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Datum 

2020-10-21 
 

Instans 
Tekniska nämnden 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde via 

Microsoft Teams, onsdagen den 28 oktober 2020 kl. 13:00 

Obs! Med anledning av Coronaviruset är sammanträdet inte öppet för 

allmänheten.  

 

Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Magnus Palm 
Förvaltningschef 

 

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

malin.grahmstad@boras.se 
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Ärende 

1. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare 

 

2. Godkännande av föredragningslista 

 

3. Tekniska förvaltningen informerar 

Dnr 2020-00029 1.1.3.25 1 

4. Ekonomiuppföljning september 2020 

Dnr 2020-00620 1.2.4.1 1 

5. Tekniska nämndens sammanträdesdagar 2021 

Dnr 2020-00623 1.1.3.1 1 

6. Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Dnr 2020-00650 1.2.2.1 1 

7. Kanotleder i Borås 

Dnr 2020-00663 3.2.1.4 1 

8. Svar på initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta 

Dnr 2020-00564 3.3.5.25 1 

9. Anmälningsärenden 

Dnr 2020-00617 1.1.3.1 1 

10. Redovisning av delegationsbeslut  

Dnr 2020-00033 1.1.3.1 1 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-10-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00029 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar oktober 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.         

        

Ärendet i sin helhet 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om vilka delegationsbeslut som 

finns och hur Tekniska förvaltningen arbetar med dessa. 

Förvaltningschef Magnus Palm informerar om invasiva arter 

Avdelningschef Anders Hägerström informerar om Revisionsrapport 

Skogsverksamheten. 

Per Johansson enhetschef OSA-verksamheten informerar om OSA 

verksamheten.               

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sara Wingren 
Handläggare 
033 357430 
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Datum 

2020-10-09 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00620 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomiuppföljning september 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten och översända densamma 

till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 9 oktober redogjort för det 

ekonomiska resultatet per september 2020.               

Beslutsunderlag 

1. Ekonomi september 2020                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 74 00 vx 

 

 

Sara Wingren 
sara.wingren@boras.se 
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Kommentar till resultat september 2020 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

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

 
Gatuavdelningen: 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli mindre än budgeterat då besöks-
frekvensen i Borås centrum har minskat till följd av Coronapandemin. Fram till 
och med september är intäkterna drygt 1 200 tkr lägre jämfört med periodiserad 
budget. Om tendensen håller i sig året ut beräknas intäkterna bli cirka 1 300 tkr 
lägre än budget. 

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

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan 
komma att påverka kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på 
vägnätet. Det nya driftavtalet för tätorterna gäller från september 2020 men på-
verkan på innevarande år är svår att prognosticera. Förhandling med Service-
kontoret för nytt driftavtal för centralorten pågår. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av 
beslutet att befria restauranger och torghandlare från kostnaden för mark-
upplåtelse. Här ligger även ökade kapitalkostnader om 293 tkr vilka inte kompen-
serades i budget 2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 873 
tkr för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 
2019 i såväl tertialrapport som årsredovisning samt i Tertial 1 2020 och förutsätts 
kompenseras i årsbokslutet för 2020.  

Park-och Skogsavdelningen: 

Parkverksamheten visar per september ett överskott på grund av på att en tjänst 
inom enheten tillsvidare är vakant samt att enheten har arbetet aktivt under 
sommaren för att skapa ett utrymme inom årets budget för att reparera två fon-
täner under hösten. Prognosen är att enhetens verksamhet visar nollresultat vid 
årets slut. 
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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. 

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

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

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

Färdtjänstresandet har minskat mycket beroende på covid-19, knappt 90 000 
färre resor jämfört med samma period 2019. De flesta dagverksamheter har varit 
stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för egenavgifter min-
skar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnads-
skydd blir effekten inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa drygt 600 tkr lägre 
än budgeterat då ny faktureringsrutin för riksfärdtjänst delvis väger upp de min-
skade intäkterna inom färdtjänst. 

Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 då 
faktureringen för avropade resor inom taxi minskat kraftigt under april-septem-
ber, helårsbedömningen ligger på drygt 4 000 tkr. Dock används den avtalade 
leverantören för fast trafik för andra transporttjänster inom Borås Stad vilket gör 
att kostnaderna inte sjunker trots minskat användande för nämnden. Tekniska 
nämnden ser positivt på att kunna bidra till att utföra andra samhällsnyttiga tjän-
ster under covid-19 med hjälp utav färdtjänstchaufförer såsom hemleverans av 
matkassar till riskgrupper och även transporter av självtest av covid-19. 

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

Kostnaderna för särskoleskjutsen kommer att överskrida budget, eftersom bud-
geten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen pekar på knappt 1 000 tkr sämre 
än budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen regi eller 
taxiresor. 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från 
mars och framåt på grund av covid-19, såväl färre möten på annan plats som 
minskade kurser, konferenser samt hembesök. Intäkterna beräknas landa drygt 1 
200 tkr sämre än budget varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-19. 
Kostnaderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på 
flerårskontrakt står för majoriteten; kostnader för p-platser i garage överstiger 
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budget med 160 tkr. Totalt innebär detta ett prognosticerat underskott på verk-
samheten på knappt 1 400 tkr. 

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

I övrigt inga väsentliga avvikelser. 
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Investeringar 

 
Attraktiv stad/Västerbrogatan kv EKO 10: 

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

Diverse mindre gatu- och broarbeten: 

I budgetförslaget för 2020 begärde Tekniska nämnden bland annat anslag för att 
projektera utbyte av Varbergsbron med planerad byggnation 2021. I den be-
slutade budgeten gavs anslag till reparation av befintlig bro. Då upphandling av 
ramavtal med brokonsulter påbörjats beräknas reparationsåtgärderna att bli aktu-
ella först 2021. Av tillgängliga medel på knappt 13 000 tkr beräknas cirka 7 000 
tkr förbrukas under 2020. 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning: 

Arbeten har beställts för cirka 4 800 tkr. Om samtliga arbeten kommer att faktu-
reras under 2020 innebär det ett överskridande av tillgängliga budgetmedel med 
800 tkr.  

Kollektivtrafik: 

I projektet ingår kostnader för införande av bussprioritet med RAKEL längs 
Kungsgatan, anläggande av busshållplatser och utbyggnad av busskörfält längs 
Göteborgsvägen där etapp 2 har påbörjats och kommer att färdigställas under 
2021. Under året beräknas 10 000 tkr förbrukas av tillgängliga cirka 11 000 tkr. 
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Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola: 

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

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

Promenadstråk utmed Viskan: 

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

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. Inom projektet bedöms 1 300 tkr upparbetas vilket innebär ett över-
skridande med cirka 300 tkr. Osäkerhet kring omfattningen av tillkommande 
kabelfel gör kostnaden svårbedömd.  

Upprustning centrummiljöer: 

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

Fristads nya Stationspark: 

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

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

Kronängsparken:  

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

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

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

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar i enlighet med 

upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag på Tekniska nämndens 

sammanträdesdagar 2021. Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan 

för Kommunfullmäktige och ekonomiska hålltider.      

Publicering 

handlingar till 

presidiet 

Presidium 

tisdag kl 10 

Publicering 

handlingar på 

boras.se samt i 

Ciceron 

Assistent 

Nämnd 

onsdag kl 13 

14/1 19/1 21/1 27/1 

11/2 16/2 18/2 24/2 

18/3 23/3 25/3 31/3 

15/4 20/4 22/4 28/4 

14/5 18/5 20/5 25/5, 26/51 

17/6 22/6 24/6 30/6 

12/8 17/8 19/8 25/8 

16/9 21/9 23/9 29/9 

14/10 19/10 21/10 27/10 

11/11 16/11 18/11 24/11 

2/12 7/12 9/12 15/12 

1) Strategidagar/budgetgenomgång, tisdag-onsdag 

         

