjning av parkeringsplats vid 
Pickesjön, ingen upprustning/säkring av byggnader vid det blivande naturreservatet Gåshult och slutligen 
blir det ingen satsning på standardhöjning av tillgänglighetsanpassade toaletter i naturområden.  

Uteblir begärda medel kommer det även bli drastiska standardsänkningar avseende parkskötsel enligt 
avtal till följd av nytt driftsavtal 2021 samt tillkommande skötselytor. Det kommer även innebära ett 
minskat antal lekplatser på allmänplants, fyra till fem kvarterslekplatser kommer att rivas och inte ersättas 
samt minskat underhåll och lekutrustning vilket kan resultera i att lekplatser kommer att stängas tillfälligt. 

Gatuavdelningen 

Tekniska nämndens tilldelade ram för driftbudgeten 2021 har för Gatuavdelningen inneburit att väghåll-
ningsbudgeten ligger på samma nivå som 2020 års budget till följd av att administrativa kostnaderna 
inklusive löner har ökat. 

Ett nytt drift- och underhållsavtal håller på att upphandlas som kommer att innebära en kostnadsökning 
i jämförelse med nu gällande avtal. Av inkomna anbud att döma kommer kostnadsnivån att öka med 
storleksordningen 4-5 mnkr. Att ändra villkoren i nytecknade drifts- och underhållsavtal är till nackdel 
rent ekonomiskt varför kompensation för kostnadsökningen är nödvändigt för att skötselnivån på 
stadens gator, torg och cykelbanor ska kunna bibehållas. 

När Borås som stad växer behöver också organisationen anpassas varför Tekniska nämndens budget-
förslag tagit höjd för personalförstärkningar på Gatuavdelningen. Att ha kapacitet att stödja andra förvalt-
ningar till exempel med projektering för nya bostads- och verksamhetsområden innebär koncernnytta 
med Borås bästa för ögonen. Alternativet att anlita konsulter på grund av kapacitetsbrist är ett dyrare och 
sämre alternativ. 

Med dessa förutsättningar kommer effekterna av ytterligare ”effektiviseringskrav” att drabba verksam-
heten på ett kännbart sätt. 

Åtgärder och effekter 0,5 % 

• Digitala nämnd/presidiemöten i viss omfattning för att minska restidsersättning och parkerings-
kostnader 

• Uppsägning växtservice-avtal i Stadshuset - arbetsuppgiften läggs på medarbetare istället för köpt 
service 

• Uppsägning prenumeration Dagens Samhälle - sämre möjlighet till omvärldsbevakning 
• Minskad satsning på Borås Blomsterprogram 2021 – vissa planteringar uteblir 
• Minskat antal vår-och sommarblommor i staden – vissa planteringar uteblir 
• Neddragning markrenhållning - minskad städfrekvens innebär ökad nedskräpning vilket skapar 

otrygghet och risk för ökad skadegörelse 
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Åtgärder och effekter 1,0 % 

Förutom ovan nämnda åtgärder tillkommer följande: 

• Minskad utbildning administrativ personal 
• Minskning personalvård/personalrepresentation - risk för sämre samarbete inom förvaltningen 
• Minskade satsningar på julbelysningprogram – viss belysning sätts inte upp vilket medför lägre 

trivsel hos boråsarna 
• Kraftigt minskad utsättning av fisk i Boråssjöarna 
• Minskade insatser inom vinterväghållning - risk för sämre framkomlighet för trafikanter, ökad 

risk för halkolyckor, missgynnar hållbart resande 

Åtgärder och effekter 1,5 % 

Förutom ovan nämnda åtgärder tillkommer följande: 

• Ytterligare minskning personalvård/personalrepresentation - risk för lägre trivsel bland med-
arbetare 

• Förkortad driftperiod för isbanan i Stadsparken 
• Sänkta ambitioner gällande renhållning/tilläggsbeställningar utöver avtal 
• Fler synpunkter/felanmälningar lämnas utan åtgärd - risk för missnöje bland invånarna 
• Förkortad driftperiod fontäner och vattenfall 
• Uppsägning av hyresavtal för toaletter i naturområden 
• Avstå från tillsättande av tjänst - risk för hög arbetsbelastning på befintliga medarbetare, lägre 

kapacitet att genomföra uppdrag, lägre koncernnytta genom att i lägre grad kunna stödja andra 
förvaltningar med projektering 

Effektiviseringsåtgärder Minskad ram med 
0,5 % 

Minskad ram med 
1,0 % 

Minskad ram med 
1,5 % 

Väghållning, park, skog mm 539 1 079 1 618 

Summa 539 1 079 1 618 

4.4.2 Jämställdhetsperspektivet 

En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med akti-
viteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen planerar att renovera ett 15-tal lekplatser under 
2021 vilka kommer vara planerade och utformade ur genusperspektiv samt tillgänglighetsanpassade. 

Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla. Kvinnor, i jämförelse med män, 
upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl underhållen 
ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Tekniska nämnden har som 
ambition att kontinuerligt se över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens invånare och 
åtgärda otrygga platser. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Projektet planeras att genomföras även 2020/2021 med samma ambition om en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga deltagare. 

Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 
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4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Parkering     

Intäkt 19 280 20 100 18 100 19 600 

Kostnad -7 477 -8 013 -8 013 -8 313 

Nettokostnad 11 803 12 087 10 087 11 287 

Beläggningsunderhåll     

Intäkt 14 815 0 0 0 

Kostnad -16 415 -1 600 -1 600 -1 600 

Nettokostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 

Vinterväghållning     

Intäkt 35 0 0 0 

Kostnad -25 971 -27 100 -27 100 -27 100 

Nettokostnad -25 936 -27 100 -27 100 -27 100 

Övrig väghållning     

Intäkt 37 117 17 120 15 620 17 120 

Kostnad -127 244 -108 887 -111 351 -111 697 

Nettokostnad -90 127 -91 767 -95 731 -94 577 

Arbetsmarknadsinsatser     

Intäkt 7 330 5 730 5 700 6 284 

Kostnad -20 600 -20 830 -20 860 -21 384 

Nettokostnad -13 270 -15 100 -15 160 -15 100 

Skogsverksamhet     

Intäkt 25 385 27 038 27 073 26 417 

Kostnad -19 130 -22 108 -22 393 -21 487 

Nettokostnad 6 255 4 930 4 680 4 930 

Naturvård     

Intäkt 4 027 3 969 3 838 4 356 

Kostnad -7 405 -7 919 -8 388 -8 306 

Nettokostnad -3 378 -3 950 -4 550 -3 950 

Parker     

Intäkt 577 300 300 300 

Kostnad -27 418 -27 450 -27 743 -28 740 

Nettokostnad -26 841 -27 150 -27 443 -28 440 

Övrigt     

Intäkt 8 379 7 900 7 900 8 610 

Kostnad -11 457 -10 900 -10 900 -11 610 

Nettokostnad -3 078 -3 000 -3 000 -3 000 
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Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Totalt     

Intäkt 116 945 82 157 78 531 82 687 

Kostnad -263 117 -234 807 -238 348 -240 237 

Nettokostnad -146 172 -152 650 -159 817 -157 550 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Gatuavdelning 

Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende bar-
marksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, torg 
samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. Drift-
bidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäker-
hetsarbete, planering, kontroll av drift- och utförandeentreprenader samt övriga väghållningsåtgärder. 

Väghållning – driftavtal 

Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, 
indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar för-
dyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggning-
arna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en bättre kom-
fort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. 

Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden 
av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss 
kompensation erhållits i tidigare budgetar räcker pengarna inte till den skötselnivå som angetts i drift-
avtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen där det nästan blivit 
regel att anslagna medel inte räcker. 

Lika viktigt som att kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till detalj-
planer, lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till förfogande 
då infrastrukturanläggningar behöver fylla sin funktion under dygnets alla timmar. Beslut om invester-
ingar i kommunal verksamhet bör inte fattas om det inte finns pengar att sköta anläggningarna.  

Det finns en stor fara med att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt bygger upp ett 
underhållsberg som blir svårt att hantera ekonomiskt. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av 
att det skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och 
underhållsarbeten. Vid Tekniska nämndens utvärdering av SKR:s undersökning "Kritik på teknik" där 
kommuninvånare får ge sin syn på bland annat standarden på gatu-/cykelvägnätet framgick tydligt att en 
försämring av nöjdheten har skett under senare år. En snabbenkät till kommuner motsvarande Borås 
storlek som fått goda omdömen gav till svar att någon form av rutin för tilldelning av medel för drift och 
underhåll vid gjorda investeringar fanns, Linköping uppgav att tilldelning sker efter schablonmodell, 
Växjö svarade det finns en schablonmodell "som ett yrkande till politiken". Tekniska nämnden anser att 
det behöver införas någon form av schablonmodell även i Borås. 

I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom väghåll-
ningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhölls i reviderad budget för ökade skötselytor och bekämpning av 
klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för personalförstärkning) 
vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som kompensation för 
"ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda medel utöver bud-
getram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att förbättra vinterväghåll-
ningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöll Tekniska nämnden 1 mnkr till 
"utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll gatuverksamheten. Erhållna medel 
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fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till stor del har koppling till de om-
fattande fibergrävningarna som gjorts i stadens gatunät. Tekniska nämnden erhöll dessutom ett sparkrav 
på 750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten. I budget 2020 begärdes drygt 16 mnkr där huvudparten 
utgjorde förbättring av vinterväghållning bland annat sopsaltning av cykelbanor för att främja hållbart 
resande, 1,3 mnkr erhölls vilket helt lades till vinterväghållningen. 

Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av väghåll-
ningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och allmänna 
platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det utökade 
skötselansvaret när staden växer. 

Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan vid-
makthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den rutin 
som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de framtids-
planer staden har när Borås växer. 

För 2021 tillkommer kostnader på cirka 400 tkr för nya tillkommande gator och GC-vägar som byggs 
under 2020 och genererar kostnader under 2021. 

Från och med september 2020 kommer ett nytt driftavtal för väghållningsverksamheten att börja gälla 
vilket kommer att innebära en högre kostnadsnivå än nu gällande avtal. Inkomna anbud pekar på en 
kostnadsökning på upp till 4-5 mnkr. Tekniska nämnden förutsätter kompensation i budget för den högre 
kostnadsnivån för att kunna bibehålla nuvarande skötselnivå. 

Markvärme är ett hjälpmedel i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor 
men i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och under-
håll så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget.  

Idag kostar väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunder-
håll, gröna ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 
54 öre per invånare per dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 
2,4 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en 
utökning av driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad. 

Beläggning 

I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och 
tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggnings-
verksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker 
accentueras nu av de grävningar som skett för fiber över hela kommunen. När våra gator grävts upp av 
flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett 
stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är svårt 
att överblicka idag. Det är viktigt att ta höjd för framtida beskrivet behov nu när schaktning för fiber 
förhoppningsvis är över i större omfattning. Tekniska nämnden hade innan fibergrävningarna startade 
gjort en tillståndsbedömning av hela vägnätet för att få en anpassad boråsmodell som grund för behovet 
av framtida beläggningsarbeten. En förnyad tillståndsbedömning behöver efter fibergrävningarna göras 
om till sin helhet. 

Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthåls-
lagningar. För 2021 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. 

Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Från och med 2015 finansieras endast smärre repara-
tioner och potthålslagningar inom driftbudgeten. 
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Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar 

    Utfall   Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

m² 79 000* 86 000 139 601** 211 244** 179 846** 81 000*** 167 000 

*Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. 
**Även fiberåterställningsbeläggning ingår 2017, 2018 och 2019. 
***Volymen i budget 2020:2 är enligt tilldelad ram. 
 
Markrenhållning 

    Utfall   Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

tkr 9 347 9 765 9 397 10 474 10 250 11 000 10 500 

Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. 
En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser 
genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent 
och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning 
hos invånarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som 
enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar för sitt eget 
skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt - fem år i rad har Borås utsetts till årets "Håll 
Sverige rent- kommun". 

Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är miljö-
vänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli effektiv. 
Under 2021 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen tre gånger med heatweed. Det är 
viktigt att kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och 
allmänna platser framträda i vacker dager. 

Belysning 

Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens gatubelys-
ning sedan Borås Elnät AB frånträtt sig ansvaret under 2017.  

6,2 mnkr av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten samt 
akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2021 är: lampinspektionen då all belysning 
tänds upp för att se vad som inte lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på cirka 2 000 lampor inom 
centralorten, besiktning av elnätet inom Trandared och Svensgärde samt rötskadebesiktning av cirka 700 
trästolpar. 

Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till förvaltningens kännedom via 
felanmälan från allmänheten och innefattar bland annat kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt 
material. Sedan grävarbeten för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och 
avgrävda elkablar ökat i väsentlig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större 
omfattning av åtgärderna kan rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av 
gatubelysning/Trygghetsskapande åtgärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd trygghet 
och trafiksäkerhet. 
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Budgetutveckling       

Väghållning 2016-2020 i tkr (kostnader) 

(Budget 1) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Markrenhållning 8 700 9 700 10 600 10 600 11 000 11 000 

Trafikbelysning 13 200 13 700 14 500 15 500 16 600 16 700 

Beläggning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Gröna ytor 750 750 850 850 850 850 

Trafikanordningar 
med mera 5 880 6 150 7 450 7 650 7 900 7 750 

Summa 30 130 31 900 35 000 36 200 37 950 37 900 

       

Vinterväghållning 22 200 25 000 25 800 25 800 25 800 27 100 

TOTALT 52 330 56 900 60 800 62 000 63 750 65 000 

Vinterväghållning 

Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som till exempel beredskap med 
jourersättning, utgör cirka hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga 
vintrar då inga spår finns kvar fram i maj och man glömmer lätt alla halktillfällen som kräver insatser. 

Vårvintern 2019 uppvisade liknande förhållande som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall 
innebar bortforsling av snö och vinterberedskapen fick förlängas på grund av risk för snöfall och halka. 
Med en mild höstvinter lyckades dock budgeten 2019 klaras inom anslagna medel. 

Tekniska nämnden har sedan tidigare framfört behov av en höjning av nämndens vinterbudget. 
Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 2,9 mnkr. 

För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur framkomlighets-
synpunkt vore det värdefullt att kunna utöka insatserna på bostadsgatorna (C-gator) som har den 
lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja vintercykling då detta 
underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att utöka vinterbudgeten 
med 3 mnkr skulle detta bli möjligt att åstadkomma. 

Under föregående fyra vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. Cyk-
listerna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet. Pro-
jektet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och försökt att 
utföra åtgärder som efterfrågats, bland annat extra upptagning av sopsand vilket har gjorts vid några 
tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2021. För att få fler vintercyklister 
på bredare front och främja hållbart resande skulle sopsaltning av de sju cykelhuvudstråken kunna 
attrahera fler att välja cykeln även vintertid. Åtgärden innebär en uppskattad kostnad av 8 mnkr för 
2021. Alternativet till sopsaltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och skulle såsom nämn-
den tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med 1 mnkr. Borås har stor förbättrings-
potential att öka antalet cyklister vintertid där staden ligger långt under riksgenomsnittet enligt SKR:s 
undersökning "Kritik på teknik". 

Vinterkostnad   

   Utfall   Budget 

År 2015 2016 2017 2018 2019 2020:2 2021:1 

tkr 28 467 31 479 25 334 32 991 25 936 27 100 26 600 
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Skadegörelse/Klotter 

Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer, stadens tunnlar och broar utsätts allt oftare för 
klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen 
vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats. 
Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfull-
mäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras och 
samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att åtgärder 
ska kunna utföras inom 24 timmar. 

Vattendrag 

De omfattande och kraftiga regnperioderna tycks bestå. Inte minst accentuerades detta i början av 2020 
vilket innebar att Borås och angränsande kommuner gick upp i stabsläge till följd av höga vattenstånd 
som innebar ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av Viskan. 
Anslaget för 2021 blir 1,2 mnkr vilket är samma nivå som 2020. 

Dagvattenavledning 

Borås Energi och Miljö AB har från och med år 2019 infört dagvattentaxa som ska betalas av Tekniska 
nämnden. Avgiften som nämnden lovats kompensation för beräknas för 2021 till cirka 900 tkr varför 
nämnden begär summan som utökning av budgetramen. 

Sidoordnad verksamhet 

Till följd av fiberdragningarna har det varit svårt att hinna med de schaktreparationer som anmälts för 
återställning. Nu skönjas ett slut på dessa arbeten och förhoppningsvis kommer grävningarna i gatorna 
återgå till ett normalläge 2021. I 2021 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts för att i någon 
mån täcka efterlagningar av schakter och minskad livslängd på gatunätet. 

Mobility Management 

Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för 
beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bil-
användningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- 
och kommunikationsåtgärder till exempel kampanjer av olika slag. 

Under de senaste fyra åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen 
genomfört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina 
cyklar mot att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, 
förslag till förbättringar med mera. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer 
in från deltagarna. Bland annat har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de 
mätstationer som finns för cykeltrafiken har tidigare konstaterats att antalet passerande cyklister i snitt en 
vintermånad (jan-mars, nov-dec) utgör cirka 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad 
cirka 44 000, vintercyklister representerar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år.  

Vintercyklist planeras bli ett av de projekt som kommer att genomföras även 2021 inom ramen för Mobi-
lity Management-åtgärder. Tekniska nämnden har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda åtgär-
der. Tidigare har erhållits ett utrymme inom "Byggbonus" på 500 tkr till insatser inom Mobility Manage-
ment. Då det inte längre finns möjlighet att erhålla byggbonus är det viktigt att säkerställa en fortsatt 
satsning med inriktning på hållbart resande. 

Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för 
åtgärder inom Mobility Management under 2021 för att säkerställa fortsatt arbete med påverkansåtgärder 
för hållbart resande. 
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Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (tkr) 

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader 400 

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management 500 

Dagvattentaxa - Borås Energi och Miljö AB 900 

Vinterväghållning nivåhöjning 2 900 

Extra insatser bostadsgator (C-gator) 3 000 

Sopsaltning cykelbanor, huvudstråk 8 000 

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sopsaltning) (1 000) 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 15 700 (8 700) 

4.5.2 Park- och skogsavdelning 

4.5.2.1 Park 

Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker, lekplatser, stadsnära 
skogar samt smycka centrum och tätorter med säsongsväxter, julbelysning och påskträd etc. Borås har 
historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det samt 
framöver bli än bättre och utveckla parkerna och dess innehåll. 2019 genomfördes enkäten Kritik på 
Teknik av SKR där Borås uppnådde ett bra resultat avseende skötsel av parkerna utifrån invånarnas 
bedömning och placerade sig på 13:e plats av strax över 102 deltagande kommuner. 

Verksamhet 2021 

I mars 2021 löper gällande skötselavtal med företaget Svensk Markservice respektive den kommunala 
förvaltningen Servicekontoret ut. Avtalet avser skötsel av hela kommunens parkmark med tillhörande 
lekplatser och viss tätortsnära skog. Gällande avtal som har sträckt sig över åtta år ska upphandlas på nytt 
med troliga kostnadsökningar som följd. Den preliminära ökningen beror främst på att: 

• Gällande á-prislistor i avtalen är föråldrade och kommer således att stiga sett till den globala eko-
nomins utveckling. 

• Konkurrensen på den lokala marknaden har försämrats de senaste åren genom att fler mindre 
privata aktörer köpts upp och kvar finns ett fåtal större aktörer på en förhållandevis liten mark-
nad. 

• Kommuninvånarna har vant sig vid en skötselnivå under rådande avtal och kommer att ha svårt 
att acceptera en negativ förändring och sänkt skötselstandard. 

• Nya anläggningar inom befintliga parker har tillkommit vilket ger ökade driftkostnader för några 
skötselmoment. 

• Standarden för skötsel, tillsyn och kontroll av lekplatser skärps kontinuerligt och verksamheten 
ser ett ökat behov för att kontraktera en besiktningsman för lek- och aktivitetsplatser på helårs-
basis. I gällande avtal har verksamheten en besiktningsman tillgänglig under 8 av årets 12 måna-
der. 

• Kostnaden för skötsel av en kvadratmeter parkmark i Borås ligger förhållandevis lågt i förhållande 
till övriga landet. Eftersom konkurrensen försämrats finns det en föreliggande risk att priserna 
pressa uppåt om större aktörer kliver in som har verksamhet i andra kringliggande kommuner. 

• Kostnaderna för administration, lokaler, och tillkommande kontrollfunktioner ökar ständigt. Bara 
under 2019 ökade kostnaderna med 250 tkr enbart inom parkenhetens verksamhet. 

Totala kostnadsökning för nya avtal avseende skötselentreprenaden är svåra att beräkna. En uppskattning 
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baserad på ovan nämnda punkter hamnar i storleksordningen runt 2 mnkr. 

Skötsel av vegetation i vägområden 

Tekniska nämndens presidium uppmanade Park- och skogsavdelningen vid årsskiftet 2020 att öka sköt-
selintensiteten med fokus på trygghetsskapande slyröjningar i trafikmiljö, både med bakgrund av trygghet, 
trafiksäkerhet och efter inkomna synpunkter från invånare. Park- och skogsavdelningen har under första 
kvartalet 2020 utfört en kartläggning av nuläget inom kommunens vägnät med fokus på trygghet och 
säkerhet för oskyddade trafikanter (gång och cykel). Uppdraget ligger utanför budget och beräknas gå 
med ett underskott på 250 tkr under 2020 fördelat inom Park- och skogsavdelningens olika verksamhets-
områden. 

Skötselinsatserna har efter inventeringen visat sig komma att bli omfattande för att kunna återställa väg-
kanterna till en hanterlig skötselnivå. För att kunna utföra planerat underhåll med maskinell vägrensslåtter 
längs med hela kommunala vägnätet behöver uppskattningsvis en tredjedel av vägkanterna först hanteras 
med någon typ av motormanuell eller maskinell huggningsinsats. Tillkommande driftsytor kopplat till 
uppdraget ligger utanför budget och behöver tillskjutas 750 tkr för att uppdraget ska kunna utföras. 

Borås 400 år 

Under kommande år ska Borås fira 400 år som stad. För det planeras flertalet evenemang runt om i 
kommunen. Verksamheten planerar för ett utökat blomsterprogram med historiska inslag som berättar 
om den tid som varit. Verksamheten planerar att tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden uppföra 
stadens 100-årsringar med information om stadens utveckling. I Ramnaparken planeras ett arboretum att 
invigas för belysa trädens och parkernas betydelse för stadens utveckling i samband med Borås 400-
årsjubileum. Dessa åtgärder beräknas kosta 1 000 tkr. 

Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget 4 000 tkr i tilläggsanslag till 
driftramen. 

4.5.2.2 Skogsdrift 

Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning sam-
tidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts 
enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära 
vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. 

Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till 
bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. 
Invånarna i Borås erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark och att som jaktgäster få 
delta i småviltsjakt. 

Verksamhet 2021 

Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet inriktas 
mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. 

Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkast-
ningen från skogsmarken. 

Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i 
anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna 
skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter. 

Coronapandemin ger en osäkerhet i marknaden för 2021. 

Sedan några år har Tekniska nämnden ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat 
ändamål. På dessa marker ökar behovet av trygghetsskapande åtgärder, skötsel och renhållning. 
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4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.5.2.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete 

Kommunen anordnar arbete till personer som av olika orsaker står utanför den öppna arbetsmarknaden. 
Anställningsformerna är bland annat Trygghetsanställningar, OSA (Offentligt skyddat arbete). Nämnden 
har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier. 

Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och natur-
vårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhålls-
arbeten i naturreservat, kultur- och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor med mera. 
Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Borås Djurpark arbetar 
med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel. 

Verksamhet 2021 

Basen för OSA-verksamheten finns i moderna lokaler på Kyllareds industrihotell, Brämhult. 

Verksamheten syftar till att stärka den enskilde, och att med rutiner samt arbete leda till att personerna 
som är i verksamheten kan starta i en utbildning, eller ge sig själva arbete på den öppna arbetsmarknaden. 
Verksamheten har stora möjligheter att anpassa arbetsuppgifterna som erbjuds. Detta ger en bra grund-
förutsättning för att klara ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. 

Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt 
är stort, förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbets-
marknadsåtgärder. 

4.5.2.3.2 Gröna vägen framåt 

Verksamhet 2021 

Tekniska nämnden bedriver grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på uppdrag av Sju-
härads samordningsförbund. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön 
runt Ramshulan i naturreservatet Rya åsar. 

Verksamheten innehåller naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i form av 
odling utan produktionskrav, i kombination med profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. Naturupp-
levelser, samtal individuellt och i grupp samt olika teman och friskvårdsaktiviteter kompletterar. 

Arbetsträning bedrivs under ledning av en trädgårdskonsulent och två friskvårdskonsulenter. Arbets-
träningen består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och terapiträdgård. Till detta hör också 
friskvård. Dessa metoder kan hjälpa långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor 
snabbare återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och sjukdom. 

Verksamheten vänder sig till personer som varit sjukskrivna inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk 
ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna erbjuds delta i mindfulness, avslappnings-
övningar, yoga samt få information om stress och värkproblematik. 

Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång med 
fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar beteende-
förändring. 

4.5.2.3.3 Cityvärdar 

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet 
och turister. I samverkan skapar arbetet en trygghet både på stationsområdet och i innerstaden. 
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Verksamhet 2021 

Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har lönebidragsanställning under ett år. 
Arbetet består bland annat av att finnas i innerstaden och på stationsområdet för att ge service och infor-
mation till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt, helt och rent samt vid behov lämna in 
avvikelser till ansvariga aktörer i centrum. 

Arbetsuppgifterna är varierande och under ständig utveckling. Sedan några år tillbaka sköter Cityvärdarna 
om kanalen på Västerlånggatan. Andra arbetsuppgifter som förekommer är bland annat klottersanering 
och borttagning av olaglig affischering/klistermärken i staden. 

Verksamheten är underfinansierad med 110 tkr. 

4.5.2.4 Naturvård 

Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker i Borås (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för rekrea-
tion samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose allmän-
hetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för ”natur och rekrea-
tionsleder” i kommunen. 

Verksamhet 2021 

Fiskevård 

Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om 
fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. 

Kalkningsverksamhet 

Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall också 
uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och botten-
faunaundersökningar. 

Spår & Leder 

Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av 
Fritids- och folkhälsonämnden. 

Kanotled i Bosjön/Västersjön 

Tekniska nämnden har i uppdrag att utreda och presentera möjlighet för kanotleder i kommunen under 
hösten 2020. Ett troligt resultat är att LONA-medel söks för att utveckla tillgänglighetsanpassat kanotliv 
i Bosjön/Västersjöns sjösystem. LONA-medel finansierar upp till 50 % av kostnaden. Det finns möjlig-
het att utveckla projektet med till exempel tillgänglighetsanpassad kanotuthyrning och tillgänglighets-
anpassade rastplatser/toaletter/lägerplatser. Under 2021 kan projektering och insatser bli aktuella, därför 
äskar Tekniska nämnden 300 tkr. 

Viaredsleden 

Väster om det nya industriområde som byggs i Viared är det möjligt att göra en slinga med några rast-
platser som kan nyttjas av de som arbetar i området eller som ett besöksmål. Slingan kan gå mellan västra 
Viared - Boråstorpet och Västersjön. Det är främst skogsmark och parkmark som berörs. Idag finns 
ingen led i området. Tekniska nämnden äskar därmed 200 tkr för att anlägga en led med rastplats/grill-
plats som kan nyttjas av allmänheten. 

Pickesjön, parkering 

Pickesjön är ett av centrala Borås mest populära besöksmål med promenadslinga, fiske och fem grill-
platser. Parkeringsplatsen är i dåligt skick och ligger idag inte inom driftbudgeten för området. Tekniska 
nämnden äskar därför 200 tkr för att kunna asfaltera och märka upp parkeringen vilket skulle innebär en 
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avsevärd standardhöjning. 

Naturreservat 

Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första tioårsperioden har gått och nu ska skötselplanen 
ses över och vid behov revideras. Arbetet med utvidgningen av Rya åsars naturreservat fortsätter. Om-
fattande arbeten med entrén ska göras 2021. 

Gåshult  

Borås Stad har köpt fastigheten Gåshult 3:3 med avsikt att bilda ett nytt kommunalt naturreservat. Ett 
anslag för lokala naturvårdsanslag så kallat LONA har beviljats under 2020 för arbeten inför bildande av 
naturreservatet. LONA-projektet omfattar inte byggnaderna som finns i reservatet. Det finns boningshus 
och ekonomibyggnader som är nedgångna såväl utvändigt och invändigt. Avsikten är att de ska ingå i 
reservatsdriften eftersom gårdsmiljön är av stor vikt för helhetsintrycket och upplevelsen av reservatet. 
När reservatet har bildats kommer Tekniska nämnden att överta ansvaret för driften. 

Det är önskvärt att byggnaderna utvändigt ställs i skick inför den kommande invigningen av reservatet. 
Det är inte fastighetsekonomiskt försvarbart att låta byggnaderna förfalla, och en invigning med husen i 
nuvarande skick kommer dra ner upplevelsen i avsevärd grad. Därför äskar Tekniska nämnden för 500 tkr 
som ska användas till utvändig upprustning av byggnaderna och för att förbättra gårdsmiljön. 

Tillgänglighetsanpassade toaletthus 

I många av Borås Stads välfrekventerade besöksmål och parker saknas toalett helt eller är av typen 
”bajamaja” som är tillgänglig under sommarhalvåret. Besöksfrekvensen har ökat väsentligt under corona-
pandemin och fler besökare upptäcker och använder stadens friluftsområden och naturreservat. 

Tekniska nämnden äskar därför 1 500 tkr till nybyggnation av tillgänglighetsanpassade toaletthus för året-
runtbruk på några av de populäraste besöksmålen. Naturreservaten Storsjön och Vänga Mosse samt rek-
reationsområdet Pickesjön är platser där stora satsningar tidigare gjorts på tillgänglighet varför de är 
aktuella för att ytterligare höja servicenivå och standard. Åtgärderna skulle också ligga i linje med ambi-
tionen i remissen ” Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020” initierat av Sociala Omsorgs-
nämnden DNR SON 2018/00031. Dessutom föreslås byggnation av permanenta toaletthus i Annelunds-
parken och Ramnaparken. 

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen (tkr) 

Nytt driftavtal Parkenheten 2 000 

Trygghetsskapande slyröjning 750 

Vägrensslåtter, tillkommande ytor 250 

Borås 400 år 1 000 

Cityvärdar 110 

Kanotled Bosjön/Västersjön 300 

Viaredsleden 200 

Pickesjön, parkering 200 

Gåshult, upprustning byggnader 500 

Tillgänglighetsanpassade toaletthus i rekreationsområden 1 500 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram 6 810 
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4.6 Persontransporter 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 15 450 14 310 12 910 16 739 

Kostnader -91 337 -89 748 -89 348 -93 118 

Buffert  -762 -762 -771 

Nettokostnader -75 887 -76 200 -77 200 -77 150 

Kommunbidrag 68 800 76 200 76 200 77 150 

Resultat -7 087 0 -1 000 0 

Ackumulerat resultat     

Nettoinvesteringar     

4.8 Nämndens uppgift 
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads för-
fattningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens: 

• Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till 
och från daglig verksamhet. 

• Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. 
• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

 

Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: 

• Färdtjänst, handläggning och prövning av tillstånd 
• Särskoleskjuts i egen regi. 
• Planering av skolskjutsresor. 
• Beställningscentral för färdtjänstresor. 
• Trafiksäkerhetsfrågor kring persontransporter. 
• Bilpool för tjänsteresor för anställa inom Borås Stad. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 
Nämndbidraget för ramen Persontransporter ökar från budget 2020 med 950 tkr, till 77 150 tkr. Löne-
kostnaderna förväntas öka med 2,6 % under 2021. 

Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2019 uppgick till 75 887 tkr. Prognostiserat utfall för 
2020 ligger på 77 200 tkr efter maj månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2020 uppgår till 76 200 tkr. 

Antalet färdtjänstresor har under våren 2020 minskat kraftigt jämfört med samma period 2019 beroende 
på coronapandemin. För 2021 förutsätts resandet i princip återgå till nivån före coronapandemin. Antalet 
resor för 2021 budgeteras till 350 000 vilket är något lägre än budgeterad nivå för 2020. Priset per resa 
är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 177 kr i budget 2021. 

Nytt avtal för färdtjänst och riksfärdtjänst med avtalsstart 1 juni 2019 är igång. Prismässigt innebär det 
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inte några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om specialfordon körs med 
miljöbränsle (preliminär kostnad 1 mnkr per år). Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med 
biogas och specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus. Index-
uppräkning av färdtjänstkostnaden kan komma att ske från och med 1 juni 2020 enligt avtal, om bränsle-
priser med mera ökat mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på cirka 1,5 mnkr. 

Antal färdtjänstresor över tid framgår av tabellen nedan. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020   
Budget 

2021 
Budget 

Antal resor 318 591 319 217 318 249 335 094 340 459 360 000 350 000 
  

4.10 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Bilpool -45 0 1 220 0 

Skolskjuts -273 0 0 0 

Särskoleskjuts 12 460 12 134 13 254 14 319 

Färdtjänst 60 981 60 504 59 264 59 567 

Riksfärdtjänst 2 764 2 800 2 700 2 493 

Buffert  762 762 771 

Summa 75 887 76 200 77 200 77 150 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Idag bokar de flesta sin färdtjänstresa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färd-
tjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 2015 
och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år. 

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl 
som att alla behandlas lika när det gäller till exempel skolskjuts, oavsett var i Borås man bor. Skolskjuts-
planeringen är flyttad till Tekniska nämnden för att centralt skapa en förenklad och effektivare hantering 
inom Borås Stad. Ett skolskjutsplaneringsprogram med kartfunktion för mätning av avstånd används 
som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras från och med 2017 
av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen har förutsätt-
ningen för lika behandling ökat. 

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska nämnden driver i egen regi. Antalet 
elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sett samma antal elever för att de senaste åren 
öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2020 – cirka 140 elever) vilket inneburit att ytterligare tre 
bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan. 

Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2020 och då kommer det eventuellt behövas 
ytterligare en buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad med cirka 1,5 
mnkr 2019 och 2020 och kan då öka ytterligare för 2021, vilket i så fall måste täckas via ökat nämndbidrag 
i reviderad budget. 

Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via utbildningsnämnderna. I dag hamnar 
dessa kostnadsökningar inom Tekniska nämndens ram trots att nämnden inte kan påverka antalet beställ-
ningar som ska utföras. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

5.1.1 OSA 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

61 65 65 

5.1.2 Antal dagsverken 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Dagsverken totalt 12 465 11 885 12 000 

5.2 Skogsdrift 

5.2.1 Skogsdrift 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Av skogsinnehavet är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 

Varav naturreservat (ha) 950 950 950 
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5.2.2 Avverkning 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkning totalt (m³ fub) 35 100 38 500 39 000 

5.2.3 Avverkning exkl. OSA 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub) 32 100 36 100 36 600 

Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 625 555 535 

Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 264 303 265 

5.2.4 Flisproduktion 

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Flisad volym (m³s) 12 500 10 000 10 000 

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Intäkt flis (kr/m³s) 180 170 170 

Kostnad flis (kr/m³s) 100 96 100 

5.2.5 Övrig verksamhet 

5.3 Naturvård 

5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sålda kommunfiskekort 187 210 210 
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Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Sålda dagkort i regnbågsvattnen 2 872 3 000 3 000 

Båtkort totalt 1 035 1 100 1 100 

Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 178 2 363 2 532 

Förvaltade spår- och leder (km) 106 106 109 

Total förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete (ha) 74 77 88 

5.4 Väghållning 

5.4.1 Väghållning, driftkostnader 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kostnad kronor/invånare och dag 1,63 1,55 1,54 

5.4.2 Huvudgator 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Huvudgator (km) 76 76 76 

Vinterväghållning (kr/m²) 23,78 21,84 22,34 

Övrigt underhåll (kr/m²) 31,69 24,57 24,96 

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 200,27 183,95 188,16 

Övrigt underhåll (kr/m) 266,83 183,97 210,20 
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5.4.3 Lokalgator 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Lokalgator (km) 254 252 258 

Vinterväghållning (kr/m²) 3,23 6,16 5,86 

Övrigt underhåll (kr/m²) 10,66 9,84 8,93 

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 20,79 39,68 37,6 

Övrigt underhåll (kr/m) 68,61 63,39 57,27 

5.4.4 Vägföreningsvägar 

5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 

Övrigt underhåll (kr/m²) 3,61 5,99 6,85 

Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 285 270 270 

Enskilda vägar med kommunalt bidrag 
(km) 

174 190 190 

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Vinterväghållning (kr/m) 32,34 18,57 18,45 

Vinterväghållning (kr/m²) 5,2 2,99 2,97 

Övrigt underhåll (kr/m) 22,45 37,2 42,56 
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5.4.5 Beläggningsunderhåll 

5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Belagd volym (m²) 179 846 181 000 167 000 

Del av total yta (%) 5,4 5,5 5 

Kostnad (kr/m²) 114 105 114 

5.4.6 Trafikbelysning 

5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lampor (st.) 19 175 19 200 19 200 

Energiförbrukning (MWh) 7 137 7 200 7 200 

5.4.7 Trafikolyckor 

5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal olyckor med personskador 396 0 0 

Dödade 3 0 0 

Svårt skadade 11 0 0 

Lindrigt skadade 292 0 0 

5.4.8 Diverse uppgifter 

5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 605 600 615 

Utfärdade nyttokort (st.) 55 75 60 

Boendeparkering (antal tillstånd) 688 700 700 
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5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Fordonsvrak (st.) 81 300 300 

Budget anger hanterade fordonsärenden, årsutfall anger flyttade fordon 

5.5 Park 

5.5.1 Ytor 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Perenna planteringar (m²) 3 900 4 900 5 190 

Total planterad yta (m²) 65 600 65 800 66 000 

Kulturparker (m²) 1 557 000 1 575 000 1 577 000 

Naturparker (m²) 8 693 000 8 612 000 9 396 000 

Total parkareal (ha) 1 025 1 019 1 097 

Parkyta per capita (m²/capita) 90,8 90,8 96,9 

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal lekplatser (st.) 162 162 158 

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Blomsterlökar (st.) 45 000 60 000 65 000 

Vårblommor (st.) 29 000 30 000 35 000 

Sommarblommor (st.) 37 000 45 000 50 000 
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5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Kulturparker (kr/m²) 11,08 17,24 17,22 

Naturparker (kr/m²) 0,2 3,15 2,89 

Parkkostnad per capita (kr/capita) 236 242 240 

Total parkkostnad (kr/m²) 2,6 2,67 2,62 

5.6 Persontransporter 

5.6.1 Färdtjänst 

5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal färdtjänsttillstånd 4 672 4 600 4 600 

Antal kvinnor 3 098 3 100 3 100 

Antal män 1 574 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1000 invånare 41 41 41 

Antal tillstånd under 65 år 987 950 950 

Antal färdtjänstresor 340 459 360 000 350 000 

Kostnad per resa (kr) 187 176 177 

Antal särskoleskjutsfordon 13 13 13 

Antal bilar i bilpool 56 57 55 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 19 000 19 000 19 000 

Program för tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 1 000 

Reinvestering gatubelysning 1 000 5 000 5 000 5 000 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 4 000 6 000 6 000 6 000 

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning 2 000 4 000 3 000 3 000 

Borås flygplats 500 800 500 500 

PARKVERKSAMHET     

Lekplatser/mötesplatser 5 000 11 500 9 000 9 000 

Belysning & trygghet  3 000 3 000 3 000 

Grönområdesplan 1 000 2 000 2 000 2 000 

Diverse mindre parkinvesteringar 3 000 4 000 3 000 3 000 

Summa 26 000 56 300 51 500 51 500 

INVESTERINGAR - i sammandrag 

För utförligare projektinformation - se bilaga Investeringar. 

Reinvestering beläggningsarbeten 

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och 
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på väg-
kroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/ 
vägen får byggas om från grunden. Då Borås vägnät utgör cirka 48 mil är det viktigt att åtgärder sätts in 
i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens 
funktion. Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och 
blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till 
större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 

Program för tillgänglighet  

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identi-
fiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna 
prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel. 

Reinvestering gatubelysning - trygg stadsmiljö 

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. 
Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepappers-
kablar, kablar som är uppemot 70 år gamla (beräknad livslängd 20-30 år). Under senare år har kostnaden 
för utbyte av dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till 
följd och i samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. I 
flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. 
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För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på reinvest-
ering öka efter de omfattande fibergrävningarna. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som orsakar 
stor irritation hos boråsarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar. 

Energi-och miljöeffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard 
och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta ut 
gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken 
och Tekniska nämnden kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning 
framåt. För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år 
byta ut delar av belysningsanläggningarna. 

Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bland annat gatubelysning minska med 15 % 
och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar har det uppdagats 
att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit uppemot 30 % högre än 
den installerade effekten. 

Utbyggnad av kabelskåp – mätning av gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. Belys-
ningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiförbruk-
ningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, så kallad ackordsbelysning. 
Att inte mäta gatubelysningen innebär också att Tekniska nämnden inte fullt ut kan tillgodoräkna sig de 
ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda 
att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära 
att bättre koll på belysningsanläggningen, så att man kan se var det finns stora förluster och på så vis 
reinvestera i nätet där det behövs. 

Borås flygplats 

Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats och har certifiering för när-
varande till 2028. Rullbanans toppbeläggning från 2010 är i behov av bindemedelsförsegling för förläng-
ning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten för kom-
mande utökning av västra stationsplattan med cirka 1 000 m², i första hand för gästande flygplan till 
staden och företagen, och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för flygbränsle. På delar 
av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäkerhetshöjande markåtgärder. 

Lekplatser/mötesplatser 

Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser. Efter cirka 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla 
de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. 
Projektet medför att 15 kvarterslekplatser kan renoveras samt uppförandet av en ny stadsdelslekplats i 
Brämhult. 

Belysning & Trygghet 

Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens 
parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och eventuellt bytas ut 
till mer energieffektiva alternativ. 

Grönområdesplan 

Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bland annat att förstärka grönområden 
till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås 
Stad. För 2021 planeras insatser på Tokarpsberg samt Ramnasjön, den senare har beviljats LONA-bidrag 
till 50 % (bidrag från Naturvårdsverket syftande till lokala naturvårdssatsningar). För 2021 planeras även 
specifika åtgärder för Borås 400 år.  
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Diverse mindre parkinvesteringar 

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. För 2021 planeras åtgärder såsom reno-
vering av parkvägar, upprustning av trappor, trädplanteringar samt specifika åtgärder för Borås 400 år. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Utgift 
tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

VÄGHÅLLNING        

Ny Nybro 44 000 12 536 31 647 10 000 2 000 0 2 

Attraktiv Stad   6 074 15 000 6 000 5 000  

Diverse mindre 
gatu-och 
broarbeten 

  12 915 12 000 12 000 12 000  

Gång-och 
cykelvägar   13 801 15 000 13 000 13 000  

Reinvestering GC-
vägar   0 7 000 7 000 7 000  

Kollektivtrafik   10 990 5 000 10 000 5 000  

Upprustning 
centrummiljöer   6 343 0 3 000 3 000  

PARK        

Fristads nya 
Stationspark 6 000 0 3 000 1 000 2 000  1 

Kronängsparken 18 000 67 10 433 2 500 5 000  1 

Summa 68 000 12 603 95 203 67 500 60 000 45 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

VÄGHÅLLNING 

Ny Nybro 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning med hänsyn till att Cityringen och korsningen med Väster-
långgatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättras 
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/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksons-
gatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 
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Attraktiv stad - inför Borås 400 år 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, och att fortsätta det framgångsrika samarbetet som präglat utvecklingen av stads-
centrum i de hittills genomförda projekten. 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslås en extra satsning i budget 2021 med målsättningen att iord-
ningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” samt omkringliggande gator. 
En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under jubileums-
året. I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur i området kring Krokshallstorget. 
Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attraktiv stad. 

Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan mellan Hallbergsgatan och 
Torggatan. Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som 
efter remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bland annat kan initiera ombyggnad av Allé-
gatan närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekterings-
arbetet behöver påbörjas. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre om-
fattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan 
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investerings-
medel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. Planer för 2021 omfattar bland annat trafiksäkerhets-
åtgärder, reinvestering gångbanor, cirkulationsplatser, reinvestering vägvisning samt reparation av Var-
bergsbron.  

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) 

Utbyggnad av GC-vägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade 
trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Före-
slagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed de ombyggda 
sträckorna. Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. 

Utbyggnaden av GC-vägar sker i enlighet med den av Tekniska nämnden antagna Cykelplanen 2020/ 
2021 och innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. 

Reinvestering befintliga gång- och cykelvägar 

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande 
cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 

Utbyggnad av GC-vägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de oskyddade 
trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att 
separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer 
att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemen-
samma gång- och cykelbanorna. 

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed 
de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska 
välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju huvudstråken 
för cykeltrafik ska vara separerade. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken)  

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Flytt av kollektivtrafikterminal i Knalleland, åtgärder på Södra 
Torget och Krokshallstorget samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att 
få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. 
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Upprustning av centrummiljöer 

Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av 
miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera 
år. Redan anslagna medel bedöms tillräckliga för att finansiera åtgärder under 2020 och att skapa utrymme 
för framtida centrumupprustningsåtgärder varför inga ytterligare medel begärs för 2021. 

PARK 

Fristads nya Stationspark 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens 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 idrottsplats 
Heden. Projektet 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 budget mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås Stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande förut-
sättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykeltunneln 
kommit på plats. En uppskattning är att cirka 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas vid 
byggnation 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 kost-
naderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Inför Borås Stads 400-årsjubileum 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 sane-
ring. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken 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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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Reinvestering 

Beläggningsarbeten 
 
Investering  19 000 tkr 
Avskrivningstid  10, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Till följd av de explosionsartade schaktningsarbeten som nedläggande av fiber inneburit bedömer 
Tekniska nämnden att livslängden för gatubeläggningen ute i bostadsområdena förkortats väsent-
ligt. Normalt erfordras ny beläggning på bostadsgator med cirka 30-40 års mellanrum. Med den 
omfattning av schaktarbeten som utförts i våra bostadsområden förväntas gatorna behöva läggas 
om mycket tidigare än normalt. Det är viktigt att Borås Stad tar höjd för detta framtida behov vid 
tilldelning i beläggningsbudgeten. 
 
Av tidigare utförda enkäter och nu senast i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ”Kritik på 
teknik” framgår tydligt att synen på standarden på såväl gatu- som GC-nät har försämrats efter 
2016. Den naturliga förklaringen är de omfattande fibergrävningarna på vägnätet som startade 2016 
och nådde kulmen 2017-2018. Det fanns inte resurser att möta det behov av återställningsarbeten 
som blev följden jämfört med återställningsbehovet innan fibergrävningarna startade varför en 
eftersläpning av arbetena fortfarande kvarstår under hela 2020.  
 
För att kunna göra en handlingsplan för Borås vad avser beläggningsprogrammet behövs en ny 
tillståndsbedömning göras av vägnätet när återställningsarbetena slutförts. Tekniska nämnden har 
i budget hänvisat till den generella modellen av behovsbedömningen som SKR tagit fram vilket 
visar på ett behov av cirka 19 mnkr för att vidmakthålla vägnätet för undvikande av kapital-
förstöring. Som jämförelse kan nämnas att Växjö efter förfrågan angett 14 mnkr som budget för 
beläggningsverksamheten under 2019, Linköping anger totalt 37 mnkr (30 mnkr investering, 7 
mnkr drift). Ställs Borås vägnät i relation till Linköpings skulle budgeten motsvara cirka 20 mnkr. 
I 2020 års budget finns för hela beläggningsverksamheten anslaget 10,1 mnkr (8,5 mnkr investering, 
1,6 mnkr drift). För att kunna vända den negativa trenden behövs i enlighet med Tekniska nämn-
dens framställan en rejäl höjning av anslagna medel för beläggningsverksamheten kommande år. 
 
Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator 
och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas fås skador 
på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till 
att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då stadens vägnät utgör cirka 48 mil är det viktigt att 
åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att åter-
ställa gatans/vägens funktion. 
 
För de oskyddade trafikanterna är standarden vad avser jämnhet på underlaget särskilt viktigt att 
beakta, varför omläggning av gång- och cykelbanor behöver göras oftare än körbanor för att min-
ska olycksrisken och få fler att välja cykeln före bilen.  
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En rekommendation från tidigare Svenska Kommunförbundet (numera SKR) behöver cirka 5 % 
av vägnätet förnyas vad avser beläggning per år. Teorin bygger på en livslängd på i genomsnitt 20 
år sett generellt över alla typer av gator/vägar inom kommunerna. För Borås har bedömts att be-
läggningar av GC-vägar, lokalgator och vägföreningsvägar klarar sig i 30 år, huvudgator 15 år och 
större huvudgator 5-7 år. Behovet av underhållsbeläggningar har bedömts till i snitt 5,6 %. Detta 
motsvarar ett årligt behov av underhållsbeläggningar på 187 000 m²/år. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras. 
 
Alternativ 1 
Underhållsbeläggningar utförs enligt behovsanalys. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Det investerade kapitalet i utbyggda gator, vägar och gång- och cykelvägar reduceras successivt och 
leder på sikt till ett större och större investeringsbehov som är mångdubbelt dyrare än att sätta in 
investeringsåtgärden i rätt tid. Ett dåligt underhållet vägnät innebär också sämre åkkomfort för alla 
trafikantkategorier och leder till ökad risk för olyckor med personskador och skadeståndskrav på 
kommunen. 
 
Alternativ 1 
Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir 
på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till 
större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaden enligt behovsanalys 19 mnkr. Investeringen ger första året en kapitalkostnad på cirka 
1 190 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Reinvestering Beläggningsarbeten

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Beläggning 19 000

Summa utgifter 19 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 19 000
Livslängd år 10, 30
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Beläggning huvudgata 25 10
Beläggning lokalgata 50 30
Beläggning GC-väg 25 30

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 1 190

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Attraktiv stad 

- inför Borås 400 år   
 
Investering  15 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 40, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer 
som finns inom centrum och fortsätta det framgångsrika samarbetet som präglat utvecklingen av 
stadscentrum i de hittills genomförda projekten. 
 
Den strategiska planen för Borås har visat färdriktningen i detta arbete där en fördjupning kommer 
att ske inom de olika utvecklingsområdena. Här är förnyelsen av stadskärnan en viktig ingrediens. 
I visionen ”Borås 2025 Vision och strategi” betonas vikten en livskraftig stadskärna med mötes-
platser och välkomnande entréer till staden. 
 
Tidigare beskrevs idéerna i projektet ”Borås centrum - en tätare och trivsammare mötesplats” som 
enligt projektbeskrivningen syftade till: 
 

• att fånga upp, samordna, sortera "gemensamma projekt" avseende olika miljöupprustnings-
insatser av gator, torg och allmänna platser och skapa ett handlingsprogram som ger en 
samlad helhetssyn för Borås centrum 

• att samordna ”enskilda fastighetsprojekt” som drivs av respektive fastighetsägare 
• att skapa en grund för att prioritera rätt i tiden avseende idéprojektering och finansierings-

insatser 
 
I den gemensamma avsiktsförklaringen i dokumentet ”Borås City – Attraktion och lust” som 
undertecknats av Centrumfastigheter i Borås (CiB), Mitt i Borås, och Borås Stad uttrycks en strävan 
att skapa en gemensam målbild för Borås City.  
 
För de konkreta projekt som ovannämnda avsiktsförklaring kommer att resultera i är det nöd-
vändigt att tillskapa ett finansieringsutrymme som säkerställer centrumförnyelsen i enlighet med 
programmet. Dessa föreslås finansieringsmässigt ske på samma principiella sätt som projektet 
”Centrummiljöer”. Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete 
med fastighetsägarna åstadkoms stora förändringar på kort tid.  
 
Projektet ”Hallbergsplatsen” mellan Quality Hotel Grand och Åhléns var det första projektet i 
centrum där kommunen och fastighetsägarna i avtal kom överens om en kostnadsfördelning för 
genomförande av miljöupprustningsåtgärder som utfördes under hösten år 1999. Därefter har upp-
rustning av Knalletorget, Stora Torget, Hötorget, Sandwalls plats, Strandgången, Österlånggatan, 
Torggatan, Stora Brogatan, Bryggaregatan och Västerlånggatan utförts.  
 
Inför Borås Stads 400-årsjubileum föreslås en extra satsning i budget 2021 med målsättningen att 
iordningsställa platsbildningen vid kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” samt omkring-
liggande gator. Projektet var tänkt att starta 2020 men till följd av att marken inte kommer att vara 
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tillgänglig på grund av ombyggnadsarbetena på fastigheten planeras gatuarbetena att påbörjas 2021. 
De tidigare aviserade upprustningsarbetena på Hallbergsplatsen skjuts på framtiden då utbyggnad 
aviserats såväl på kvarter Morfeus intill Danske Bank som i kvarter Pallas, Pallas Tower. 
 
I samband med att Borås fyller 400 år planeras för en jubileumsskulptur i området kring Krokshalls-
torget. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för 
Attraktiv stad. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också bidra till förgylla tillvaron i 
centrum under jubileumsåret.  
 
Under kommande år finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan mellan Hallbergsgatan 
och Torggatan.  
 
Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som efter 
remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bland annat kan initiera ombyggnad av Allé-
gatan närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför projekt-
eringsarbetet behöver påbörjas. 
 
Under 2019 färdigställdes etapp 2 av Lilla Brogatan. Därmed har ett öst-/västligt stråk för cykel-
trafik genom centrum skapats mellan Hallbergsgatan och Allégatan.  
 
I olika sammanhang enligt ovan är det viktigt att medel finns tillgängliga när överenskommelser av 
centrumupprustningsåtgärder kan träffas med fastighetsägare varför det är klokt att årligen skapa 
ett investeringsutrymme inom ramen för centrumupprustningen. Tidigare år har avsatts 3 mnkr i 
budget. Ej upparbetade pengar och eventuella uppkomna underskott har förts över till näst-
kommande år. I budget 2020 gjordes en extra satsning på 8 mnkr för att kunna påbörja ombygg-
naden av platsen vid kvarteret Eko 10; med hänsyn till 2019 års projekt finns i budget cirka 6 mnkr 
tillgängliga inom Attraktiv stad. 
  
Upprustningen av platsbildningen vid kvarteret Eko 10 med omkringliggande gator föreslås ske i 
etapper: platsbildningen och delar av Holmsgatan och Hallbergsgatan under 2021 samt Torggatan 
under 2022. Första etappen beräknas kosta cirka 16 mnkr. Med hänsyn till att en stor del av anslaget 
för 2020 på cirka 6 mnkr inte kommer att upparbetas på grund av pågående byggnationen på fastig-
heten vid kvarteret Eko erfordras att ytterligare 12 mnkr avsätts i budget för 2021 för platsbild-
ningen vid kvarteret Eko 10 projektet. För att även inrymma platsbildning för jubileumsskulptur 
och extra satsning på julbelysning föreslås att totalt 15 mnkr mnkr avsätts för 2021 års investering. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Centrumförnyelsen sker fortsättningsvis efter initiativ från respektive huvudman utan någon 
gemensam helhetssyn. 
 
Alternativ 1 
Genomförande av projekt inom centrum sker enligt avsiktsförklaringen i ”Borås City – Attraktion 
och lust”, vilket samtliga aktörer inom centrum är delaktiga i. 
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Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Utveckling av centrummiljön sker sektoriellt genom varje huvudmans försorg utan någon gemen-
sam samsyn eller gemensamt måldokument. Centrumstrukturens utveckling kommer att bli svår 
att styra och få ett helhetsgrepp om. 
 
Alternativ 1 
Genom att skapa en gemensam plattform för samtliga intressenter inom centrum finns förutsätt-
ningar att få en kontrollerad och önskad utveckling av centrumstrukturen. Med ett handlings-
program för aktuella projekt som redovisar prioritering och finansiering kan man tillskapa en mera 
målinriktad och kontinuerlig utveckling av centrummiljön än vad som tidigare var möjligt. För 2021 
planeras platsen vid kvarteret Eko 10, gamla postenhuset och delar av Holmsgatan och Hallbergs-
gatan iordningställas. Tidplanen för färdigställandet är osäker och beror av när området blir till-
gängligt efter ombyggnationen på fastigheten. 
 
En extra satsning på julbelysningen under jubileumsåret 2021 kommer att bli uppskattat av borås-
arna och besökare likväl som den jubileumsskulptur som planeras i området vid Krokshallstorget. 
 
Ekonomiska data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2021. Investeringen ger första 
året en kapitalkostnad på cirka 600 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. Driftkostnaden för om-
byggda objekt ökar på grund av intensivare markrenhållning. Kostnadsökningen kan anges först 
när projekten fastställts i detalj. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Attraktiv Stad - inför Borås 400 år

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Upprustning av allmän platsmark 15 000

Summa utgifter 15 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 15 000
Livslängd år 15, 40, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Gågator / Torg 20 100
50 40
20 15

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 600

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.



8 
 

Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Diverse mindre 

gatu- och broarbeten 
 
Investering  12 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 70, 30, 25, 10 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre 
omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och bro-
arbeten” kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfar-
ande där investeringsmedel ska äskas för varje enskilt mindre objekt.  
 
Problembeskrivning och mål 
I trafiksäkerhetsarbetet har begreppet ”Nollvisionen” fått en central och viktig betydelse. Inne-
börden i visionen, att ingen skall dödas eller skadas så svårt att man får bestående men, innebär ett 
helt nytt synsätt på transportapparaten i tätort. Vid trafiksäkerhetsarbetet måste särskild hänsyn tas 
till de oskyddade trafikanterna eftersom de oftast hör till de mest sårbara i trafiksystemet och sam-
tidigt saknar det skydd som personer i fordon har. 
 
Det övergripande målet inför framtiden är att skapa det trafiksäkra samhället i enlighet med noll-
visionen och i övrigt åstadkomma ett hållbart transportsystem där den negativa påverkan på miljön 
minimeras. Målet kan uppnås med åtgärder inom ramen för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” 
som syftar till att: 
 

• förbättra framkomligheten 
• öka trafiksäkerheten 
• förbättra överskådligheten av trafiksystemet 
• mildra effekten av miljöstörningar i form av buller och avgaser på omgivningen 
• förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken 
• höja kvalitén på trafikmiljön genom miljöupprustning 

 
I egenskap av väghållare är man enligt gällande lagstiftning (Byggnadsverkslagen, BVL) skyldig att 
garantera trafikanterna full säkerhet genom att antingen underhålla broarna så att dess egenskaper 
bevaras eller begränsa tillåten last för att säkerställa lagkravet eller, som en sista utväg, stänga bron 
för trafik. 
 
Genom att i rätt tid sätta in de åtgärder som krävs sparar man såväl konstruktionen som pengar.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Om föreslagna åtgärder inte utförs kommer beskrivna problem att bestå och föreslagna standard-
förbättringar kan inte uppnås. Inga medel avsätts heller för att skydda kommunens brobestånd. 
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Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs. 
 

• Trafiksäkerhetsåtgärder 
Trafikverket har tidigare konstaterat att hastighetssänkande åtgärder där många fotgängare 
och cyklister vistas är avgörande för att de svagare trafikanterna inte ska dödas i trafiken. 
 
Under år 2021 kommer det också att finnas ett fortsatt behov av att öka trafiksäkerheten 
genom fartdämpning vid övergångsställen, gångpassager och korsningspunkter. Reinvest-
ering av linjemarkeringar i trafikmiljön bidrar också till ökad trafiksäkerhet bland annat i 
cirkulationsplatser, på övergångsställen och visuellt i mörker. 

 
• Reinvestering gångbanor 

I samband med utförandet av underhållsbeläggningar finns ett behov av att rätta till låga 
eller trasiga kantstöd mot gångbanor. Inte minst med hänsyn till det omfattande reinvest-
eringsbehov som fibergrävningarna i staden skapat. 

  
• Cirkulationsplats Alingsåsvägen/Fjällgatan 

Korsningen är infart till staden från Alingsås. Vid högtrafik förekommer höga hastigheter 
vilket innebär olycksrisker och sämre framkomlighet för den lokala trafiken. Trafikverket 
planerar att anlägga gång- och cykelbana från Fjällgatan mot Ekås. I syfte att kanalisera 
cykeltrafiken i korsningen och förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet är det lämpligt 
att utforma korsningen som cirkulationsplats. Utformningen ger också en tydligare bild av 
korsningspunkten som en port till staden. 

  
• Reinvestering vägvisning 

Äldre skyltar för vägvisning behöver bytas ut för att fylla sitt syfte som vägledning för 
trafiken. Speciellt vid mörker blir synbarheten sämre på äldre skyltar som tappat reflex-
verkan med åren. Genom att avsätta en budget årligen kan ett successivt utbyte av äldre 
vägvisningsskyltar ske till gagn för våra trafikanter. 

 
• Varbergsbron 

Varbergsbron över järnvägen på Göta renoverades senast 1989. Bron är en äldre konstruk-
tion, cirka 80 år gammal och uppvisar skador som bedöms dyra att åtgärda. Enligt utförd 
utredning av åtgärdsalternativ (ÅF rapport 2016-08-19) konstateras att tätskikt, beläggning, 
övergångskonstruktion, pelare, räcke och stuprör behöver repareras till en uppskattad kost-
nad på 5-5,5 mnkr. Bron har idag inte full bärighet. Reparationsåtgärderna kommer inte 
innebära möjlighet till en ökad bärighetsklassning. 

 
Tekniska nämnden begärde medel för projektering under 2020 men erhöll kostnaden för 
broreparation. Utförande av åtgärden planeras under 2021 där anslagna medel från 2020 
får kvarstå och således inte till sin helhet finansieras från 2021 års anslag. 

 
• Styrning av markvärmecentraler 

De gågator i centrum samt kollektivtrafikterminalerna vid resecentrum och Södra Torget 
som har markvärme styrs och övervakas via utrustning som Borås Energi och Miljö AB 
sköter åt Tekniska nämnden. Då bolaget kommer att bygga om sin egen styrutrustning i 
samband med flytt av styrcentralen till Sobacken behöver Tekniska nämndens markvärme-
centraler anpassas för att fortsatt kunna skötas av Borås Energi och Miljö AB. Anpass-
ningen av styr-/reglerutrustningen kommer att ske etappvis under ett par år.  
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Framtida projekt: 
 

• Centralbron 
Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron har avvaktats med hänsyn till stationsläge för 
Götalandsbanan. Då besked om genomförandet har dröjt och en utbyggnad av höghastig-
hetsbanan inte är att vänta i närtid finns ett behov av upprustningsåtgärder för centralbron. 
Vid en tidigare bedömning av erforderligt reparationsbehov uppskattades kostnaden för 
åtgärderna till cirka 15 mnkr. För att få en mer noggrann bedömning erfordras utredning 
och projektering av reparationsbehov. För genomförande av utredning/projektering er-
fordras ett anslag under 2021. 

 
• Cirkulationsplats Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen 

Vid Tekniska nämndens medborgardialog på Hässleholmen var fokus på trafiksäkerheten 
inom området. Som ett resultat av dialogen byggdes under 2017/2018 cykelbana längs 
Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Fjärdingsskolan. För att dämpa farten på Åsvägen 
diskuterades även att skapa entréer till området som på ett tydligare sätt uppmanar till lägre 
hastighet. Anläggande av en cirkulationsplats vid Gamla Brämhultsvägen dämpar farten 
och ger en tydligare signal om var bostadsområdet börjar. Projektet planeras att genomföras 
i samband med detaljplanearbete för området utmed gamla Brämhultsvägen. 

 
• Cirkulationsplats Druveforsvägen/Gässlösavägen 

Framkomligheten längs Trandögatan har i hög grad påverkats av utvecklingen av handels-
området vid ICA Maxi. Utmed Druveforsvägen har bostäder i stor omfattning byggts och 
fler är på gång inom området. Gässlösavägen har ökat i betydelse i trafiknätet sedan riksväg 
27 byggdes i ny sträckning. Detta tillsammans med stadens planer för utveckling av Gäss-
lösaområdet påkallar förbättringar i trafiknätet inför framtiden. Ett steg i rätt riktning är att 
förbättra framkomligheten i korsningen Trandögatan/Druveforsvägen. Genom att flytta 
korsningspunkten till Gässlösavägen och anlägga en cirkulationsplats förbättras fram-
komligheten inom området. Då Gässlösavägen åter har öppnats för trafik efter EMC-
projektet och Gässlösaområdet planeras enligt Borås Stads utbyggnadsordning kommer 
trafiken från riksväg 27 mot centrum att påkalla en utbyggnad av cirkulationsplatsen. 

 
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer korsning av cykeltrafik bli tydligare och bättre. För ett 
genomförande under 2022 erfordras ett anslag för projektering under 2021 samt att den 
ändring av detaljplan som erfordras genomförs för att möjliggöra utbyggnad. 

 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Om föreslagna åtgärder inte genomförs kommer dagens problem att kvarstå samt leda till för-
sämrad trygghet, säkerhet och framkomlighet i takt med att trafikarbetet ökar. För broarna innebär 
uteblivna åtgärder kapitalförstöring. 
 
Alternativ 1  
Genomförande av föreslagna åtgärder innebär att trafiksystemet i dessa punkter anpassas till rådan-
de förutsättningar och trafiksystemens tydlighet, säkerhet och framkomlighet förbättras. För bro-
arna innebär reinvestering att dess konstruktion kan säkerställas och därmed undviks dyra repa-
rationskostnader i framtiden. Satsningen säkerställer trafikanternas krav på komfort och säkerhet. 
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Ekonomisk data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 12 mnkr år 2021. Investeringen ger första 
året en kapitalkostnad på cirka 570 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
 

  

BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Diverse mindre gatu-och broarbeten

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Broar, busshållplatser, gator, 12 000
signalanläggningar, vägar samt
övriga trafikanordningar

Summa utgifter 12 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 12 000
Livslängd år 10, 25, 30, 75, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
Delad mall % år % år % år
Lokalgata 2 mnkr 40% 100 10% 70 50% 30
GC-väg 1 mnkr 25% 100 75% 30
Huvudgata 5,5 mnkr 30% 100 25% 70 25% 30 20%  /  10 år
Broar 2,5 mnkr 70% 70 30% 25
Övrigt 1 mnkr 100% 10

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 570

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 kommunikationer Projektnamn: Program för 

tillgänglighet  
 
Investering  1 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med funktions-
nedsättning syftar till att: 
 

• fastställa inriktning och prioritering för Borås Stad i arbetet med att införliva funktions-
hinderperspektivet i kommunal verksamhet 

• konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå åtgärder för att nå uppsatta 
mål, slå fast ansvar, tid och finansiering 

• uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan leder till ett tillgängligt 
samhälle 

 
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapp-
föreningarna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Inga särskilda medel avsätts till förbättringar för människor med funktionsnedsättningar. 
 