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapport Uppföljning av utförare 
av kommunal verksamhet och översänder densamma till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har i maj 2018 fastställt riktlinjer för uppföljning av 

utförare av kommunal verksamhet. Riktlinjerna beskriver nämnders och 

styrelsers ansvar och allmänhetens rätt till insyn. Av riktlinjerna framgår också 

att nämnderna årligen till Kommunstyrelsen ska redovisa hur arbetet med 

uppföljning och insyn har bedrivits samt resultatet från uppföljningen.  

  

Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över 

verksamhet till privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot 

medborgarna för sådana verksamheter på samma sätt som för verksamhet som 

bedrivs i egen regi.  

 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och 

systematiskt sätt. Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra 

måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka avvikelser och 

oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens 

insyn. 

När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har 

lämnats över till en privat utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 

kap §§ 8 och 9 (2017:725) kontrollera och följa upp verksamheten.  

Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska 

ansvaret i verksamhet utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att 

bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom 

detaljplanelagt område där kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har 

vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via avtal sköts vägnätet i 

tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. 
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Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer Uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

2. Tekniska nämndens uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 

                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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Riktlinjer 
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kommunal verksamhet



2 Borås Stad  |   riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 17 maj 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för Nämnder och bolag som upphandlar privata utförare 
Gäller till och med: 2021

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
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Inledning 
Kommuner får enligt Kommunallagen 3 kap 19§ (2014:573) lämna över verksamhet till 
privata utförare. Kommunen är fortfarande ansvarig gentemot medborgarna för sådana 
verksamheter på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i egen regi. Detta innebär 
att kommunen ska kontrollera och följa upp verksamheten och genom avtal tillförsäkra 
sig information som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som 
lämnats över.

Kommunfullmäktige ska också för varje mandatperiod anta riktlinjer för verksamheter 
som bedrivs av privata utförare. Med privat utförare avses juridisk person eller enskild 
individ som utför en kommunal verksamhet, det vill säga aktiebolag, stiftelse, enskild 
firma, idéburen organisation eller annan som upphandlats för att på uppdrag av Borås 
Stad utföra en tjänst eller sköta en verksamhet. Med privat verksamhet avses inte ett 
hel- eller delägt kommunalt bolag. Med privat utförare avses inte heller stiftelse, som 
kommunen bildat ensam eller tillsammans med någon annan, eller förening där kommunen 
bestämmer tillsammans med någon annan. 

Formellt överlämnas oftast verksamheten efter en offentlig upphandling genomförts, 
främst enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), eller lagen om valfrihetssystem 
(LOV). Kommunen är huvudman för en verksamhet både när verksamheten bedrivs av 
en upphandlad entreprenör och i ett valfrihetssystem.

Riktlinjerna omfattar verksamhet där Borås Stad är huvudman inom t ex områdena vård 
och omsorg, kultur och fritid, gator och parker, fastighetsförvaltning och infrastruktur.  
Riktlinjerna gäller också de kommunala bolagen. Fristående förskolor och skolor är sina 
egna huvudmän och omfattas därför inte. 

I Borås Stad gäller följande riktlinjer för alla de verksamheter där kommunen upphandlar 
utförare. Eftersom det avser upphandlad verksamhet är det viktigt att påpeka att krav på 
uppföljning och insyn inte kan få genomslag i redan gällande avtal. De krav som ställs 
kan endast påverka förfrågningsunderlag och avtal som ligger framåt i tiden. Arbetet 
med uppföljning och insyn kommer således att successivt införas efter hand som nya 
avtal träffas med privata utförare.