Alternativ 1  
Åtgärder genomförs efter samråd med handikappföreningarna. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Människor med funktionsnedsättning får fortsatta problem med framkomligheten och tillgänglig-
heten i vardagen. 
 
Alternativ 1  
Med en successiv förbättring av tillgängligheten för människor med någon funktionsnedsättning 
kan dessa i en allt större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Möjligheten att klara sig 
själv stärker självkänslan och bidrar till att våga ta steget att ge sig ut i staden på egen hand. 
 
Ekonomiska data 
 
Investeringsbehovet har bedömts uppgå till 1 mnkr/år. Investeringen ger första året en kapitalkost-
nad på cirka 40 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Program för tillgänglighet

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Upprustning bl.a. gångbanor 1 000

Summa utgifter 1 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 1 000
Livslängd år 30, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

GC-väg 25 100
75 30

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 40

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Utbyggnad av 

gång- och cykelvägar 
 
Investering  15 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser 
för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt 
trafikantgrupp.  
  
Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. För ytterkommundelarna antog 
Kommunfullmäktige år 1997 en GC-plan och för centralorten antogs en GC-plan under år 2001. 
Dessa planer har tidigare legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. Under 2016 beslutades 
en ny plan för framtida utbyggnad av cykelvägnätet av Kommunfullmäktige som samtidigt gav 
Tekniska nämnden i uppdrag att besluta om framtida Cykelplaner som löper över två år i taget. I 
december 2019 beslutade Tekniska nämnden om utbyggnaden av cykelvägar för åren 2020-2021. 
 
I traditionellt trafiksäkerhetsarbete, speciellt vad avser oskyddade trafikanter, har oftast tyngd-
punkten vid olika tillfällen antingen legat inom den "hårda" delen med fysisk utformning av trafik-
miljön som instrument för bättre trafiksäkerhet eller inom den "mjuka" delen med information och 
kampanjer med olika teman. 
 
Nollvisionen, som har som mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i framtiden, har 
i detta sammanhang lanserat en förändring av åtgärdsstrategin. För att nå visionens mål måste ett 
långsiktigt synsätt och en samtidig satsning på trafikanterna, fordonen och miljön prägla det fort-
satta trafiksäkerhetsarbetet. Vid ett långsiktigt synsätt på trafiksäkerheten kommer systemåtgärder 
före punktåtgärder. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Föreslagna utbyggnader av GC-vägnätet genomförs ej. 
 
Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder enligt gällande Cykelplan för år 2021: 

1. Åsbogatan, delen Allégatan-Södra Strandgatan 
2. Yxhammarsgatan/Engelbrektsgatan, delen Kungsgatan-Vedensgatan 
3. Regementsgatan, delen Bockasjögatan-Varbergsvägen 
4. Vattugatan 
5. Engelbrektsgatan, samt del av Vegagatan  
6. Alingsåsvägen/Fjällgatan/Hästhagsgatan korsning 
7. Fjällgatan, delen Hästhagsgatan-Hällegatan 
8. Skjutbanegatan, delen Schaktgatan-Gässlösavägen 
9. Skogslindsgatan-Östra Parkängsgatan 
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10. Parkering för cyklar 
11. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan-Margaretagatan 

 
Konsekvenser  
 
Nollalternativ  
Om en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med cyk-
lister inblandade att öka i takt med ökat cyklande. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att 
erhålla ett sammanhängande cykelvägnät separerat från biltrafik. Tekniska nämnden med ansvar 
för trafiksäkerheten utmed det kommunala vägnätet kommer att ha svårt att svara upp mot mål-
formuleringen i Nollvisionen. 
 
Alternativ 1  
Utbyggnad av cykelvägnätet görs enligt den av Tekniska nämnden beslutade Borås Stads Cykel-
planen 2020-2021. Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna 
kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för 
att fler ska välja cykeln som transportmedel. 
 
Ekonomiska data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2021. Investeringen ger första 
året en kapitalkostnad på cirka 600 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. Drift- och underhålls-
kostnaden beräknas öka med 200 tkr per år. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Utbyggnad gång-och cykelvägar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Gång-och cykelvägar 15 000

Summa utgifter 15 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 15 000
Livslängd år 30, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi- 200
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 200
Årligt inbetalningsöverskott 200

KOMPONENTMALL
% år

GC-väg 25 100
75 30

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 600

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: 

Upprustning/reinvestering 
befintliga gång- och cykelvägar 

 
Investering  7 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser 
för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen, sammanhängande cykelstråk och 
separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. 
I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför traditionell 
uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gång- och cykel-
banorna.  
 
I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett samman-
hängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 
 
I enkäter till kommuninvånarna, och nu senast i ”Kritik på teknik” från SKR framkommer en 
önskan med hög prioritet är att bygga bort ”felande länkar” i cykelnätet i syfte att få ett samman-
hängande cykelvägnät av hög kvalitet. 
 
Under verksamhetsbeskrivningen i budget 2018 betonas att ”Cyklister ska ses som en egen grupp 
vid planering och inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister”. Vidare betonas att 
gemensamma gång- och cykelbanor utan separering inte bör förekomma. Tekniska nämnden anser 
att där flödet av fotgängare/cyklister motiverar separering ska detta göras. 
 
I tidigare budgetar har anslaget för utbyggnad av gång- och cykelvägar även innefattat upprustning/ 
reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. Ska större insatser göras utmed redan utbyggda 
cykelbanor kommer det att krävas större satsningar till exempel om breddning orsakar flyttning av 
vägmitt (bombering) kan justering av körbanorna för biltrafik bli nödvändigt. 
  
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Föreslagna ombyggnadsåtgärder av GC-vägnätet genomförs ej. 
 
Alternativ 1  
Åtgärderna avser att påbörja ombyggnad av tidigare byggda cykelbanor i korsningspunkter och 
breddöka för att kunna separera gående från cyklister om det finns motiv till detta. 
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Konsekvenser  
 
Nollalternativ  
Om en ombyggnad av det befintliga cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med 
cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande och att standard/trafiksäkerheten kommer att 
vara högre på det nyare cykelnätet än det äldre. Tekniska nämnden med ansvar för trafiksäkerheten 
i kommunen kommer att ha svårt att svara upp mot målformuleringen i Noll-visionen. 
 
Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka 
utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar 
för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen 
att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade. 
 
Ekonomisk data 
 
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 7 mnkr år 2021. Investeringen ger första året 
en kapitalkostnad på cirka 280 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Upprustning/reinvestering befintliga GC-vägar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Gång-och cykelvägar 7 000

Summa utgifter 7 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 7 000
Livslängd år 30, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

GC-väg 25 100
75 30

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 280

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer  Projektnamn: Trygg Stadsmiljö 

– reinvestering gatubelysning  
 
Investering   5 000 tkr 
Avskrivningstid  30 år  
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Tekniska nämnden ansvarar för cirka 20 000 ljuspunkter på gator, vägar, torg och i parker. Belys-
ning är en av de viktigaste aspekterna för att få människor att känna sig trygga. Detta framgår både 
av de trygghetsvandringar som förvaltningen deltar i och i de medborgarenkäter som görs. Det 
märks också av de felanmälningar och synpunkter som kommer in; förra året tog förvaltningen 
emot 2 000 felanmälningar gällande slocknad belysning, 500 av dessa gällde ärenden där fler än tre 
ljuspunkter på rad var slocknade.  
 
För att kunna säkerställa denna trygghetsskapande belysning krävs att anläggningen håller tillbörlig 
standard. En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvalt-
ningen och leder till upprepade driftstopp då hela kvarter släcks ner. I många stadsdelar har det 
totala beståndet av kablar och stolpar passerat sin beräknade livslängd med 20-30 år, uppskatt-
ningsvis cirka 6 000 stolpar och 20 mil kabel. Kabeln är av en sort som är lindad med papper vilka 
är mycket känsliga för rörelser i marken Det syns nu en ökning av kabelfel där fiberschakterna har 
gått fram och efter besiktning av dessa anläggningar kan det också konstateras att kablarnas isola-
tion varierar stort. Detta betyder att kablarna läcker ström vilket leder till energiförluster och är 
heller inte bra ur elsäkerhetssynpunkt. De många kabelfelen bidrar till driftstopp som orsakar stor 
irritation hos invånarna då tryggheten och möjligheten att röra sig fritt minskar. 
 
I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. Denna belysning 
bör bytas ut då tätare besiktningsintervall och ledningsröjning fördyrar underhållet. För att säker-
ställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på reinvesteringar 
öka. Hittills har reinvesteringen av gatubelysningsnätet bestått av akuta åtgärder och samförlägg-
ning då medel finns och tillfälle ges. För en driftsäker och trygghetsskapande belysning krävs en 
plan för utbyte av kablar och stolpar och medel för att göra detta i större skala och på ett struk-
turerat sätt. Finns medel för att kunna samordna utbytet med beläggningsprogrammet eller andra 
ledningsägares arbeten finns stora vinster att göra, såväl ökad trygghet som minskade kostnader. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Gamla uttjänta kablar får ligga kvar, de lagas eller byts ut i det löpande underhållsarbetet när de går 
sönder. Områden slocknar i samband med kabelfel. Gjutjärnsstolpar målas inte och rostar. Trä-
stolpar drabbas av rötangrepp och rasar alternativt byts mot nya trästolpar i det löpande underhålls-
arbetet. Möjlighet till samförläggning utnyttjas inte. Energi slösas på grund av stora förluster i nätet. 
 
Alternativ 1 
Gammal belysning byts ut i samband med omasfaltering och vid samförläggning med andra 
aktörer. Stora besparingar görs på att schakt- och återställningsarbeten samordnas/samfinansieras. 
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Olägenheten för allmänheten blir mindre när samförläggning genomförs. Kabelfelen minskar och 
tryggheten ökar. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Uttjänt belysning leder till driftstörningar och ökad energiförbrukning på grund av dåligt isolation 
och kabelfel. Utbyte vid driftstörningar belastar driftbudgeten och blir dyrare än om utbytet sker 
planerat eller samordnat med annat arbete. Stolpar bör målas vilket är dyrt. Trästolpar skall röt-
skadebesiktigas vart åttonde år och växtlighet runt belysningskabeln skall röjas med jämna mellan-
rum. Kabelfel orsakar irritation och otrygghet bland innevånarna. 
 
 Alternativ 1 
Insatser innebär att fortsatt drift av vägbelysningarna kan ske med lägre kostnad och utan driftstör-
ningar. Utbyte av äldre belysning görs till en lägre kostnad genom planerade arbeten och samför-
läggning med andra aktörer. Livslängden på belysningsanläggningen förlängs. Energiförbrukningen 
blir korrekt och elsäkerheten ökar. Kabelfelen minskar vilket är positivt för invånarna. 
 
Ekonomiska data 
 
Tidigare tilldelning på 1 mnkr föreslås utökas med ytterligare 4 mnkr för att kunna säkerställa funk-
tionen i belysningsanläggningen och nyttja samförläggning. Erforderliga reinvesteringsmedel be-
döms uppgå till 5 mnkr per år vilket medför en kapitalkostnad första året på cirka 230 tkr, inklusive 
internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Trygg Stadsmiljö - reinvestering gatubelysning

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Reinvestering belysning 5 000

Summa utgifter 5 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 5 000
Livslängd år 30
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Belysning - stolpar 100% 30

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 230

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Energi- och 

miljöeffektivisering av gatu-
belysning 

 
Investering  6 000 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Gatubelysningen i Borås består av 20 000 ljuspunkter som sedan mitten av 90-talet har energi-
effektiviserats. Större armaturbyten gjordes 2004 och 2008 då cirka två tredjedelar av armaturerna 
byttes ut. 
 
Med en beräknad livslängd på 20 år för en armatur kan man förvänta sig ökade kostnader för utbyte 
av trasiga armaturer i det löpande underhållsarbetet, med en kraftig ökning inom en tioårsperiod. 
För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta 
ut delar av belysningsanläggningarna  
 
Enligt Borås Stads miljömål skall energianvändningen för bland annat gatubelysning minska med 
15 % och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de närmsta åren. Vid besiktningar det 
konstaterats att gamla kablar genererar stora energiförluster, energiförbrukningen har varit upp-
emot 30 % högre än den installerade effekten.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Trasiga armaturer byts ut inom det ordinarie underhållsarbetet. Gamla kablar läcker ström. 
 
Alternativ 1 
En plan tas fram för att varje år byta ut en del av belysningen successivt under förslagsvis en 10-
årsperiod. Upptäcks dåliga kablar byts dessa ut. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Drift- och underhållskostnaderna ökar i takt med belysningsanläggningens ålder. Ingen samlad bild 
kan erhållas över anläggningarnas kvalité, utbytesintervall eller områden där belysningsarmaturerna 
är av samma typ. Gamla kablar läcker ström. 
 
Alternativ 1 
Belysningen byts områdesvis och i takt med detta minskar kostnaderna för drift och underhåll. 
Anläggningen kan enkelt överblickas inklusive behovet av underhåll och reinvesteringar. Större 
områden erhåller samma typ av belysning. Energiförbrukningen minskar när energisnåla LED-
armaturer sätts upp och gamla kablar byts ut. 
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Ekonomisk data  
 
Tekniska nämnden har cirka 1 000 armaturer på större gator och genomfartsleder där den install-
erade effekten är hög och underhållsarbetet dyrt. Om dessa byts minskar energiförbrukningen med 
minst 500 MWh/år samtidigt som underhållsarbetet minskar stort under armaturens livslängd. För 
till exempel 1 000 armaturer innebär det en besparing på minst 500 tkr per år. Kostnaden för en 
sådan investering bedöms till 3,5 mnkr. 
 
För att kunna fortsätta energi- och miljöeffektivisering av gatubelysningen i den takt som är tänkt 
begärs 6 000 tkr för år 2021. Investeringen ger första året en kapitalkostnad på cirka 375 tkr, inklu-
sive internränta på 1,25 %. 
 

  

BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Energi-och miljöeffektivisering av gatubelysning

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Energi/miljö - belysning 6 000

Summa utgifter 6 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 6 000
Livslängd år 20
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi- -500 besparing
talkostnader
Summa årliga utbetalningar -500
Årligt inbetalningsöverskott -500

KOMPONENTMALL
% år

Belysning - armatur 100% 20

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 375

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Mätning av 

gatubelysning 
 
Investering  12 000 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energi-
förbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, så kallad 
ackordsbelysning. Idag är det Tekniska nämnden som förvaltar belysningen och Borås Elnät AB 
levererar elen på samma sätt som de levererar el till en villa. 
 
Enligt 3 kap. 10 § ellagen ska nätkoncessionshavare mäta mängden överförd el. När lagen trädde i 
kraft fanns ett tillfälligt undantag avseende väg- och gatubelysningsanläggningar som saknade mät-
ning. För 5 år sedan tog Borås Elnät AB upp frågan om att sätta mätning på och att flytta ut 
belysningen ur nätstationerna.  
 
Att teoretiskt räkna ut energiförbrukningen innebär att Borås Elnät AB inte får betalt för förluster 
i belysningsnätet. Nätet är gammalt, på sina håll upp emot 70 år, och provmätningar har visat att 
den faktiska förbrukningen på vissa håll är så stor som 30 % högre än den teoretiska. 
 
Att inte mäta gatubelysningen innebär också att Tekniska nämnden inte fullt ut kan tillgodose sig 
de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt 
inställda för att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till med i beräkningen av energiförbruk-
ningen. Att mäta gatubelysningen skulle innebära bättre koll på belysningsanläggningen, kunna se 
vart det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs. 
 
Idag har Tekniska förvaltningen externa entreprenörer som Borås Elnät AB av säkerhetsskäl 
ogärna släpper in i sina nätstationer, vilket försvårar underhållsarbetet. 
 
Våren 2019 gjordes ett provprojekt då Borås Elnät AB projekterade och byggde om sex anlägg-
ningar. Belysning som tidigare har varit inkopplad i en nätstation flyttas ut till ett kabelskåp med 
mätning utanför stationen. Utifrån detta projekt har ekonomiska data tagit fram 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Belysningen förblir omätt inkopplad direkt i Borås Elnät AB:s nätstationer. 
 
Alternativ 1 
En plan tas fram för att flytta ut matningen från nätstationerna till kabelskåp med mätning i. 
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Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Kommunen följer inte intentionen i ellagen, Borås Elnät AB går miste om intäkter för förlusterna 
i nätet, underhållsarbetet försvåras då externa entreprenörer har begränsad tillgång till att tända och 
släcka belysningen när de skall göra inspektion eller felsöka, ekonomisk besparing vid effekt-
reducering är inte möjlig,  
 
Alternativ 1 
Kommunen följer intentionen i ellagen. Borås Elnät AB får betalt för den faktiska förbrukningen 
och Tekniska nämnden kan tillgodose sig de ekonomiska besparingar det innebär att nattetid effekt-
reducera belysningen. Tekniska nämnden får en bättre kontroll på sin belysningsanläggning och 
belysningens energiförbrukning. Tekniska nämnden kan på bättre sätt arbeta med att effektivisera 
belysningen, till exempel genom att byta kablage där stora förluster finns.  
 
Ekonomisk data 
 
Borås Elnät AB har byggt om sex anläggningar för att ta fram budgetkostnader för ett totalt om-
byggnadsprojekt. 336 inmatningspunkter behöver flyttas ut från stationer till kabelskåp. För att 
göra detta grävs en kabel från Borås Elnät AB:s station till ett nytt skåp. Arbete och material för 
detta beräknas till 36 tkr per anläggning. 
 
Nätkostnaderna för gatubelysningen kommer öka när man går från ackordsbelysning till att mäta 
abonnemang. Ökad energiförbrukning får man också räkna med på grund av förluster i belysnings-
nätet, denna ökning kan dock minskas när armaturer byts till LED eller gamla kablar byts till nya. 
 
För genomförande av projektet föreslogs i budget 2020 att investeringskostnaden fördelades över 
tre år. För 2020 erhölls 2 mnkr vilket skulle innebära en fördubbling av genomförandetiden med 
samma tilldelning 2021. För 2021 föreslås en tilldelning motsvarande ursprunglig planerad utbygg-
nadstakt, det vill säga 4 mnkr. Den totala investeringen på 12 mnkr ger första året en kapitalkostnad 
på cirka 750 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Mätning av gatubelysning - kabelskåp

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Effektivisering - belysning 12 000

Summa utgifter 12 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 12 000
Livslängd år 20
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Belysning - övrigt 100% 20

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 750

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Kollektivtrafik 

(stadstrafiken)  
 
Investering  29 800 tkr  
Avskrivningstid  100, 70, 30, 10 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås Stad och Västtrafik har tidigare arbetat fram ett utkast till ny stadstrafik som skulle ha varit 
fullt utbyggt till år 2013. Denna har delades in i fyra etapper med start år 2010. Under åren 2010 
och 2011 har i första hand mindre åtgärder utförts i form av hållplatsombyggnader. Under 2012 
har ytterligare hållplatser iordningsställts samt två nya cirkulationsplatser på Sven Eriksonsgatan 
respektive Repslagaregatan skapats för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Hållplats-
utbyggnaden fortsatte år 2013 inom Viared. Under år 2015 anlades bussgata längs Åsbogatan 
mellan Kungsgatan och Allégatan. Ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs 
Sjukhus färdigställdes under 2017. Dessa båda objekt planerades i 2015 års budget att finansieras 
inom ramen för Ny kollektivtrafik. I syfte att skapa ett utrymme för framtida kollektivtrafikinvest-
eringar finansierades nämnda objekt i stället via anslagna medel för ”Diverse mindre gatu- och 
broarbeten”. 
 
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhåll-
platser” bland annat att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska förbättras på Södra Torget samt 
att hållplatsen vid Krokshallstorget anpassas till den utökade busstrafik som blivit till följd av att 
de regionala bussarna inte längre passerar Södra Torget. Vid behandling av budgeten för 2020 be-
slutade Kommunfullmäktige att se över tidigare utredning av framtida trafikering av kollektiv-
trafiken i Borås.  
 
Efter samråd med Västtrafik föreslås följande större utbyggnadsplaner: 
 
2021:  Flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland  
2022:  Ombyggnad av Södra torget, utbyggnad av hållplatser vid Krokshallstorget 
2022/2023: Utbyggnad av byteshållplats vid Göteborgsvägen 
 
Handlingsalternativ  

Nollalternativ  
Föreslagna åtgärder enligt bifogad beskrivning utförs ej. 
  
Alternativ 1  
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs. 
 

• Fortsatt utbyggnad av busshållplatser 
För att nå målet om full tillgänglighet i kollektivtrafiken behöver ytterligare ett stort antal 
hållplatser byggas om. Utbyggnadsordningen prioriteras i samråd med Västtrafik. Under 
2018/2019 byggdes hållplatser längs linje 2 om för tillgänglighetsanpassning. En mer om-
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fattande hållplatsåtgärd gjordes vid hållplatsen vid Byttorps Torg då det inte gick att till-
gänglighetsanpassa vid det befintliga hållplatsläget. Under 2020 kommer hållplatserna vid 
Lars Kaggsgatan, Svedjegatan och Engelbrektsgatan att byggas om. 

 
För hållplatsåtgärder under 2021 föreslås att medel anslås för fortsatt ut-/ombyggnad av 
hållplatserna vid Engelbrektskolan, Albanoliden och Borås Arena. Även ombyggnad av 
hållplatserna vid Krokshallstorget för att anpassas till den utökade kollektivtrafiken i enlig-
het med Kommunstyrelsens beslut ingår i planerna för 2021. 

 
• Flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland 

Bussens sträckning på Bergslenagatan medför fördröjningar och osäkerheter som i första 
hand kan hänföras till den ansträngda trafiksituationen vid Bergslenarondellen och Knalle-
landsrondellen. Västtrafik vill optimera och minska restiden för linje 1 och förespråkar där-
för nya lägen för busshållplatserna i Knalleland samt att hållplatserna i Stenparken och vid 
Alideberg tas bort. 

 
Busshållplats Knalleland får ett nytt läge på Skaraborgsvägen. Bussarna ges företräde ut 
från hållplatserna via ljusreglering med bussprioritet. En hastighetssäkrad och ljusreglerad 
gångpassage anläggs över Skaraborgsvägen i anslutning till hållplatserna. Åtgärden syftar till 
att ge säkrare och bättre framkomlighet för i första hand linje 1 i Borås. 
 

• Södra Torget 
För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken behöver hållplatslägena på Södra Torget 
förbättras vad avser tillgänglighet. Enligt beslut av Kommunstyrelsen enligt ovan behöver 
även kollektivtrafikterminalen göras mer trafiksäker. Trafikeringen av Södra Torget behö-
ver klarläggas innan större ombyggnad av ytan kan bli aktuell. Utbyte av Nybron innebär 
under byggtiden som beräknas till cirka 1 år att Kollektivtrafiken inte kommer att kunna 
nyttja förbindelsen under denna tid. Utbyte av Nybron beräknas vara klar 2021/2022. 

  
• Utbyggnad av byteshållplats vid Göteborgsvägen 

En ny byteshållplats planeras att anläggas på Göteborgsvägen mellan Fjällgatan och Sym-
fonigatan. Syfte är att underlätta byten mellan stadslinjer och regionala linjer. Stadsbuss 2, 
5 och 8 planeras angöra vid bytespunkten. Vidare resor kan därefter göras till Sandared 
med linje 151 eller Bollebygd med linje 110. Genom fler och enklare bytesmöjligheter ska-
pas en attraktivare kollektivtrafik, dessutom behöver färre byten göras i centrala Borås. 

 
Konsekvenser 

Nollalternativ  
Kollektivtrafiken får inte den önskade utvecklingen och resandeökningen som eftersträvas. 
  
Alternativ 1  
Genomförs beskrivna åtgärder skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och högre attrakt-
ivitet till kollektivtrafik vilket syftar till ett ökat resande. 
  
Ekonomisk data 
 
Av de ursprungliga 24,8 mnkr som avsattes för projektet prognosticeras att återståstående medel 
för 2020 års arbeten cirka 11 mnkr kommer till stora delar att förbrukas. Förutom redan tilldelade 
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medel 2020 bedöms att ytterligare 5 mnkr i anslag erfordras under 2021 för ombyggnad av håll-
platser och flytt av kollektivtrafikterminalen i Knalleland. Övriga utbyggnader får tas upp i 
kommande års budgetar. 
 
Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen (29,8 mnkr) uppgår första året till 1 415 tkr inklu-
sive internränta på 1,25 %. Kostnaden för drift- och underhåll kommer endast att påverkas margi-
nellt då befintliga ytor kommer att omdisponeras. 
 
 

 
  

BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Kollektivtrafik

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Kollektivtrafik 29 800

Summa utgifter 29 800
Inkomster 0
Nettoinvestering 29 800
Livslängd år 10, 30, 70, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år % år %   /   år

Huvudgata 30 100 25 70 25 30 20%  /  10 år

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 1 415

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Upprustning av 

centrummiljöer 
 
Investering  0 tkr 
Avskrivningstid  100, 40, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför 
centralorten. I budget år 2002 breddades möjligheten att även använda anslagna medel till åtgärder 
i stadsdelscentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i Sandared (tåg-
perrong/infartsparkering), Viskafors (torg), Fristad i två etapper (torg), Sjöbo Torg två etapper, 
Dalsjöfors centrum, Trandareds Torg och Torstenssonsgatan. Under 2017/2018 byggdes Östgöta-
gatan på Norrby om till gågata för att öka attraktiviteten och stärka centrum-funktionen i stads-
delen. I centralorten utfördes upprustning av Sjöbo Torg under 2019.  
 
Utanför centralorten kvarstår behov av Centrumupprustning i Sandared där detaljplan föreligger 
och Sjömarken där planprogram har varit ute på samråd 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Om inga åtgärder vidtas kommer centrumproblemen att bestå i dålig miljö samt oklara förhållanden 
när det gäller markanvändning och parkering.  
 
Alternativ 1  
Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande 
av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske 
under flera år.  
 
För Sandareds vidkommande har en detaljplan tidigare tagits fram för centrum. Intentionerna är 
att tillskapa en så kallad miljöprioriterad genomfart av Göteborgsvägen, rusta upp området närmast 
järnvägen samt att förbättra förhållandena utefter Alingsåsvägen genom centrum. Under år 2009 
finansierade Trafikverket en upprustning av Alingsåsvägen i Sandared. I tilläggsbudget år 2008 fick 
nämnden 0,5 mnkr till en parkanläggning mellan järnvägen och Göteborgsvägen som invigdes i 
maj år 2010. 
 
I Sjömarken finns detaljplan för att bygga om korsningen Alingsåsvägen/Göteborgsvägen till en 
cirkulationsplats vilket är Trafikverkets ansvar.  
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
De brister som upplevs i centrummiljöerna som finns inom tätorterna och centralorten kommer 
att bestå med otrivsel och oklara funktionssamband i centrumstrukturen. 
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Alternativ 1 
Genom åtgärder som syftar till att klargöra en ytas funktion och användningssätt kan en ordnad 
centrumstruktur åstadkommas med grönskande planteringar och en funktionell trafikmiljö. Här-
igenom ges förutsättningar för livskraftiga centrummiljöer som präglas av trivsel och god tillgäng-
lighet till glädje och nytta för kommunens invånare. 
 
Ekonomisk data 
 
Under 2019 utfördes upprustning Sjöbo Torg, komplettering av belysning kommer att göras under 
2020.  
 
För 2020 finns cirka 5,7 mnkr tillgängliga. Redan anslagna medel bedöms tillräckliga för att finan-
siera åtgärder under 2020 och att skapa utrymme för framtida centrumupprustningsåtgärder varför 
inga ytterligare medel begärs för 2021.  
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Borås flygplats 
 
Investering  800 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås Stads flygplats. Borås flygplats är 
en godkänd och certifierad flygplats och har certifiering för närvarande till 2028. 
 
Föreningen har lagt ned stora kostnader och mycket arbete på dränering av fältytorna vilket tidigare 
har kunnat finansieras via tippavgifter från den så kallade ravinen i sydväst vid flygfältet, vilken på 
ett kostnadseffektivt sätt omhändertog största delen av schaktmassorna från utbyggnaden av 
Viareds industriområde. Dessa intäkter upphörde då ravinen var fylld. De investeringsbidrag som 
därefter getts har medfört att ett antal insatser för ökad flygsäkerhet och förbättrad miljö kunnat 
göras.  
 
Fram till och med 2014 har flygplatsens rullbana fått ny beläggning, anslutningsvägen till segelflyget 
har belagts och dessutom har flygplatsens tidsbegränsningar tagits bort för samhällsnyttigt flyg 
såsom polisflyg, ambulansflyg, brandflyg mm, så dessa kan nyttja flygplatsen under hela dygnet. 
Under 2015 gjordes avslutande utfyllnad i sydväst, mindre förbättringsåtgärder på gräsfältet, färdig-
ställande av ny taxibana, påbörjande av startförlängning i sydväst och siktröjningar för lagstadgad 
hinderfrihet. Under 2016/2017 utfördes reparationer av i första hand taxibanor och stationsplattor, 
färdigställande av startförlängning i sydväst, röjning för hinderfrihet, kompletterande dränering, 
kulvertering av bäck med omprofilering av terrängen för att höja säkerheten samt utbyggnad av 
startförlängning i nordost. 
 
Utförda åtgärder har ökat flygsäkerheten och speciellt påverkat miljön i positiv riktning. Sistnämnda 
till följd av att motorflyget bland annat har kunnat starta och landa effektivare vilket lett till mindre 
väntetid i luften, mindre påverkan på miljön och mindre störningar för omkringboende. 
 
Startförlängningarna medför att motorflygplanen i starten kommer högre över närboende vilket 
ger en minskad bullerbelastning. Samtidigt förbättras utrullningsområdet för landade flygplan vilket 
skapar extra säkerhet. 
 
Med anledning av nytt lagkrav genomfördes under 2018 uppsättning av staket/avspärrningar runt 
flygplatsen för att flygplatsens godkännande/certifiering skall kunna bibehållas. Bara denna åtgärd 
uppgick till drygt 500 tkr. Arbetena har utförts tillsammans med flygplatsföreningen. Därutöver 
har flygplatsföreningen bekostat och genom ideellt arbete bytt ut och uppgraderat flygplatsljusen 
till en modern, flygsäker och energieffektiv LED-belysning samt även försett startförlängningarna 
med ljusanläggning under året. 
 
Under 2019 har den västra stationsplattan och anslutande taxibana försetts med nytt slitlager. En 
renovering och uppgradering av bränsleanläggningen för Jet-A1 har genomförts och bekostats av 
flygplatsföreningen och därefter godkänts av blåljusmyndigheternas gemensamma bränslegrupp. 
Denna åtgärd säkrar samhällsflygets tillgång till bränsle i Borås. Brandmyndighetens tillstånd för all 
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bränslehantering gäller för närvarande till 2028. Under 2020 kommer den östra stationsplattan med 
tillhörande taxibana, med en sammanlagd yta av cirka 4 000 m², som även den passerat sin tek-
niska/ekonomiska livslängd efter 26 år, att förses med nytt slitlager. 
 
Rullbanans toppbeläggning som lades om 2010 är nu i behov av bindemedelsförsegling för för-
längning av ytskiktets tekniska livslängd ytterligare 5 – 7 år. Vidare finns ett behov av markarbeten 
för kommande utökning av västra stationsplattan med cirka 1000 m², i första hand för gästande 
flygplan till staden och företagen, och samtidig flyttning och modernisering av tankområdet för 
flygbränsle. På delar av det 40 000 m² stora grässtråket kommer fortsatt att behövas vissa flygsäker-
hetshöjande markåtgärder. 
 
Investeringsanslaget som har legat på samma nivå sedan 2013 behöver med anledning av ovan-
stående utökas tillfälligt med 300 tkr till 800 tkr i 2021 års budget. 
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Inga åtgärder utförs. 
 
Alternativ 1  
Borås Stad bekostar nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla flygfältet. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ  
Flygfältets underhålls inte med kapitalförstöring som följd. Uppfylls inte luftfartsmyndigheternas 
krav kommer Borås flygplats inte att kunna bibehålla sin status/funktion som stadens flygplats. 
 
Alternativ 1  
Flygfältet och dess verksamhet bibehålls och utvecklas. 
 
Ekonomiska data 
 
För genomförande av åtgärder inom projektet föreslås att 800 tkr avsätts under 2021. 
 
De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Investeringen ger 
första året en kapitalkostnad på cirka 55 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Borås Flygplats

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Flygfält 800

Summa utgifter 800
Inkomster 0
Nettoinvestering 800
Livslängd år 20
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Diverse 100 20

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 55

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Promenadstråk 

utmed Viskan 
 
Investering  0 tkr 
Avskrivningstid  100, 30 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Viskan var under lång tid Borås baksida och staden vände sig bort från ån. Idag är många av de 
verksamheter som förorenade vattendraget borta och tillgången till vatten i stadsrummet har blivit 
efterfrågat. De ombyggnader som gjorts i Centrum, till exempel Sandwalls plats, Knalletorget och 
Västerlånggatan där Viskan tagits tillvara och införlivats i platsbildningen har blivit väldigt väl mot-
tagna av boråsarna och besökare. 
 
Eftersom staden en gång byggdes utefter Viskan ligger idag flera viktiga målpunkter på bekvämt 
avstånd från ån. Gångstråket utmed vattendraget inte bara synliggör Viskan utan fungerar även 
som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet 
förhöjer också stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.  
 
Under år 2009 byggdes en gångväg förbi Viskastrandskolan på Viskans västra sida som binder ihop 
området utmed Viskastrandsgatan med Knalleland. Under 2014 invigdes gångstråk utmed kvarteret 
Elektra. 2016/2017 utfördes upprustning av det som tidigare kallades Evenemangsstråket, delen 
mellan Norrbro och Knalleland utmed Viskastrandsskolan. Stråket mellan Armbågabron och Ål-
gården kom till utförande 2019. 
  
Under 2020/2021 planeras gångstråket från kvarteret Kamelian söder om väg 40 till Sven Eriksons-
gatan (Söderbro) att utföras.  
 
Vid planeringen av gångstråket vid kvarteret Elektra framkom idéer om att för bättre funktion i 
stråket så skulle en broförbindelse mot Sven Eriksonsgatan och vidare mot Resecentrum vara en 
fördel för gångtrafikanter från Resecentrum mot Norra Centrum och vice versa. Gångstråket ut-
med Viskan skulle med en bro ge en kortare och trevligare förbindelse för gångtrafikanterna. För 
bästa funktion av broförbindelsen bör utbyggnad samordnas i anslutning till att kvarteret Viska-
holm byggs.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Inga åtgärder vidtas. 
 
Alternativ 1 
Ett promenadstråk utmed Viskan byggs ut i etapper under flera år för att skapa ett attraktivt stråk 
för både boråsare och besökare. 
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Aktuella utbyggnadsetapper kan delas in enligt följande: 
• Viskastrandsskolan - Knalleland (utförd 2009) 
• Förbi kvarteret Elektra (utförd 2014) 
• Förbi kvarteret Simonsland (utförd 2014) 
• Stadsbron utsmyckning/belysning (utförd 2014) 
• Vid kvarteret Nejlikan (utförd 2015) 
• Evenemangsstråket med entréplats Knalleland, vid Kilsundsparken (utförd 2016/2017) 
• Knalleland – Ålgården (2019) 
• Sven Eriksonsgatan – Kamelian (2020/2021)) 
• Bro över Viskan vid kvarteret Elektra (samordnas med ombyggnad av kvarteret Viskaholm) 

 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Viskan blir bara delvis tillgänglig vilket innebär att möjligheten till ett sammanhängande vandrings-
stråk ej tas tillvara. 
 
Alternativ 1 
Ett attraktivt gångstråk skapas i en trevlig miljö utefter Viskan. Stråket passerar i närheten av flera 
viktiga målpunkter i staden och har därför förutsättning att bli väl frekventerat.  
 
Ekonomisk data 
 
För åtgärder inom projektet finns under år 2020 cirka 3 mnkr tillgängliga som beräknas förbrukas 
till förbindelsen kvarteret Kamelian – Sven Eriksonsgatan. 
 
De årliga driftkostnaderna kommer att öka på grund av projektet eftersom det handlar om utbygg-
nad av idag outnyttjade strandremsor utmed Viskan. Utbyggnaden innebär också en förhållandevis 
hög andel konstbyggnader. 
 
Då ytterligare projekt längs Viskan inte beräknas bli aktuella under 2021 erfordras inga ytterligare 
investeringsmedel. 
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Ny Nybro, 

kajmurar mot gata/parker 
 
Investering  56 000 tkr 
Avskrivningstid  70, 25 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Cityringen i Borås kommer att spela en viktig roll i det framtida vägnätet i Borås som den innersta 
matningen till centrum. Förhoppningsvis kommer det framtida vägnätet även att innehålla yttre 
ringar för att fördela trafiken till och från centrum. 
 
Redan idag finns ett behov att förbättra kvalitén på Cityringen genom att eliminera den flaskhals 
som Nybron utgör.  
 
Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning med hänsyn till Cityringen och korsningen med Väster-
långgatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbätt-
ras framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att 
trafikera den mest robusta förbindelsen i city. 
 
Nuvarande bro är utrustad med lägre murelement för att förhindra biltrafik att komma ut på gång-
banorna då bärigheten är lägre på kanterna av bron. Det är därför också ur säkerhetssynpunkt till 
fördel att bygga en ny bro för att minimera risken för en olycka. 
 
Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombygg-
nad av Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen ut-
med Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 
 
Godkänd utgift för projektet är 44 mnkr. Tekniska nämnden framhöll i budget 2020 att kostna-
derna sannolikt kommer att bli högre. En förnyad genomgång av projektet pekar på att ytterligare 
cirka 12 mnkr behöver tillföras kostnadsramen för projektet. Tillkommande kostnader består dels 
av åtgärder som inte ingick i ursprungligt projekt i samband med kongresshusbygget, dels har Läns-
styrelsen beslutat om utökad Miljökonsekvensbeskrivning(MKB) samt att markundersökningar 
som utförts givit vid handen att markförstärkningsåtgärder erfordras utmed strandlinjen mot 
Viskan. Kostnadsbedömningen är dock fortfarande osäker med hänsyn till vad som tidigare fram-
hållits vad gäller kostnader för rivning av befintlig bro, tillfälliga åtgärder under byggnadstiden samt 
vad MKB och den vattenrättliga prövningen kommer att innebära för projektet. 
 
Med hänvisning till förnyad kostnadsuppskattning av projektet bedöms totalkostnaden för projek-
tet bli cirka 56 mkr.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ 
Inga åtgärder vidtas. 
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Alternativ 1 
Nybron rivs och en ny bro anläggs över Viskan med riktning mot Yxhammarsgatan. Kajmurar 
byggs mot Viskan vid breddning av Sven Eriksonsgatan och strandskoningar anläggs mot Tore G 
Wärenstams park och Nybroparken. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Bron får vara kvar i befintligt skick ytterligare en tid och kommer att på sikt behöva renoveras. 
Risken för biltrafik till följd av sämre bärighet på gångbanorna finns kvar. 
  
Gångstråket från Resecentrum till Kongresshus/Högskola anläggs ej varvid besökande/gående 
som tar närmaste vägen kommer att fortsätta gå på gräsremsan utmed järnvägsbanken vilket inte 
är lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
 
Alternativ 1 
Ny bro ger ökad framkomlighet på Cityringen och tydliggör funktionen med korsande trafik. Gång-
stråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola lyfts fram och erbjuder besökare en att-
raktiv och gen förbindelse. Tidplanen för projektet är osäker då den vattenrättsliga prövningen av 
projektet med miljökonsekvensbeskrivning är en pågående process. Projektet planeras att startas 
under 2021.  
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaden för hela projektet uppskattas till 56 mnkr enligt genomförd förnyad kostnadsuppskatt-
ning. Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen (56 mnkr) beräknas uppgå till 1 930 tkr under 
det första året, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 30-39 Kommunikationer Projekt: Ny Nybro, kajmurar mot gator/parker

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Ny Nybro 56 000

Summa utgifter 56 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 56 000
Livslängd år 25, 70
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Bro/betong 70 70 30 25

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 1 930

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Alf Iwarson, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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(Drift)investering 2021 
 
Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Bullersanerings-

plan 
 
Investering  13 500 tkr 
Avskrivningstid  - 
  
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Den av Kommunfullmäktige antagna Bullersaneringsplanen syftar till att minska olägenheterna för 
boende inom centralorten. 
 
Nuvarande planeringsmål som anges i Bullersaneringsplanen innebär att bostäder, kontor, under-
visningslokaler, institutioner och sjukhus inomhus ska ha en ljudnivå på högst 40 dBA (ekvivalent-
nivå). Motsvarande nivå utomhus anges till 60 dBA för bostadsnära rekreationsområden och rek-
reationsområden i anslutning till skolor, institutioner och sjukhus. 
 
I ”Miljömål för Borås” som antogs av Kommunfullmäktige i augusti år 2003, har bullerfrågorna 
getts stor vikt. Av målen framgår att antalet bullerstörda i centralorten skulle minskas från 14 000 
personer till 10 000 personer år 2005 och till högst 5 000 personer år 2010. 
 
Genomförandet av åtgärder inom Bullersaneringsplanen kommer att ta flera år i anspråk. De åt-
gärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönster-
byten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. Då mer-
parten av åtgärderna berör fastigheter är det idag inte möjligt att ange investeringsbehovet för res-
pektive år då detta beror på intresset från fastighetsägarnas sida att genomföra dessa åtgärder enligt 
den kostnadsfördelning som framgår av bullersaneringsplanen. 
 
Tilldelade medel under fyra år: 1 mnkr år 2005, 2 mnkr år 2006, 2 mnkr år 2007 och 2 mnkr år 
2008 innebär att det totalt funnits 7 mnkr tillgängligt. Kvarstående medel i budget för 2020 finns 
cirka 4,6 mnkr tillgängliga. 
 
Under 2019 gjordes en förnyad bullerkartläggning som ska åtföljas av en åtgärdsplan. Arbetet pågår 
för närvarande och kan komma att påverka tidigare bedömningar i nu gällande Bullersaneringsplan. 
 
Tekniska nämnden har tidigare aviserat att arbetsinsatsen för Bullersaneringsplanen inte kan in-
rymmas inom befintlig organisation varför en extern konsult anlitats vid behov för att bedöma 
åtgärder och besvara frågor om projektet under telefontid.  
 
Handlingsalternativ 
 
Nollalternativ  
Planerade åtgärder kommer inte till stånd. De av Kommunfullmäktige antagna miljömålen för 
Borås Stad kommer inte att uppnås.  
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Alternativ 1  
Åtgärder utförs i enlighet med den av Miljöförvaltningen utarbetade Bullersaneringsplanen inne-
bärande att de fastigheter utmed kommunala vägar/gator som utsätts för bullernivåer på 65 dBA 
och högre kommer att erbjudas åtgärder enligt den kostnadsfördelningsmodell som anges i planen. 
Detta innebär att drygt 300 fastigheter ges denna möjlighet. 
 
Konsekvenser 
 
Nollalternativ 
Möjligheten att via kommunalt bidrag väcka intresse hos ägare till bullerstörda fastigheter ges ej. 
Bullerstörningar för berörda fastigheter kommer att bestå. 
 
Alternativ 1  
Bullerstörda fastigheter enligt bullersaneringsplanen åtgärdas och boendemiljön kommer att för-
bättras i de åtgärdade fastigheterna. 
 
Ekonomisk data 
 
Kostnaderna för att åtgärda fastigheter med bullernivåer på 65 dBA och högre uppskattas till totalt 
18 mnkr. I Bullersaneringsplanen har angetts en beräknad anslutning på 75 % av de fastighetsägare 
som kommer att anta erbjudandet. Detta innebär att budget för projektet till att börja har satts till 
13,5 mnkr.  
 
Då åtgärder inte kunnat utföras i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga ytterligare 
medel år 2021. Nästkommande års behov får bestämmas av fastighetsägarnas intresse och av den 
förnyade bullerkartläggningen som är under utarbetande. 
 