Riktlinjer för uppföljning 
av utförare av kommunal 
verksamhet
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Nämnders och styrelsers ansvar
Varje nämnd och styrelse ansvarar för att säkerställa att alla utförare, såväl kommunala 
som privata, inom nämndens och styrelsens ansvarsområde bedriver verksamhet: 

• i enlighet med gällande lagar, förordningar och föreskrifter, 
• så att de följer de styrande dokument som gäller generellt för hela Borås Stad och/

eller för respektive nämnd och styrelse och 
• så att stadens mål kan uppfyllas. 

Uppföljningen av utförd verksamhet kan ha olika utgångspunkter beroende på vad det 
är för verksamhet som bedrivs varför uppföljningen behöver anpassas till den specifika 
verksamheten. Detta innebär att nämnderna och styrelserna måste ta ställning till vilken/
vilka typer av uppföljning som ska användas, liksom frekvens och omfattning redan i 
förfrågningsunderlaget. I de fall där uppföljning och tillsyn är reglerat i lag styr detta 
vilka typer av uppföljning som är möjliga att göra. 

Avtal ska utformas på så sätt att verksamheten hos de utförarna kvalitetsmässigt bedrivs 
i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga och relevanta. Det ska tydligt 
framgå hur samverkan mellan beställaren och utföraren ska genomföras och hur brister 
i verksamheten ska hanteras. Kommunens möjligheter att besluta om sanktioner eller 
att häva ett avtal ska regleras i avtalet.

I avtalen ska också ställas krav på att utföraren ska medverka vid uppföljningen, t ex 
genom möten, anordnade besök och lämna statistik och verksamhetsmått till nämnden 
eller styrelsen eller delta i brukarenkäter. Utföraren ska också åläggas att, i förekommande 
fall, lämna nödvändiga statistikuppgifter till nationella register. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. 
Uppföljningen ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll 
för att förutse och upptäcka avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete 
och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Allmänhetens rätt till insyn
Varje beställande nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig information som gör 
det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till utförare. 
På samma grunder ska även de kommunala bolagen ge allmänheten insyn i verksamhet 
som de överlämnar till privata utförare. Syftet är att informationen ska göra det möjligt 
för allmänheten att få insyn i hur uppdraget utförs. 

Utförare ska kunna lämna information när kommunen begär det. Utförarens skyldighet 
att lämna uppgift begränsas till vad som är reglerat i avtal eller att som kan lämnas 
utan omfattande merarbete i förhållande till att uppnå syftet med rätten till insyn. 
Uppgiftsskyldigheten omfattar inte hel ler utlämnande som skulle strida mot lag eller 
annan författning. Den information som utföraren lämnar till Borås Stad ska inte anses 
utgöra företagshemligheter enligt lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Varje nämnd och styrelse ansvarar för att på lämpligt sätt informera allmänheten om 
rätten till insyn och vilken information allmänheten kan ta del av i förhållande till 
nämndens eller styrelsens utförare. 

Uppföljning
Nämnderna ska årligen redovisa till Kommunstyrelsen hur arbetet med uppföljning och 
insyn har bedrivits och resultaten av dessa. 
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1 Inledning 
När väghållningen för de delar kommunen ansvarar för genom avtal har lämnats över till en privat 
utförare, ska kommunen enligt Kommunallagen 10 kap §§ 8 och 9 (2017:725) kontrollera och 
följa upp verksamheten.  
Huvudmannaskapet innebär att kommuner har det övergripande politiska ansvaret i verksamhet 
utlämnat på entreprenad. I detta ansvar ingår att bestämma verksamhetens mål, inriktning, omfattning 
och kvalitet. 

Uppföljning och kontroll av utförare ska göras på ett strukturerat och systematiskt sätt. Uppföljningen 
ska syfta till att säkra leverans enligt avtal, säkra måluppfyllelse, kontroll för att förutse och upptäcka 
avvikelser och oegentligheter, underlag för utvecklingsarbete och möjliggöra allmänhetens insyn. 