De årliga driftkostnaderna förväntas inte påverkas för Borås Stads vidkommande då dessa till 
största delen kommer att belasta fastighetsägarna. Driftinvesteringens totala utgift är beräknad till 
13,5 mnkr. 
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Lekplatser/ 

Mötesplatser 
 
Investering  11 500 tkr 
Avskrivningstid  100, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Tekniska nämnden utvecklar och förvaltar idag 162 lekplatser. 
 
Slitaget på en lekplats är ofta hårt och för att upprätthålla säkra anläggningar för kommunens barn 
ska en lekplats renoveras efter 15 år enligt Tekniska nämndens mål. Även föreskrifter (Svensk 
Standard SS-EN 1176 och SS-EN1177, 2012) på hur en säker lekplats ska utformas uppdateras 
löpande vilket leder till att anläggningar måste renoveras. Om ett lekredskap skulle orsaka skada 
vore det katastrof både för den drabbade, dess familj och för Borås Stad. Borås Stads lekplatser 
besiktigas årligen och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn med hänsyn till säkerhetsfrågor. Redskap 
som inte uppfyller säkerhetskraven tas bort omedelbart. 
 
Äldre fallskydd såsom gjuten gummiasfalt och tidiga generationer av konstgräs håller inte kravet 
om att vara underhållsfritt i 15 år. Det innebär att lekplatser som renoverades för mellan 10-15 år 
sedan nu är i akut behov av att få fallskydden åtgärdade. Eftersom fallskydd är en av de största 
kostnadsdrivande posterna är ofta en total renovering det enda alternativet. 
 
Kraven och förväntningarna på goda och funktionella allmänna ytor ökar ständigt. För att möta 
kraven är säkra och väl underhållna lekplatser a och o, samtidigt som förväntningarna bör besvaras 
med utmanande och stimulerande lekredskap. Även lekplatser med digitala inslag är en trend som 
snabbt blivit populär. Tanken är att besökarna ska aktiveras med hjälp av ny teknik som tilltalar 
många generationer. 
 
För att kvarterslekplatserna i Borås skall erbjuda en större variation i utrustning och upplevelser 
samt stimulera till olika rollekar har Tekniska nämnden valt att sedan 2016 arbeta efter olika teman 
på kvarterslekplatser. 
 
Tekniska nämnden satsar på tillgänglighet för alla genom att erbjuda lekplatser anpassade för per-
soner med funktionsvariation. Borås allmänna platser ska välkomna alla med öppna armar. 
 
Kostnaden för renovering av 15 kvarterslekplatser och en stadsdelslekplats utspridda över hela 
kommunen beräknas till 11 500 tkr. 
 
Handlingsalternativ  
  
Nollalternativ:  
Lekmaterial som vid besiktning inte håller säkerhetskraven måste tas bort och kan inte ersättas 
eftersom det inte finns utrymme i driftbudgeten för renovering av lekplatser.   
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Lekplatser kommer att behöva stängas och rivas utan att ersättas för att de inte uppfyller säkerhets-
kraven.  
  
Alternativ 1:  
Kostnaderna för renovering av lekplatser samt nyanläggningar beräknas till 11 500 tkr.   
  
Konsekvenser  
  
Nollalternativ:  
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande, kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genom-
föras. Det betyder att vissa områden kan bli helt utan lekplatser. De lekplatser som förvaltas idag 
håller i stort de avstånd som Plan- och bygglagen föreskriver. Även i Boverkets byggregler finns 
regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap. Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet 
för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen där Tekniska nämnden fått ansvaret dele-
gerat.   
  
Alternativ 1:  
Upprustning/renovering av lekplatser kan ske och optimeringen där flertalet kvarterslekplatser kan 
slås ihop till en större stadsdelslekplats genomförs. 
  
Ekonomisk data  
  
Kostnaderna för renovering och nybyggnation av lekplatser i kommunen beräknas till 11 500 tkr. 
Investeringen ger första året en kapitalkostnad på cirka 880 tkr, inklusive internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Lekplatser/Mötesplatser

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Renovering av lekplatser 11 500

Summa utgifter 11 500
Inkomster 0
Nettoinvestering 11 500
Livslängd år 15, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Parker/lekplatser reinv 100 15
Parker/lekplatser ny 20 100 80 15

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 880

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.



46 
 

Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Grönområdesplan  
 
 
Investering  2 000 tkr 
Avskrivningstid  100, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Stadsnära och funktionella grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur som bor 
i staden. Vistelse i grönområden har enligt forskning positiv inverkan på både fysisk och psykisk 
hälsa samt välbefinnande. 

Grönområdesplanen är en av de viktigaste underlagsrapporterna i Översiktsplanen för Borås Stad. 
I takt med att Borås som stad expanderar till ytan, ökar trycket på att förtäta inom bebyggt område 
för att skapa fler bostäder. En fungerande och väl uppdaterad Grönområdesplan är då av yttersta 
vikt för att stadsnära naturvärden ska kunna behållas och förbättras. En hållbar och långsiktig plan-
ering av Borås grönstruktur kommer att leda till att stadens popularitet bibehålls och utvecklas på 
ett för stadens invånare gynnsamt sätt. 

Grönområdesplanen avser bland annat att förstärka, nyskapa samt binda samman spridda grön-
områden i stadsbilden till sammanhängande stråk. Grönområdesplanen kan även med fördel nyttjas 
som stöd vid projektering och anläggning av nya bostadsområden för att säkerställa grönska i 
staden. 

Exempel på projekt som innefattas i Grönområdesplanen 

• Ramnasjön 
• Tokarpsberg 
• Ansgars damm 
• Fortsätt arbeta med att utreda och utveckla projektet att skapa en större sammanhängande 

grönstruktur i form av en jubileumspark som sträcker sig från norr till söder rakt genom 
Borås parallellt med Viskan. 

Beslut väntas fattas i augusti 2020 om att anta stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken – ett nytt 
sätt att bygga stad, igen. Pågående investeringsprojektet Kronängsparken är tänkt som etapp 1. 

Inom ramen för Grönområdesplanen har Tekniska nämnden fått Kommunfullmäktiges uppdrag 
enligt en åtgärdslista. Projekt som pågår och avslutas 2020 eller senare är: 

• Utveckla en trädvårdsplan för Borås Stad. Arbetet innefattar en policy, en plan samt en 
större inventeringsinsats. 

• Lokalisera, projektera och uppföra en större park till en storlek på mellan 50 – 200 ha. 

Kostnaderna beräknas för 2021 till 2 000 tkr. 
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Handlingsalternativ 

Nollalternativet: 
Föreslagna åtgärder enligt Grönområdesplanen utförs ej varvid i bästa fall nuvarande grönstruktur 
behålls i befintligt skick. 

Alternativ 1: 
Att utföra uppdragen i Grönområdesplanen så som att förbättra och säkerställa att områden med 
höga natur- och rekreationsvärden i stadsnära lägen hålls intakta och skyddas från exploatering. 

Konsekvenser 

Nollalternativet: 
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförande av Grönområdesplanen kan 
inga åtgärder utföras. I ett värre scenario finns risk att icke kartlagda natur- och rekreationsvärden 
går förlorade i takt med att exploateringen av naturmark ökar inom kommunen. 

Alternativ 1: 
När staden expanderar både när det gäller byggnader och infrastruktur är det viktigt att man i tid 
skapar förutsättningar för en god miljö. 

Ekonomisk data 

En investering på 2 000 tkr för år 2021 ger första året en kapitalkostnad på cirka 140 tkr, inklusive 
internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Grönområdesplan

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Årlig utbyggn enl plan 2 000

Summa utgifter 2 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 2 000
Livslängd år 15, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Parker/lekplatser ny 20 100 80 15

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 140

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Belysning & 

Trygghet 
 
Investering  3 000 tkr 
Avskrivningstid  20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 

Problembeskrivning och mål 
Trygghetsskapande åtgärder på allmänplatsmark park samt upprustning av trappor, trädåter-
plantering, renovering och asfaltering av parkvägar och inköp av smarta papperskorgar. 

En av utmaningarna i dagens städer är att platser som upplevs mysiga, trygga och inbjudande på 
dagen omvandlas till raka motsatsen efter mörkrets inbrott. Tekniska nämnden förvaltar ett arv 
som grundar sig i parker som byggts för tydlig rumslighet och brist på långa siktlinjer och korta 
insynsgluggar. För att råda bot på problemet och skapa trygga, inbjudande och säkra parker behö-
ver insatser göras med förbättrad belysning, minskad grönvolym och ersättningsplanteringar av 
träd och buskar som vuxit sig för stora för platsen. 

Tekniska förvaltningen får ofta in önskemål från allmänheten om förbättrad belysning av både 
lekplatser, parker och gångstråk. Genom att tillmötesgå önskemålen görs dessa platser mer tillgäng-
liga under längre tid på dygnet och de upplevs som tryggare genom att mängden förbipasserande 
ökar. Även effektbelysning på träd och volymförstärkande belysning av buskar ökar tryggheten och 
genomströmningen på platsen. 

Projektet med trygghetsbelysning startade 2015 men på flertalet platser runt om i Borås kvarstår 
behovet av att förbättra belysning och grönstruktur. Projektet har ideligen mötts med positiv feed-
back från invånare då minskat klotter och skadegörelse varit ett av många positiva resultat från 
projektet. 

Ytskiktet på många av de asfaltbelagda parkvägarna är idag i mycket dåligt skick och utgör en 
olycksrisk. Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden. 
När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas skadas vägkroppen. Detta innebär kapitalförstöring 
på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att parkvägen får byggas om från grunden. 
Inom parkmark finns också ett behov av att hårdgöra grusvägar för att undvika urspolning vid 
kraftiga regn som tenderar att bli allt vanligare. 

Handlingsalternativ 

Nollalternativ: 
• Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras 
• Parker och gångstråk förblir otrygga och belyses ej 
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Alternativ 1 
• Arbetet med att förbättra parkvägar fortgår 
• Underhåll av befintlig belysning samt investeringar i ny belysning i parkmark fortgår 

Konsekvenser 

Nollalternativ: 
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genom-
föras. Stadsmiljön och Borås goda rykte som en grön och attraktiv stad försämras. Det investerade 
kapitalet i parkvägarna reduceras successivt och leder på sikt till ett större investeringsbehov. Dåligt 
underhållna parkvägar innebär också att tillgängligheten till stadens parkområden minskar och en 
ökad risk för olyckor föreligger. 

Alternativ 1: 
Tekniska nämnden skapar förutsättningar för att nuvarande miljö bibehålls och i vissa fall förbätt-
ras. Det medför att Borås fortsatt ses som en attraktiv stad att bo och leva i. 

Belysningen rustas upp och utvecklas och grönstrukturen ses över och förbättras. 

Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär att kostnaderna för kvalitativa parkvägar på sikt hålls 
nere. God tillgänglighet leder också till möjlighet för alla att få en stund av rekreation, lugn och 
upplevelser i stadens parker. 

Ekonomisk data 

En investering på 3 000 tkr för år 2021 ger första året en kapitalkostnad på cirka 190 tkr, inklusive 
internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Belysning & Trygghet

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Belysning 3 000

Summa utgifter 3 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 3 000
Livslängd år 20
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år

Belysning - armaturer mm 100 20

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 190

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.



52 
 

Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Diverse mindre 

parkinvesteringar 
 
Investering  4 000 tkr 
Avskrivningstid  50, 20 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Borås ska vara en tillgänglig stad och trappor är viktiga ur kommunikations- och tillgänglighets-
synpunkt då stadsmiljön i Borås är relativt kuperad. Tekniska nämnden ansvarar i dagsläget för 
cirka 150 trappor och ramper där en femtedel har åtgärdats under senaste fem åren. 

Trappornas utseende kan variera där både trä, natursten och betong förekommer som byggnads-
material. När en ny trappa byggs om måste den byggas enligt gällande byggnormer avseende bland 
annat steghöjd, räcken och vilplan. Flertalet av befintliga trappor i Borås är byggda med undantag 
från gällande byggnormer och förutom dålig standard är de även svårframkomliga på grund av 
bristfällig utformning. 

I en gemensam utredning har Tekniska nämnden och Kulturnämnden föreslagit fem förbättrings-
förslag för östra centrums viktigaste parkoas – Annelundsparken. 

• Parkens entréer ses över och förstärks 
• Bullerskärm mot riksväg 40 
• Utökad naturlek i parkens norra skogsområde 
• Utökat och förbättrat växtsortiment i parken 
• Visningsträdgårdar för stadsodling utvecklas 

Trädplanteringar 

• Ökad resiliens och motståndskraft mot klimatförändringar och sjukdomar 
• Delar av det inhemska trädbeståndet lider av nedsatt vitalitet och är i stort behov av att 

ersättas. Exempel på trädarter som behöver ersättas är bland annat björk, alm, ask och tall. 

Borås 400 år 

• Utökat blomsterprogram 
• Utökat julbelysningsprogram i stadens parker 

Handlingsalternativ 

Nollalternativet: 
Föreslagna åtgärder genomförs inte. 
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Alternativ 1: 
• Ytterligare trappor kan rustas upp och framkomligheten i Borås förbättras och säkras  
• Annelundsparken förbättras och blir tryggare och mer välbesökt 
• Fler träd kan planteras och ersättas i stadens parker 
• Borås kan fira 400 år med ett utökat blomsterprogram och julbelysningsprogram 

Konsekvenser 

Nollalternativet: 

Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer trappor i parkmark behållas i nuvarande 
skick med försämrad framkomlighet, mobilitet och ökad skaderisk som följd. Undermåliga trappor 
kan komma att stängas för att ingen ska komma till skada, vilket i sin tur kan leda till att boende i 
kvarteret tvingas ta långa omvägar.  

Förbättringar i Annelundsparken avseende tillgänglighet och trygghet kommer inte att genomföras. 
Gemensamma satsningar med Kulturnämnden kommer att kunna genomföras.  

Borås trädbestånd av åldrade lövträd kommer inte att ersättas vilket får till följd att tomma platser 
i stadsbilden uppstår när äldre träd tvingas fällas på grund av ålderdom eller sjukdom. Borås uppnår 
inte målen om att vara en stad som står emot framtidens klimatförändringar och har ett friskt, vitalt 
och vackert trädbestånd. Med färre stora träd i staden kommer luftkvalitén på sikt att försämras.  

Blomster- och julbelysningsprogrammet kommer inte att leva upp till boråsarnas högt ställda för-
väntningar inför stadens 400-årsjubileum.  

Alternativ 1: 
Projektet med att förbättra och säkra stadens trappor kan fortgå med ökad tillgänglighet och rör-
elsefrihet som följd.  

Arbetet med planerade renoveringar och förbättringar i Annelundsparken fortgår. 

Stadens bestånd av stadsträd kommer att berikas och säkras inför framtiden genom att andra sorter 
planteras till förmån för lind, björk och lönn. Förslag på andra trädsorter som trivs i stadsmiljö och 
gynnas av det varmare och torrare klimatet är exempelvis ek, klibbal, platan och zelkova. 

Planerna för att fira att Borås fyller 400 år med ett utökat blomster- och julbelysningsprogram kan 
fortgå och därefter genomföras. 

Ekonomisk data 

En investering på 4 000 tkr för år 2021 ger första året en kapitalkostnad på cirka 190 tkr, inklusive 
internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Diverse mindre parkinvesteringar

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Diverse parkinvesteringar 4 000

Summa utgifter 4 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 4 000
Livslängd år 20, 50
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Diverse 50 50 50 20

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 190

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Fristads nya 

Stationspark 
Program 30-39 Kommunikationer 
 
Investering  13 500 tkr (7 500 tkr tunnel, 6 000 tkr park) 
Avskrivningstid  100, 70, 25, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Framtid Fristad har uppvaktat representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen i maj 2017 och presenterat ett förslag till aktivitetspark centralt i Fristad. 

Bakgrunden är att i Fristadsbygden bor det nästan 10 000 människor av dessa är cirka 2 500 barn 
och ungdomar. För dessa behövs aktiviteter på orten så att de slipper att åka in till Borås för att få 
något att göra på fritiden. Framtid Fristad har undersökt lämpliga platser för en aktivitetspark och 
föreslår en plats belägen söder om Sveba Dahlén mellan Industrivägen och järnvägen. Enkät-
undersökningar har tidigare genomförts för ta reda på vilka aktiviteter som är populärast i olika 
åldersgrupper. Under våren 2019 har Tekniska nämnden genomfört en medborgardialog med 
fokus på en aktivitets- och kulturpark i Fristad. 

Parken ska innehålla generationsöverskridande verksamheter och erbjuda ytor för både aktiviteter 
och kulturellt utövande. Hela familjen ska kunna hitta spännande utmaningar. Parken är tänkt att 
skapa trygghet inom ett område som upplevs som otryggt idag och en mötesplats där människor i 
olika åldrar träffas mitt i Fristad med närhet till centrum och idrottsplatsen. Förslaget stämmer väl 
överens med flera målområden i Borås Stads Vision 2025 bland annat vad avser skapande av mötes-
platser där människor från såväl stad som landsbygd möts. Även barnperspektivet där vuxna med-
borgare tar gemensamt ansvar för goda uppväxtvillkor för barn och unga. 

Förutsättningen för en trygg och tillgänglig park med aktivitets- och kulturinslag är att platsen blir 
nåbar dit på ett trafiksäkert sätt. För att så ska kunna ske behövs en planskild korsning med Herr-
ljungabanan och en säker passage över riksväg 42, Vängavägen. En järnvägstunnel söder om 
Fristads station finns befäst i en detaljplan från 1996 då spårspring, då som nu, utgör en säkerhets-
risk som behöver undanröjas. 

Trafikverket har i ett PM visat alternativa lösningar för att eliminera den barriär som järnvägen 
utgör. Kostnaden för en planskild lösning, tunnel, är något dyrare än en lösning i plan, plattforms-
övergång: 10 mnkr respektive 13 mnkr. Trafiksäkerhetsmässigt är tunnellösningen överlägsen platt-
formsövergången. Till kostnaderna för tunnel kommer anslutningsvägar och passagen över Vänga-
vägen för gående och cyklister (2 mnkr). För genomförandet av åtgärderna krävs att genomförande-
avtal med Trafikverket tecknas med utgångspunkten 50/50 finansiering. 

Kostnaden för anläggandet av en aktivitets- och kulturpark i Fristad beräknas till cirka 10 mnkr. 
Borås Stad förutsätter en kostnadsfördelning där initiativtagarna genom lokala initiativ involverar 
företag och föreningar både vad avser möjligheten att bidra eller att hitta möjliga sponsorer eller 
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bidrag till aktivitetsparken. Kommunens del uppgår till 6 mnkr där parken kommer att utvecklas i 
samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen. 

Uppdatering projektstatus juni 2020:  

Projektet fortskrider där tjänstemän från Tekniska förvaltningen tillsammans med Trafikverkets 
personal verkar för att en gång- och cykeltunnel ska projekteras under 2021 och byggas under 2022. 
Gång-och cykeltunneln ska placeras mellan den äldre stationsparken öster om järnvägsspåret och 
den nya stations-parken väster om spåret. Projektet lider av stora fördyringar avseende beräknad 
kostnad för att projektera och bygga tunneln. Under 2020 måste därför Tekniska nämnden fatta 
beslut om den nya stationsparken ska byggas även om inte tunneln blir verklighet.  

Åtgärder som utförts på platsen under vårvintern 2020 är att parken väster om spåret har 
underhållsröjts av Park- och Skogsavdelningens personal samt flertalet möten med Trafikverket. 

Handlingsalternativ 

Nollalternativet: 
Föreslagna åtgärder genomförs inte. 

Alternativ 1: 
Trafikverket har preliminärt angett år 2021 för tunnelbygget. Med påbörjande av aktivitetsparken 
2020 skulle projektet till sin helhet kunna bli verklighet år 2021. 

Konsekvenser 

Nollalternativet: 
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförandet kommer bristande trafiksäker-
het med spårspring över järnvägen att bestå. Barn och unga i Fristad kommer även i fortsättningen 
vid många tillfällen att vara hänvisade till aktiviteter och mötesplatser i Borås. 

Alternativ 1: 
En sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till utför-
ande. Det skapas en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer 
genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro.  

Ekonomisk data 

För projektering av tunneln har medfinansieringsavtal tecknats med Trafikverket där preliminär 
tidpunkt för byggnationen av tunneln satts till år 2021. 

Aktivitetsparken kan med påbörjande under 2020 färdigställas parallellt med tunnelprojektet. Kost-
naden på 10 mnkr förväntas delas mellan Borås Stad och initiativtagarna via bidrag/sponsorer. 
Borås Stad svarar för 6 mnkr och initiativtagarna för 4 mnkr. 

En del av investeringen skrivs av direkt då den inte är en kommunal anläggning. Den kommunala 
delen av investeringen på totalt 6 000 tkr ger första året en kapitalkostnad på cirka 410 tkr, inklusive 
internränta på 1,25 %. 
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BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Fristads nya Stationspark

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Aktivitetspark 6 000

Summa utgifter 6 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 6 000
Livslängd år 15, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Parker/lekplatser ny 20 100 80 15

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 410

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.
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Investeringsbudget 2021 
 
Program 373 Parker Projektnamn: Kronängsparken 
 
 
Investering  18 000 tkr  
Avskrivningstid  100, 15 år 
 
 
 
Projektbeskrivning 
 
Problembeskrivning och mål 
Som en första etapp i Borås Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs 
Kronängsparken om för att möta de önskemål som länge efterfrågats från boende på Norrby.  

Parken ligger i det gröna stråk som lyfts fram från Samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 
Tekniska nämnden som en vision om hur en stor sammanhängande jubileumspark kan försköna 
och samtidigt sätta Borås på kartan. Jubileumsparkens utbredning är tänkt att löpa från Rya Åsar i 
norr och genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa, ansluta till Osdal i 
söder och stå helt klar cirka 2035. I takt med stadens utbredning i ovan nämnda stadsdelar är det 
mycket viktigt att i ett tidigt skede säkra och utveckla gröna miljöer som också hänger samman i en 
större struktur. 

Kronängsparken är i dag populär men beskrivs samtidigt som en otrygg och dåligt utnyttjad park. 
Enligt uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att bygga en ny förskola i anslutning till Kronängs-
parken reviderar Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt planen för att säkerställa att Kronängs-
parken kan bli den vackra, rogivande och aktiverande stadsdelspark som Norrby behöver. Förslaget 
har beretts i formen ”Projektstudio” under 2018 där flera förvaltningar deltagit. 

Tidplan för projektet: 
2019 
Jan-maj  Maj-okt  Nov-dec 
Skissarbete  Fördjupad förstudie Förprojektering 
 
2020 
Jan-mar  Mar-maj  Aug-dec 
Projektering  Upphandling  Byggnation 
 
2021 
Jan-maj  Jun 
Byggnation  Invigning, parken öppnas  

Uppdatering projektstatus juni 2020:  

Detaljplanen har antagits av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2020. Om planen inte överklagas 
vinner den laga kraft under sommaren. Arbetet med landskapsarkitekterna pågår för att färdigställa 
ritningsunderlag och bygghandlingar för att upphandla en entreprenör under hösten 2020, med 
planerade byggstart våren 2021. Projektet som helhet lider av förseningar på grund av oklarheter 
kring hur möjliga markföroreningar skulle hanteras inom detaljplanen samt hur det kan komma att 
inverka på att kommande köpekontrakt mellan kommunen och exploatören (i detta fall AB 
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Bostäder i Borås). Åtgärder som utförts hittills under 2020 är skissarbete, förprojektering och 
detaljprojektering. 

En visionsskiss för hur Kronängsparken och omkringliggande ytor kan komma att se ut: 

 

Handlingsalternativ 

Nollalternativet: 
Föreslagna åtgärder utförs inte varvid behovet kvarstår att utveckla och skapa en trygg stadsdels-
park på Norrby. Första steget i jubileumsparken uteblir och kan inte invigas under stadens 400-
årsfirande 2021. 

Alternativ 1: 
Investeringen genomförs och Kronängsparken kan invigas till Borås 400-årsjubileum 2021. 

Konsekvenser 

Nollalternativet: 
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genom-
föras. 
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Alternativ 1: 
Borås och Norrby får en vacker, rogivande stadsdelspark och första etappen för stadens jubileums-
park tar avstamp från Norrby. 

Ekonomisk data 

Tekniska nämndens kostnader för projektet uppgår till 18 000 tkr fördelat med hälften under år 
2020 och resterande under år 2021, i summan ingår föreslagna åtgärder i parkmark. Förskolans 
innergård och fotbollsplanens iordningställande ingår inte i äskandet utan hanteras av respektive 
ansvarig nämnd/bolag. 
 
En investering på totalt 18 000 tkr för projektet ger första året en kapitalkostnad på cirka 1 220 tkr, 
inklusive internränta på 1,25 %. 
 

 

BORÅS STAD Förkalkyl nr 1
Investeringskalkyl Anslagsäskande nr
tkr, fasta priser Efterkalkyl

Program 373 Parker Projekt: Kronängsparken

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN

Utgiftsslag 1 Förkalk 1 2 Förkalk 2 3 Förkalk 3 4 Förkalk 4 5 Anslag 1 6 Anslag 2 7 Efterkalk

Jubileumspark 18 000

Summa utgifter 18 000
Inkomster 0
Nettoinvestering 18 000
Livslängd år 15, 100
Restvärde
Nyckeltal m m

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar 0
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapi-
talkostnader
Summa årliga utbetalningar 0
Årligt inbetalningsöverskott 0

KOMPONENTMALL
% år % år

Parker/lekplatser ny 20 100 80 15

            Beräknad årlig kapitalkostnad (tkr) 1 220

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum) Behandlad i nämnden (datum §)
1. Anton Spets, 2020-05-15 2020-06-24
2.
3.



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vx 

 

 

Sara Wingren, 033-35 74 30 
sara.wingren@boras.se 

 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-12 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Förslag taxor och avgifter 2021 
En översyn av Tekniska nämndens taxor har gjorts i samband med framtagning 
av budget för 2021. Taxor för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser samt 
djurbegravningsplats är oförändrade medan en höjning av avgifter för 
felparkering föreslås från 2021-01-01. 

Nuvarande beslut om felparkeringsavgifter inom Borås fattades av 
Kommunfullmäktige 2003-11-26.  

Vid en jämförelse av felparkeringsavgifter i 16 västsvenska kommuner ligger 
Borås idag i det undre skiktet, endast tre utav de västsvenska kommunerna har 
lägre avgifter.  

När det gäller antalet utfärdade parkeringsanmärkningar hamnar Borås på en 
trettonde plats i landet och antalet felparkeringar ökar. Genom en höjning av 
felparkeringsavgifterna är förhoppningen att incitamentet ökar för att parkera 
rätt och att följa anvisningar. 

 

Sara Wingren 
Chef för ekonomifunktionen 

 
 

 
  



Borås Stad 
Datum 
2020-06-12 

  
  

Sida 
2(2) 

 

 

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Hägerström 
Handläggare 
033 357570 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00333 1.1.3.25 
 

  

 

Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt 
samhälle 2018-2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen Tekniska förvaltningens 
uppdrag som omfattas av ”Borås Stads handlingsplan 2018-2020 för ett 
tillgängligt samhälle” samt att översända denna till Sociala omsorgsnämnden för 
vidare handläggning.        

Ärendet i sin helhet 
Syftet med ”Borås Stads handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle” 
är bland annat att öka möjligheter till friluftsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning. Tekniska nämnden fick tillsammans med Fritids- och 
folkhälsonämnden i uppdrag att utöka antal tillgängliganpassade naturområden 
(som är välbesökta) samt att säkerställa att det finns minst en 
tillgänglighetsanpassad toalett i det naturområde som är markerat som 
tillgänglighetsanpassat. 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
arbetat med att tillgänglighetsanpassa flera rekreations- och friluftsmiljöer under 
många års tid. Under åren 2018-2020 har Kransmossens frilufts- och 
rekreationsområden tillgänglighetsanpassats. Sammanlagt har en sträcka av ca 2 
kilometer tillgänglighetsanpassats utmed och i närheten av Kransån på 
Kransmossen. Flera tillgänglighetsanpassade rastplatser/fiskeplattformar finns 
utmed sträckan. Tre mycket bra tillgänglighetsanpassade frilufts- och 
rekreationsområden finns nu i närheten av Borås centrum; Kransmossen, 
Kypegården och Hestra/Kolbränningens frilufts- och rekreationsområden. 
Utöver frilufts- och rekreationsområdena finns tillgänglighetsanpassade 
promenadslingor även vid Hofsnäs, Rya åsar, Vänga mosse och vid Pickesjön 
och Storsjön finns även tillgänglighetsanpassade fiskebryggor. 
Tillgänglighetsanpassade toaletter har under 2018-2020 hyrts in och placerats ut 
vid Rya åsar och Pickesjön.               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

2. Borås Stads Handlingsplan 2018-2020 för ett tillgängligt samhälle                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Sociala omsorgsnämnden, SON.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 

Uppföljning av handlingsplan för 

ett tillgängligt samhälle 2018-2020 

Tekniska nämnden 
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Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................... 3 

2 Uppdrag ..................................................................................................... 3 
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1 Inledning 

2 Uppdrag 

Status 2020 Uppdrag Beskrivning 

 Genomfört Nämnden ska utöka antal 
tillgängliganpassad naturområden 
(som är välbesökta). 

Syftet är att öka möjligheter till 
friluftsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 Genomfört Nämnden ska säkerställa att det finns 
minst en tillgänglighetsanpassad 
toalett i det naturområde som är 
markerat som tillgänglig anpassat. 

Syftet är att öka möjligheter till 
friluftsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Nämnden ska utöka antal tillgängliganpassad naturområden (som är 

välbesökta). 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat med att 
tillgänglighetsanpassa flera rekreations- och friluftsmiljöer under många års tid. Under åren 2018-2020 
har Kransmossens frilufts- och rekreationsområden tillgänglighetsanpassats. Sammanlagt har en sträcka 
av ca 2 kilometer tillgänglighetsanpassats utmed och i närheten av Kransån på Kransmossen. Flera 
tillgänglighetsanpassade rastplatser/fiskeplattformar finns utmed sträckan. Tre mycket bra 
tillgänglighetsanpassade frilufts- och rekreationsområden finns nu i närheten av Borås centrum; 
Kransmossen, Kypegården och Hestra/Kolbränningens frilufts- och rekreationsområden. Utöver 
frilufts- och rekreationsområdena finns tillgänglighetsanpassade promenadslingor även vid Hofsnäs, 
Rya åsar, Vänga mosse och vid Pickesjön och Storsjön finns även tillgänglighetsanpassade fiskebryggor. 

Nämnden ska säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i 

det naturområde som är markerat som tillgänglig anpassat. 

Tillgänglighetsanpassade toaletter har under 2018-2020 hyrts in och placerats ut vid naturreservat Rya 
åsar och vid Pickesjön.  



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Handlingsplan 2018-2020

för ett tillgängligt samhälle
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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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 73 54 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00393 3.2.1.4 
 

  

 

Utökning av naturreservatet Rya åsar  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att tillstyrka förslaget till utökning av 
naturreservatet Rya åsar.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462) gav Naturvårdsgruppen i uppdrag att 
upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 12 ha vid 
Björbobacken som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya åsar. Tekniska 
förvaltningen har i samarbete naturvårdsgruppen tagit fram förslag till skötselplan. 

Tekniska förvaltningen har ansökt om 250 000 kr i LONA-bidrag för att utöka 
naturreservatet. I projektet ingår att göra en ny tryggare och mer 
tillgänglighetsanpassad entré till reservatet. Parkeringsplats, belysning och 
toaletthus för åretruntbruk är de viktigaste insatserna. Länsstyrelsen beviljade 2020-
04-14 LONA-bidrag på 250 000 kr för utökningen av naturreservatet.                

Medel för att kunna genomföra åtgärderna i den utökade skötselplanen för Rya 
Åsar kommer att äskas separat enligt upprättat budgetförslag när reservatet är 
bildat.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Utökning av naturreservatet Rya Åsar 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 



Från: mia.magnusson@boras.se 
Skickat: den 3 juni 2020 14:38 
Till: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; havochvatten@havochvatten.se; 

jordbruksverket@jordbruksverket.se; sgu@sgu.se; 
artdatabanken@slu.se; vastragotland@lansstyrelsen.se; 
Samhällsbyggnad; FoF Förvaltningen; Miljöförvaltningen; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Tekniska Förvaltningen; Borås 
Energi och Miljö AB; boras@naturskyddsforeningen.se; 
regionvast@friluftsframjandet.se; info@vbotaniskaforening.se; 
info@vastergotlands-fornminnesforening.se; borje.brostrom@tele2.se 

Ämne: Remissunderlag utökning av naturreservatet Rya Åsar 
Bifogade filer: Beslutsunderlag Rya åsar utökat reservat.pdf; Bilaga 1 Skötselplan 

utökning Rya Åsar.pdf; Bilaga 2 Finansiering utökning Rya Åsar.pdf; 
Bilaga 3 fastighetsförteckning utökning Rya Åsar.pdf; Karta 1. 
Detaljkarta Utökning av NR Rya åsar.pdf; Missiv remiss utökning 
naturreservatet Rya åsar.pdf 

 
Uppföljningsflagga: Följ upp 
Flagga: Har meddelandeflagga 
 

Hej! 

Härmed översänds förslag till utökning av det kommunala naturreservatet Rya 
Åsar. Rya åsar föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och 
kompletterande föreskrifter och skötselplan har tagits fram till dessa. Det 
område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 
Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text 
om invasiva arter har tillkommit. Syftet med reservatet är att värna om 
områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består 
och förstärks, bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och 
studieobjekt, återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

 
Förslaget finns även på kommunens hemsida www.boras.se 

 
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-08-21. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se 
Ange diarienummer KS 2019-00462 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet. 

 
För mer information kontakta Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare, 

http://www.boras.se/
mailto:ks.arende@boras.se


033-35 70 98, mia.magnusson@boras.se eller Kjell Johansson, 
naturvårdshandläggare, 033-35 73 54 kjell.johansson@boras.se. 

  

Med vänliga hälsningar,  

Mia Magnusson 

Strategisk samhällsplanerare 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Borås Stad - Strategisk Samhällsplanering - Stadsledningskansliet 

Kungsgatan 55 

501 80  BORÅS 

Tfn +46 33 35 70 98 

webbplats: boras.se 

  

 
 
Aktuella filer för dokument Remissunderlag utökning av naturreservatet Rya Åsar bifogas detta 
e-postmeddelande 

mailto:mia.magnusson@boras.se
mailto:kjell.johansson@boras.se


 
 

 

  

 
 

Remissunderlag 
Utökning av Naturreservatet Rya åsar 

 
  Borås Stad, beslut, Kommunfullmäktige, xx xx 2020 

 



 
 

 

 

Kommentarer till utökat naturreservat  

 
Uppdraget 
Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4) gav Naturvårdsgruppen i uppdrag att 
upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 12 ha vid Björbobacken 
som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya åsar.  
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.  
Kostnaderna för förarbetet för att kunna utöka naturreservatet har skett inom ramarna för 
verksamheten naturreservat. 
Medel för att kunna genomföra åtgärderna i den utökade skötselplanen för Rya Åsar 
kommer att begäras separat enligt upprättad budget hos Tekniska förvaltningen när 
reservatet är bildat. Länsstyrelsen beviljade 2020-04-14 LONA-bidrag på 250.000 kr för 
utökningen av naturreservatet.  
 

 

 

 
  



 
 

 

Innehållsförteckning 
Administrativ data                 
Beslut        
Syftet med utökningen av reservatet      
Föreskrifter 
Skälen för beslutet (fylls i efter remiss)     
Beredning och intresseprövning (fylls i efter remiss)     
Karta 1 Avgränsningar av utökningen av Naturreservatet Rya åsar    
 
Bilaga 1 Skötselplan för utökad del av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 2 Finansiering av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 3 Fastighetsförteckning för av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
 

Naturreservatet Rya åsar  
Förslag till beslut om utökning av naturreservat enligt 7 kap 4§ 

miljöbalken 
 

Administrativa data 
Benämning: Naturreservatet Rya åsar 

Skyddsform: Naturreservat 

Län:  Västra Götaland 

Kommun: Borås 

Naturgeografisk region: Södra Västergötlands sprickdalsområde 

Kulturgeografisk region: Sydsvenska höglandets skogsbygder 

Kartblad: Topografiska kartbladet 07C SV Borås,  

ekonomiska kartbladet Borås 7C:05 

Fastigheter och ägare: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Servitut, nyttjanderätter m.m.: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Förvaltare: Borås Stad 

Areal: totalt cirka 12,6 ha, varav 

 skog 2,9 ha (lövskog 0,0 ha och barrskog 2,9 ha) 

 våtmark 0,0 ha, åker och hagmark 0,0 ha,  

vattenområde 0,1 ha, övrigt 9,6 ha. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 17 maj 2001 att inrätta naturreservatet Rya 

Åsar.  

 

Kommunstyrelsen i Borås beslutade 3 juni 2019 att pröva möjligheten att utöka 

Naturreservatet Rya åsar. 

 

 

Syftet med utökningen av reservatet 
 Att tillse och värna om områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga 

naturvärde består och förstärks  

 Att bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt 

 Att återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer 

 

  



 
 

 

Föreskrifter 
De föreskrifter som idag gäller för naturreservatet Rya åsar ska gälla även för den del som 
reservatet nu utökats med.  
 
För skötselområdena i det utökade reservatet gäller ett generellt undantag från 
föreskrifterna under A ”Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden” i de 
fall invasiva arter ska bekämpas. 
 
Vid kommande revidering av skötselplanen för hela reservatet (tidigast 2021) kan det bli 
aktuellt att justera texten i föreskrifterna för hela reservatet.  

 

Skötselplanen 
Endast utökningen redovisas (Bilaga 1). 

 

 

 
För ärendet ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
 
Ulf Olsson     Bengt Himmelmann 
kommunstyrelsens ordförande  Chef Strategisk samhällsplanering 
  



Bilaga 1 
 

 

 

Skötselplan för utökad del av 
 

Naturreservatet Rya åsar 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, xx xx 2020 
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Beskrivning 
 
 

Markslagsfördelning på tillkommande areal 
 
Reservatsarea   12,6 hektar 
 
Markslag  Hektar 
Sjöar/dammar   0,1     
Åker och hagmark   0,0 
Våtmark    0,0 
Kraftledning     0,0 
Skog*  10,4 
Gator/vägområde   1,5 
Tomt    0,6 
 
* Idag är cirka 3 ha barrskog och resterande skogsmark är bevuxen med yngre lövskog. 

   

 

Mål och riktlinjer för skötseln 
 
Mål och riktlinjer för skötseln är samma som i den gällande skötselplanen för Rya åsar. En 
utförlig beskrivning av klasserna finns i den gamla skötselplanen. Klasserna är: 
 
LF. Lövskog med fri utveckling 
LS.  Lövskog med skötsel 
LR. Områden som restaureras till lövskog 
BF. Barr- och blandskog med fri utveckling 
BÖ. Barr- och blandskog med skötsel under en övergångsperiod  
BS. Barr- och blandskog med skötsel 
NÄ. Naturlig äng 
NB. Naturbetesmark (hagmark) 
UB. Utmarksbete 
Å. Åkermark 
T. Tomtmark 
VF. Våtmarker med fri utveckling 
S. Sjöar 
D. Damm 
U. Utsiktsplats 
K. Kraftledningsgata 
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Skötselområden 
 
Nr: 7:5 Björbobacken (vägen) 
Areal: 1,5 hektar 
Naturtyp: Gata - vägområde 

Områdesspecifika mål 
Tillfart till huvudentrén från Almenäsvägen. 

Beskrivning 
Asfalterad väg upp till grusbelagd plan. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
- 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Parkslide 
 

Skötsel 

 Vägen ska vara farbar hela året. 

 Normalt underhåll av befintlig väg får utföras utan hinder av föreskriften A2. 

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk får avlägsnas utan hinder av föreskrift A9. 

 Belysningsstolpar får sättas upp och markarbeten för strömförsörjning får genomföras. 

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med parkslide. Parkeringsplats, information, 
bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 
 
 
Nr: 7:6 Björbostugan 
Areal:  0,6 hektar 
Naturtyp: Tomt 

Områdesspecifika mål 
Verksamheter som inte påverkar reservatet negativt ska 
kunna fortsätta och utvecklas i riktning med reservatets 
syften.  
 

Beskrivning 
Björbostugan ligger i detta område och IFK Borås hade tidigare sitt kontor här. 
I Björbostugan bedrivs rehabiliteringsverksamheten ”Gröna Vägen Framåt”.  
Byggnaden Björbostugan ingår inte i reservatet. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området ängsmark. 
I 1936 års skogsbruksplan är området betesmark. 
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Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 
 

Skötsel 

 Sköts som tomtmark (T) 

 Attraktiv gårdsmiljö 

 Om verksamheten så kräver kan ytterligare parkeringsplats anläggas.  

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk för byggnader och tomter får avlägsnas utan 
hinder av föreskrift A9. 

 
 
 
Nr: 7:7 Björbobacken 
Areal:  10,4 hektar 
Naturtyp: Barrskog/ungskog/övrig mark  

Områdesspecifika mål 
Att skapa en varierad lövskog och främja friluftsliv och 
friluftsaktiviteter. Vid nästa revidering av skötselplanen 
justeras områdesgränsen och barrskogsarealen överförs 
till område 5:2 och/eller 8:1. 
 

Beskrivning 
Idag huvudsakligen en ungskog med framförallt björk. 
En kulle med äldre barrskog finns också. 
Området fungerar tillsammans med parkeringen (7:5) som entréområde till naturreservatet.  

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området granskog med visst lövinslag i främst den östra 
delen.  
 
I 1936 års skogsbruksplan är det högre belägna partiet i väster ett 80-85-årigt granbestånd 
med inslag av tall och björk. 
I mellersta delen rann en bäck. I detta område var skogen olikåldrig med tall, gran, björk 
och al. 
I öster fanns ett 20-årigt granbestånd med björkinblandning. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Jättebalsamin 
 

Skötsel 

 Barr- och blandskog med skötsel (BS).  

 Utsiktsplats (U). 

 Detta blir reservatets nya huvudentré (ersätter entrén vid Björbostugan). 

 Startpunkt för markerade spår. 
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 Parkeringsplats, information, bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Informationsmaterial om reservatet ska finnas tillgängligt. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 

 Tillåtet att bygga utsiktstorn. 

 Tillåtet att ordna anläggningar för friluftsliv och friluftsaktiviteter.  

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med jättebalsamin. 
 

 
Nr: 7:8 Dammen 
Areal:  hektar 
Naturtyp: Damm.  

Områdesspecifika mål 
Bibehålla befintlig damm. 
 

Beskrivning 
En grävd damm finns här. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
Se 7:7. Anlagd damm för att förse Björbobacken med vatten till snökanonerna. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 

Skötsel 
• Damm (D) 
• Skötsel av dammen kan behövas för att behålla den öppen. Det är tillåtet att muddra eller 
slå vass för att den inte ska växa igen.  
 

Litteratur 
 

Kartor 
Karta över Borås Stads Skogar – Rydakomplexet. Statens reproduktionsanstalt 1939. 
 
Älvsborgs Länsmuseum (nytryck 1988) Konceptblad till ekonomisk karta framställd av 
Rikets allmänna kartverk. Fältmätning 1890-1897. Västergötlands Tryckeri AB.  
 

Foton 
Fotografierna är tagna av Kjell Johansson under 2019. 

 



Finansiering av utökningen av Naturreservatet Rya åsar         Bilaga 2 
Borås Stad bekostar bildande och förvaltning av det utökade naturreservatet.  

 

Nedan följer en beräkning av kommunens kostnader för inrättande av naturreservatet. 

Kostnaderna är uppdelade dels i "iståndsättningsåtgärder" som är av engångskaraktär och 

delas upp under 2020 – 2022 dels i "årlig drift" som är den uppskattade årliga kostnaden 

för förvaltningen från och med 2023. 

 

Skötseln av naturreservatet ingår i kommunens skogsförvaltning. Kostnader och intäkter 

för skogsskötsel ingår inte i nedanstående kalkyl. Borås Stad har garanterat den fortsatta 

skötseln av naturreservatet som en förutsättning för att erhålla de statliga bidragen för 

lokala naturvårdsprojekt.  