Borås Stad är via Tekniska nämnden ansvarig för väghållningen inom detaljplanelagt område där 
kommunalt huvudmannaskap råder. I tätorterna har vägföreningar (samfälligheter) samma ansvar. Via 
avtal sköts vägnätet i tätorterna av Borås stad enligt avtal med vägföreningarna. Beskrivet 
våghållningsansvar gäller inte för det statliga allmänna vägnätet där Trafikverket är väghållare. 

Kommunens ansvar för drift- och underhåll av vägnätet är indelat i 3 driftområden: 
Viskafors/Sandhult/Viared, Fristad/Dalsjöfors/Brämhult och Centralorten. 

Av särskilt intresse för allmänheten utgör den del av väghållningsansvaret som omfattar 
vinterväghållningen. 

 
 
 

2 Aktuella utförare 
Vinterväghållning 

För vintersäsongen 2019/2020 gällde upphandling från 2014 som gällde fram till 2020-09-01. 

Av de tre driftområdena upphandlades Viskafors/Sandhult/Viared och Fristad/Dalsjöfors/Brämhult i 
konkurrens enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU). Centralorten förhandlingsupphandlades med 
Borås stads Servicekontor.  

Koncerninköp på Stadsledningskansliet genomförde upphandlingen på uppdrag och i dialog med 
Tekniska förvaltningen i enlighet med upprättat förfrågningsunderlag. Avtalsuppföljning, beslut om 
sanktioner, och det dagliga arbetet med val och ersättning för utförda insatser har skett på Tekniska 
förvaltningen. 

Utfallet av upphandlingen enligt LOU blev att distriktet Viskafors/Sandhult/Viared vanns av NCC 
Roads AB och Fristad/Dalsjöfors/Brämhult vanns av Borås stads Servicekontor. 

Uppföljning av entreprenaderna görs utifrån kravställningen i förfrågningsunderlaget löpande i 
verksamheten. 
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3 Resultat av uppföljningen 
 

3.1 Hur nöjda är användarna – brukarna – med 
verksamheten 

Vinterväghållning 

”Kritik på teknik” är en enkätundersökning som SKR, Sveriges kommuner och regioner, gör vart tredje 
år. Senaste undersökningen genomfördes 2019 där analysen av resultatet sammanfattades enligt följande: 

”Snöröjning och halkbekämpning. 

Borås stad hamnar på 35:e plats av 102 kommuner över flest positivt inställda kommuninvånare vilket få anses godkänt med hänsyn 
till de resurser som ställs till förfogande. Vid jämförelse med andra kommuner kan konstateras att vi har kriterier som är skarpare 
för huvudgator jämfört med  Växjö. Jämfört med Linköping har vi lägre krav generellt, här sopsaltas nästan 20 % av GC-vägarna 
vilket motsvarar 12 mil.  För att förbättra vinterväghållningen behövs ett större anslag vilket Tekniska nämnden yrkat på i budget-
sammanhang tidigare. Framförallt förbättra snöröjning på bostadsgator (C-gator) men även förbättra för cykeltrafikanter att ta cykeln 
vintertid där ligger Borås långt ifrån riksgenomsnittet.” 

Vintertid genomförs också projektet Vintercyklist i samarbete med VG-regionen där en utvald grupp 
cyklister får vinterutrustat sin cykel och via rapportering under vintersäsongen ge feedback på hur det år 
att vara cyklist i Borås under vinterperioden.  

 
3.2 Måluppfyllelse 
Vinterväghållning 

För vinterväghållningen mäts måluppfyllelsen utifrån de krav som beskrivs i förfrågningsunderlaget. 
Uppföljning sker löpande genom kontroller, felanmälningssystem och driftmöten, 

 
 

3.3 Följsamhet till lagar, förordningar och allmänna 
föreskrifter 

Vinterväghållning 

Upphandlingskontraktet för vinterväghållningen följer det regelverk som överenskommits inom 
branschen med Allmänna bestämmelser(AB04) som grund tillsammans med material- och 
arbetsbeskrivningar.. Fel och brister i utförandet regleras med viten enligt Administrativa 
föreskrifter (AF) vilka även innehåller hävningsklausul. 

 

3.4 Följsamhet till Borås Stads styrdokument 
Vinterväghållning 

I Borås stads Vision 2025 framhålls under ” Goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer”  att främja hållbart resande. Inom vinterväghållningen ställs därför krav 
på hög standard för skötsel av cykelvägar och de större vägarna där kollektivtrafiken har 
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anspråk på god framkomlighet vintertid.  
 

3.5 Följsamhet till kravställd kvalitet 
Vinterväghållning 

Krav på kvalitet ställs i förfrågningsunderlaget som ligger till grund för avtalet. Justering kan göras under 
avtalstiden efter förhandling med entreprenören. Inför varje ny upphandling görs en genomgripande 
översyn av de krav som ställs. 

 

4 Hur genomfördes uppföljningen 
Vinterväghållning 

Uppföljning sker löpande under vinterperioden dels genom kontroller av Tekniska förvaltningens egen 
personal, genom felanmälan via Infracontrol samt månatliga driftmöten med entreprenören. 

 

5 Hur har samverkan mellan Borås Stad och 
utföraren varit? 

Vinterväghållning 

Samverkan mellan beställare och utförare sker genom driftmöten, minst 1 gång per månad. Brister i 
utförandet kontrolleras genom stickprovskontroller, utförda av beställaren. Genom systemet 
”Synpunkter och Felanmälan”, tillgängligt för Borås Stads invånare kan beställare säkerhetsställa att tex 
åtgärdstider hålls. Beställares bil är även utrustad med friktionsmätare för att kontrollera entreprenörs 
halkbekämpning. Fel och brister sanktioneras genom viten enligt AFC 5 ( Administrativa Föreskrifter ) 
och övrig handling 13.2 ” Vite vid försening” Beställare har rätt att häva avtalet enligt AFC 8 i 
Administrativa Föreskrifter.  

 
 
 
 

6 Hur tillgodoses allmänhetens insyn i 
resultatet uppföljningen? 

Vinterväghållning 

Allmänheten har genom boras.se möjlighet att se vilken entreprenör som ansvarar för vilket område 
och vilka gator, gång och cykelvägar som ligger under Tekniska förvaltningens ansvar. På boras.se 
finns även möjlighet att få svar på de vanligaste frågorna som rör vinterväghållning, kriterier för 
plogning och halkbekämpning, begreppsförklaring mm. Där ges också möjlighet till direkt insyn av 
vinterväghållning, detta genom ”Snödagboken”. Allmänheten har möjlighet prenumerera på tjänsten  
snödagboken och få direkt information på åtgärder som utförts.  
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Kanotleder i Borås 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen får i uppdrag att ta 

fram en plan för att utveckla Bosjöområdet som ett kanotområde, samt 

ansöka om LONA-pengar för projektet ”Paddla i Bosjöområdet”.         

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2016 om 

”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020”. Ett av Tekniska förvaltningens 

uppdrag är att utreda förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i 

kommunen. Tekniska förvaltningen redovisar uppdraget i sin utredning 

”Kanotleder i Borås”.  

 

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjöområdet har 

identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i 

översiktsplanen för Borås som sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger 

en stor andel av marken i det här området. Åtgärder för att skapa en kanotled 

gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt kan vissa 

av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också 

utnyttjas av de som åker långfärdsskridskor.  

               

Beslutsunderlag 

1. Kanotleder i Borås 

2. Lominventering för Borås Stad år 2017-2019  

3. Översiktsplan för Borås                               

Beslutet expedieras till 

1. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 
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1. SAMMANFATTNING
Ett av Tekniska förvaltningens uppdrag i ”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020” är att utreda 
förutsättningar för att utveckla kanotverksamhet i kommunen. Kommunen har många fina vatten 
men möjligheterna för allmänheten att på ett enkelt sätt finna bra paddlingsmöjligheter är dålig. 

Utredningen har undersökt olika möjliga alternativ och Bosjön/Västersjön med intilliggande sjöar 
har identifierats som det lämpligaste området. Flera av sjöarna pekas ut i Översiktsplan för Borås som 
sjöar med höga friluftsvärden. Kommunen äger en stor andel av marken i det här området. Åtgärder 
för att skapa en” kanotled” gynnar även de som hyr båtar eller har egna båtar och kanoter. På sikt 
kan vissa av rastplatserna även komma att knytas ihop med vandringsleder. De kan också utnyttjas 
av de som åker långfärdsskridskor.

2. UPPDRAG 
2.1 Bakgrund

I Borås finns ingen friluftsplan. Många frågor ligger idag inte inom ramarna för nämndernas 
uppdrag. Under arbetet med den plan för spår och leder som tagits fram gemensamt av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen pekades flera områden ut där kommunen behöver 
ha ett bättre kunskapsläge för att kunna agera på ett bra sätt. 

En sådan fråga berör friluftslivet i våra vatten. Ett aktivt friluftsliv kopplat till vatten är en dimension 
som ytterligare skulle kunna stärka Borås attraktionskraft. Idag är möjligheten att komma ut på våra 
sjöar starkt begränsad för de flesta. Informationen är bristfällig och det finns inte många alternativ 
för den som vill hyra kanot eller båt. Det finns inte några platser förberedda för att möta behovet. 

Fritids- och folkhälsonämnden och Tekniska nämnden godkände i maj 2016 den plan för Spår och 
leder som berörda förvaltningar gemensamt tagit fram. 

UTKAST
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2.2 Uppdragets formulering 

I ”Åtgärdsplan spår och leder 2016-2020” fastslås att Tekniska förvaltningen skall utreda förutsättningarna 
för kanotleder. Utredningen skall vara klar senast 2020.

2.3 Uppdragets förutsättningar

Det finns många fina vatten i Borås. Målsättningen är att ta reda på om det finns potentiellt lämpliga 
områden att iordningställa som ”kanotled”. Målet är att skapa ett attraktivt friluftsalternativ som 
idag i stort sett saknas i kommunen. Ett annat mål är också att ge ökade möjligheter för personer 
med funktionshinder att komma ut i naturen. Följande kriterier har använts:
  
• För att vara säker på att verksamheten skall kunna vara långsiktig ska (åtminstone i startskedet) 

bara kommunens egen mark användas. Det finns alltid en risk för slitage, nedskräpning och 
skadegörelse. Därför har bara kommunal mark inventerats. 

• Där det är möjligt ska åtgärder göras för att underlätta för personer med funktionshinder att delta.
• Hänsyn skall tas till de naturvärden som finns.
• Tanken är att det skall gå att hyra kanot till ett lågt pris och att det skall vara kostnadsfritt att 

använda sig av grillplatser och lägerplatser. 

Det är viktigt att det finns resurser att sköta driften när verksamheten är igång. Ett förslag är därför 
att Tekniska förvaltningen är huvudansvarig för att förvalta kanotlederna. Tekniska förvaltningen 
förvaltar redan idag skog och sköter markerade spår och leder, fiskevatten och båtuthyrning. Går det 
att få till stånd ett samarbete med lokala föreningar som till exempel berörd fiskevårdsområdesförening 
när det gäller tillsyn och andra frågor kan det ge bra lösningar. 

2.4 Projektgruppens sammansättning

Inventeringen har utförts av Kent Claesson och Kjell Johansson på Tekniska förvaltningens Park- och 
skogsavdelning. Kjell Johansson har skrivit rapporten.

3. NULÄGESBESKRIVNING
I kommunen finns idag en begränsad möjlighet att hyra kanot och båt. Kanotuthyrning finns i Bosjön, 
Viskan (Saltemad och Seglora) och i Öresjö. Båtuthyrning finns i