 

Åtgärd Investeringskostnad Årlig drift 

 

P-plats + soptunna + städning 31 000 5 000 

Belysning 140 000 15 000 

Toalett (tillgänglighetsanpassad) 200 000 20 000 

Skötsel av väg  30 000 

Tillsyn/plantering/hägn/skogsvård 30 000 20 000 

Informationsplats/bord- och bänkar 10 000 5 000 

Nya informationstavlor och broschyrer 16 000  

Reservatsbildningskostnader + arbetsledning 68 000  

Invigning 5 000  

Bekämpning av invasiva arter  5 000 

Totalt 500 000 100 000 

 

Statsbidrag 250 000 0 

 

Nettokostnad 250 000 100 000 

 



Lantmäterimyndigheten 
i Borås Stad 

 
Sida 1 

 
 

 

 

Fastighetsförteckning 

2019-09-10 
Ärendenummer 
O199198 
 
Dnr 12/2019 
Handläggare 
A-C Thörner 

 

 
Ärende Fastighetsförteckning Ryda 7:2 och Ryda 7:3. 
 Kommun: Borås Län: Västra Götaland 

Fastigheter inom området  

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Ryda 7:2 Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

 

Ryda 7:3 Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

 

Rättigheter inom området  

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

1490K-2003/18.1 Ryda 7:3 
Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

Väg 

1583K-A36/1958.1 Ryda 7:3 
Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

Väg 

15-IM3-19/67.1 Vattenfall AB 
Österlånggatan 60 
461 34 TROLLHÄTTAN 

Kraftledning 

1583K-97/2.1 Göta 1:5 
Borås Elnät AB 
Box 1714 
501 17 Borås 

Starkström 

Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 
 
 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Hägerström 
Handläggare 
033 357570 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00358 3.3.5.25 
 

  

 

Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska 
förvaltningen och Borås djurpark  

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att Tekniska förvaltningens Parkenhet får i uppdrag 
att inleda samtal med Borås djurpark för att undersöka möjligheterna för att 
inleda ett samarbete i frågan om att integrera djurparkens olika verksamheter i 
Borås stads lekplatser.        

Ärendet i sin helhet 
Sverigedemokraterna har via Olle Engström (SD) och Björn Malmqvist (SD) 
lämnat in ett initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen 
och Borås djurpark.  

Initiativärende:  

Undersöka förutsättningarna för ett framtida samarbete mellan tekniska 
förvaltningen och Borås djurpark för att gemensamt utveckla Borås stads alla 
lekplatser till att få en anknytning och koppling till djurparkens olika arter, djur 
och olika aktiviteter. 

Ett eventuellt samarbete mellan tekniska förvaltningen och djurparken i den här 
formen skulle kunna bli ett viktigt bidrag i arbetet med att marknadsföra Borås 
stads viktigaste turistattraktion - vår fantastiska Borås djurpark och dessutom 
öka attraktionskraften till stadens alla fina lekplatser. 

Sverigedemokraterna föreslår att: 

Tekniska förvaltningens Parkenhet får i uppdrag av Tekniska nämnden att 
inleda samtal med Borås djurpark för att undersöka möjligheterna för att inleda 
ett samarbete i frågan om att integrera djurparkens olika verksamheter i Borås 
stads lekplatser.                

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås 
djurpark                                

Beslutet expedieras till 
1. Borås djurpark, info@boraszoo.se 
 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Tekniska nämnden   
Jan Idehed  

Ordförande  
2020-05-27 

Initiativärende 
 

 
 
Initiativärende:  
Undersöka förutsättningarna för ett framtida samarbete 
mellan tekniska förvaltningen och Borås djurpark för att  
gemensamt utveckla Borås stads alla lekplatser till att få en 
anknytning och koppling till djurparkens olika arter, djur och 
olika aktiviteter. 
Ett eventuellt samarbete mellan tekniska förvaltningen och 
djurparken i den här formen skulle kunna bli ett viktigt bidrag i 
arbetet med att marknadsföra Borås stads viktigaste 
turistattraktion - vår fantastiska Borås djurpark och dessutom 
öka attraktionskraften till stadens alla fina lekplatser. 
  
 Sverigedemokraterna föreslår därför att: 
 
Tekniska Förvaltningens Parkenhet får i uppdrag av Tekniska 
nämnden att inleda samtal med Borås djurpark 
för att undersöka möjligheterna för att  
Inleda ett samarbete i frågan om att integrera djurparkens olika 
verksamheter i Borås stads lekplatser.  
 
 

Olle Engström   Björn Malmquist 
Ledamot    Ersättare 
Sverigedemokraterna  Sverigedemokraterna 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-06-24 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00382 2.1.3.1 
 

  

 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Ärendet i sin helhet 
I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.                       

Beslutsunderlag 
1. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                                
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



dffdfddf 
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Sida 
1(12) 

Datum 
2020-04-01 

Referens 
2020-00338 2.1.3.1 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Gallring av handlingar av tillfällig eller liten 

betydelse 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................... 1 
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Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 
framställningar, förfrågningar och 
meddelanden av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär 

Vid inaktualitet 
 
 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 
blanketter, mötestider, allmän 
information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 
betydelse eller rutinmässig 
karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 
föranleder en åtgärd av betydelse. Då 
ska synpunkterna hanteras på annat 
sätt, till exempel i förvaltningens 
diarium.  
 

Den som hanterar den aktuella 
handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 
kännedom 

Vid inaktualitet 
 

Förutsatt att handlingarna inte har 
föranlett någon åtgärd och att de även i 
övrigt har liten betydelse för 
verksamheten. 
 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 
anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 
berör myndighetens 
verksamhetsområde, eller som 
är meningslösa eller 
obegripliga och eventuella svar 
på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 
allmänna serviceskyldigheten enligt 6 
och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 
om möjligt ges sådan hjälp att han eller 
hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 
brevlådor eller inkorgar: 
 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 
inkorgar: 
Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 
har någon funktion då det finns 
arkivexemplar hos myndigheten 
med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 
 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 
 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 
likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 
publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 
och som har ersatts av senare 
inkomna autentiserade handlingar 
 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 
som ersatts av undertecknat exemplar i 
de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 
handlingen. 

Handlingar som endast 
framställts för överföring, 
utlämnande, eller spridning av 
handlingar 

Vid inaktualitet 
 

 Kopia av en skrivelse som skickats 
till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 
öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 
om detta och uppmanas att skicka filen 
i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 
vilka tillkommit genom skrivfel, 
räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 
andra tillfälliga förteckningar 
som har tillkommit för att 
underlätta myndighetens 
arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 
gäller att dokumentera myndighetens 
verksamhet, att förstå ett ärendes 
beredning och beslut, att återsöka 
handlingar eller att upprätta samband 
inom arkivet. 
 

Den som ansvarar för registret, 
liggaren, listan eller den tillfälliga 
förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 
behövs för användning eller drift av IT-
systemet. 
 
Avser instruktioner, manualer, mallar och  
rutinbeskrivningar riktade till användare.  
 
 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 
bildupptagningar 
 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 
betydelse för att dokumentera 
verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 
upptagningen. 

Presentationer och bildspel 
 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 
betydelse för att dokumentera 
verksamheten eller tillför ett ärende 
sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 
eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 
för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 
behövs som bevis för att en 
försändelse har inkommit till eller 
utgått från myndigheten och att de 
inte påförts anteckning som tillfört 
betydande sakuppgift 
 Inlämningskvitton 
 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 
 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 
 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 
försändelsen eller posthanteringen i 
verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 
innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 
hanterar i sin in- och utkorg. 
Uppgifter tas bort i samband med 
gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 
utgående samtal 

Vid inaktualitet 
 

Samtalslistor i mobiltelefon och 
motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 
hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 
myndigheten i form av 
ljudmeddelande i röstbrevlåda, 
telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 
  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 
text eller bild inklusive 
eventuella bilagor (bilder, 
skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 
lagras då olika program (appar) 
används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 
 

Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 
 
Snabbmeddelanden via till 
exempel Skype, Lync, MSN, 
Adobe Connect och likande. 
 
 

Användaren. 

Kontaktlistor 
 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 
behövs längre. 
 
Uppgifter om kontakter som 
hanteras när funktioner för 
snabbmeddelanden, webbmöten 
med mera används. 
 
 
 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 
profilinformation  

Vid inaktualitet 
 

Profiluppgifter på projekt- 
arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 
liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 
samarbetsytor som Teams eller 
liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 
webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 
 

Webbhistorik: Tidigare 
besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 
 

Kopior av webbsidor som lagras i 
syfte att åstadkomma snabbare 
åtkomst 

Vid inaktualitet 
 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 
 

Lösenord Vid inaktualitet 
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  
 

Filer som webbplatser sparar 
lokalt på datorn för att spara 
personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 
 

Tillfälliga elektroniska spår som 
sparas för att underlätta 
internetanvändning eller 
kommunikation 

Vid inaktualitet 
 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 
av systemfiler 

Vid inaktualitet 
 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 
 

 Den som administrerar skrivaren och 
hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 
aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 
 

 Personer som administrerar det 
aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 
tillför ett ärende sakuppgift eller 
behövs för att dokumentera 
verksamheten. Då ska 
tjänsteanteckning göras och 
tillföras övriga handlingar i 
ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 
aktuella kontot. 
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Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 
service 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämndens protokoll från 23 september 2018 ska tillgänglighets 
anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och tillgänglighets anpassas från 
23 september 2020 och finnas på Borås Stads webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Tekniska nämndens 
förvaltning med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 
offentlig service: 

- Inkomna handlingar 
- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar        

Ärendet i sin helhet 
Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 
2018:1937 i kraft. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 
(EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga 
myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även 
vissa bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska 
digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning 
som står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med 
tillgänglighetskraven i föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. 
Därutöver ska även digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör 
genom en teknisk lösning som står under tredje parts kontroll, så långt det är 
möjligt, uppfylla samma krav. Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och 
kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och landsting, 
offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar 
även privata aktörer, som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig 
verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma 
gäller enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som 
till största delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på 
grundnivå eller avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar 
till att digital offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 
funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 
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- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), samt 
tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Tekniska nämnden ett behov att se över 
hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 
tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 
aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 
meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 
vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 
bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 
uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 
förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 
funktionsnedsättning. 

Tekniska nämnden gör bedömningen att inkomna handlingar till nämndens 
förvaltning ska undantas kravet på tillgänglighetsanpassning, Tekniska nämnden 
kan inte påverka hur handlingar skickas in till Staden eller hur de formateras 
eller framställs av de som lever och verkar i Borås. De handlingar som Staden 
framställer själva ska dock anpassas till de nya kraven. Detta gör även att det 
kommer finnas hybrider av handlingar på boras.se där det blandas med 
inkomna handlingar och egenupprättade, detta framförallt inom 
nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli omfattande och 
undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de som har en 
funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas på ett sätt 
som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den sammansatta 
filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Tekniska nämnden publiceras även i 
Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 
även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent.              

 
 

Jan Idehed 
Ordförande 
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Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 
och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 
 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25 Undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service 
Dnr TEN 2020-00365 
 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 189 Svar på initiativärende av 
Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Krav på redogörelse 
om anmälan av bisysslor 
Dnr TEN 2020-00366 
 

3. Kommunstyrelsens beslut § 190 Gallring av handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse 
Dnr TEN 2020-00368 
 

4. Kommunfullmäktiges beslut § 70 Förlängning av Borås Stads 
Drogpolitiska program 2017-2020 
Dnr TEN 2020-00370 
 

5. Kommunstyrelsens beslut § 219 Redovisning av Borås Stads inkomna 
synpunkter 2019 
Dnr TEN 2020-00419 
 

6. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-06-15 Revidering skötselplan 
naturreservat Älmås 
Dnr TEN 2020-00427 
 

7. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-04-20 
 

8. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-04-28 
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Redovisning av delegationer 

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

Delegationsbeslut 
 
Upphandlingar nr  
Anbudsupphandlat: 
Objekt Entreprenör Summa Delegation 
Antagande av 
entreprenör och 
avdelande av medel för 
GC-vana Enedalsgatan, 
nybyggnad av GC-bana 

Nordic Road 
Service AB 

1 052 007 kronor  
(exkl. moms)  

5/2020 

 
Färdtjänst maj, 2020 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 30 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 11 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

41 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 136-162/2020 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 15-19/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 67-78/2020 

Handikapptillstånd Nr 65-72/2020 
(varav 1 st avslag, 7 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 20-22/2020 

Dispenser Nr 11-14/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 5/2020 (19 st) 

Fordonsflyttning Nr 5/2020 (24 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 5/2020 (12 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 5/2020 (14 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 5/2020 (3 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 5/2020 (4 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 5/2020 

  

SUMMA: 39 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 16-18/2020 
 

Enskilda vägar 

Delegation nr 9-12/2020 

 

Skadeärende 

Delegation nr 1/2020 

 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 


	1. Tekniska nämnden 2020-06-24 ärendelista
	3. Skrivelse Tekniska förvaltningen informerar
	Tekniska förvaltningen informerar
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet


	7.1 Yttrande över detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
	Yttrande över detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	7.2 Bilaga Inbjudan till samråd Horngäddan
	7.3 Bilaga Planbeskrivning
	7.4 Plankarta
	8.1 Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
	Yttrande över detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	8.2 Bilaga Inbjudan till samråd Morfeus
	8.3 Bilaga Planbeskrivning
	8.4 Bilaga Plankarta
	9.1 Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad
	Yttrande över detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	9.2 Bilaga Inbjudan till samråd
	Inbjudan till samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 9 m.fl., Borås Stad
	Hej!
	Syfte och område
	Ta del av handlingarna
	Samrådsmöte
	Har du synpunkter på detaljplanen?
	Prenumerera
	Kontaktuppgifter för mer information


	9.3 Bilaga Planbeskrivning
	9.4 Bilaga Plankarta
	10.1 Yttrande över detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad
	Yttrande över detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad
	Tekniska nämndens beslut
	Sammanfattning
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	10.2 Bilaga Inbjudan till samråd
	Inbjudan till samråd för detaljplan för Sjöbo, Mörkhättan 11, Borås Stad
	Hej!
	Syfte och område
	Ta del av handlingarna
	Prenumerera
	Har du synpunkter på detaljplanen?
	Kontaktuppgifter för mer information


	10.3 Bilaga Planbeskrivning
	Planbeskrivning - Mörkhättan 11 Samråd
	Plankarta - samråd
	Stadsplan - (P217)

	10.4 Bilaga Plankarta
	11.1 Skrivelse Ekonomiprognos maj 2020
	Ekonomiprognos maj 2020
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	11.2 Bilaga Ekonomi maj 2020
	Kommentar till resultat maj 2020

	12.1 Skrivelse Budget 2021
	Budget 2021
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Samverkan
	Beslutet expedieras till


	12.2 Bilaga Budget 2021
	1 Inledning
	2  Omvärldsanalys
	3 Kommunfullmäktiges indikatorer och nämndens indikatorer och uppdrag
	3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
	3.2 Ekonomi och egen organisation

	4  Nämndens verksamhet
	4.1 Väghållning, skog, parker mm
	4.2 Ekonomiskt sammandrag
	4.3 Nämndens uppgift
	4.4 Ekonomiska förutsättningar
	4.4.1 Effektiviseringskrav 2021
	4.4.2 Jämställdhetsperspektivet

	4.5 Verksamhet 2021
	4.5.1 Gatuavdelning
	4.5.2 Park- och skogsavdelning
	4.5.2.1 Park
	4.5.2.2 Skogsdrift
	4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
	4.5.2.3.1 OSA Offentligt skyddat arbete
	4.5.2.3.2 Gröna vägen framåt
	4.5.2.3.3 Cityvärdar

	4.5.2.4 Naturvård


	4.6 Persontransporter
	4.7 Ekonomiskt sammandrag
	4.8 Nämndens uppgift
	4.9 Ekonomiska förutsättningar
	4.10 Verksamhet 2021

	5  Verksamhetsmått
	5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
	5.1.1 OSA
	5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.1.2 Antal dagsverken
	5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige


	5.2 Skogsdrift
	5.2.1 Skogsdrift
	5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.2.2 Avverkning
	5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.2.3 Avverkning exkl. OSA
	5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

	5.2.4 Flisproduktion
	5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

	5.2.5 Övrig verksamhet

	5.3 Naturvård
	5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden

	5.4 Väghållning
	5.4.1 Väghållning, driftkostnader
	5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.4.2 Huvudgator
	5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

	5.4.3 Lokalgator
	5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden

	5.4.4 Vägföreningsvägar
	5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden

	5.4.5 Beläggningsunderhåll
	5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.4.6 Trafikbelysning
	5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.4.7 Trafikolyckor
	5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden

	5.4.8 Diverse uppgifter
	5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden


	5.5 Park
	5.5.1 Ytor
	5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

	5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal
	5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
	5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden

	5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och administrationskostnader
	5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige


	5.6 Persontransporter
	5.6.1 Färdtjänst
	5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige



	6  Investeringar
	6.1 Investeringar, årliga anslag
	6.2 Investeringar som löper över flera år


	12.3 Bilaga Investeringar
	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Reinvestering Beläggningsarbeten
	Investering  19 000 tkr
	Avskrivningstid  10, 30 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras.

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Ekonomisk data



	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Attraktiv stad
	Investering  15 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 40, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Ekonomiska data


	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Diverse mindre gatu- och broarbeten
	Investering  12 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 70, 30, 25, 10 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Ekonomisk data


	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 kommunikationer Projektnamn: Program för tillgänglighet
	Investering  1 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 30 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål
	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Ekonomiska data


	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Utbyggnad av gång- och cykelvägar
	Investering  15 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 30 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Nedan beskrivs föreslagna åtgärder enligt gällande Cykelplan för år 2021:

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Utbyggnad av cykelvägnätet görs enligt den av Tekniska nämnden beslutade Borås Stads Cykelplanen 2020-2021. Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden inneb...

	Ekonomiska data


	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar
	Investering  7 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 30 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspu...

	Ekonomisk data

	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Energi- och miljöeffektivisering av gatu-belysning
	Investering  6 000 tkr
	Avskrivningstid  20 år
	Problembeskrivning och mål

	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Mätning av gatubelysning
	Investering  12 000 tkr
	Avskrivningstid  20 år
	Problembeskrivning och mål
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Kollektivtrafik (stadstrafiken)
	Investering  29 800 tkr
	Avskrivningstid  100, 70, 30, 10 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1



	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Upprustning av centrummiljöer
	Investering  0 tkr
	Avskrivningstid  100, 40, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1



	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Borås flygplats
	Investering  800 tkr
	Avskrivningstid  20 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Ekonomiska data


	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Promenadstråk utmed Viskan
	Investering  0 tkr
	Avskrivningstid  100, 30 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1
	Ekonomisk data



	Investeringsbudget 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Ny Nybro, kajmurar mot gata/parker
	Investering  56 000 tkr
	Avskrivningstid  70, 25 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Alternativ 1
	Ekonomisk data



	(Drift)investering 2021
	Program 30-39 Kommunikationer Projektnamn: Bullersaneringsplan
	Investering  13 500 tkr
	Avskrivningstid  -
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål

	Handlingsalternativ
	Nollalternativ
	Alternativ 1

	Konsekvenser
	Nollalternativ
	Alternativ 1



	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Lekplatser/ Mötesplatser
	Investering  11 500 tkr
	Avskrivningstid  100, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål



	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Grönområdesplan
	Investering  2 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål



	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Belysning & Trygghet
	Investering  3 000 tkr
	Avskrivningstid  20 år
	Projektbeskrivning


	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Diverse mindre parkinvesteringar
	Investering  4 000 tkr
	Avskrivningstid  50, 20 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål



	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Fristads nya Stationspark
	Investering  13 500 tkr (7 500 tkr tunnel, 6 000 tkr park)
	Avskrivningstid  100, 70, 25, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål



	Investeringsbudget 2021
	Program 373 Parker Projektnamn: Kronängsparken
	Investering  18 000 tkr
	Avskrivningstid  100, 15 år
	Projektbeskrivning
	Problembeskrivning och mål




	12.4 Bilaga Förslag på Taxor 2021
	Förslag taxor och avgifter 2021

	13.1 Skrivelse Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
	Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	13.2 Uppfoljning av handlingsplan for ett tillgangligt samhalle TN
	1 Inledning
	2 Uppdrag

	13.3 Bilaga Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle - plan
	14.1 Skrivelse Utökning av naturreservatet Rya Åsar
	Utökning av naturreservatet Rya åsar
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	14.2 Bilaga E-post, Remissunderlag utökning av naturreservatet Rya Åsar
	14.3 Bilaga Beslutsunderlag Rya åsar utökat reservat
	14.4 Bilaga 1 Skötselplan utökning Rya Åsar
	14.5 Bilaga Bilaga 2 Finansiering utökning Rya Åsar
	14.6 Bilaga Bilaga 3 fastighetsförteckning utökning Rya
	15.1 Skrivelse Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås djurpark
	Initiativärende gällande samarbete mellan Tekniska förvaltningen och Borås djurpark
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag
	Beslutet expedieras till


	15.2 Bilaga Intiativärende gällande samarbete mellan tekniska förvaltningen och djurparken
	16.1 Skrivelse Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse
	Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet
	Beslutsunderlag


	16.2 Bilaga Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
	Inledning
	Tillfällig eller liten betydelse?
	Allmänt förekommande handlingar
	Posthantering
	E-posthantering
	Telefoner och surfplattor
	Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor
	Spår av internet- och datoranvändning
	Skrivare
	Sociala medier

	17. Skrivelse Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service
	Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig service
	Tekniska nämndens beslut
	Ärendet i sin helhet


	18. Skrivelse Anmälningsärenden 2020-06-24
	Anmälningsärenden
	Tekniska nämndens beslut
	Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden och lägger dem till handlingarna.
	Anmälningsärenden


	19. Redovisning av delegationsbeslut lista 2020-06-24
	Redovisning av delegationer
	Tekniska nämndens beslut
	Delegationsbeslut

	Nr 67-78/2020
	Tillf lokala trafikföreskrifter
	Nr 20-22/2020
	Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag
	Nr 11-14/2020
	Dispenser
	Nr 5/2020 (19 st)
	Dispenser från Trafikverket. yttrande 
	Nr 5/2020 (24 st)
	Fordonsflyttning
	Nr 5/2020 (12 st)
	Boendeparkering, Villastaden
	Nr 5/2020 (14 st)
	Boendeparkering, Lugnet
	Nr 5/2020 (3 st)
	Boendeparkering, Östermalm
	Nr 5/2020 (4 st)
	Boendeparkering, Salängen
	Ny eller ändrad utfart
	39 st
	SUMMA:




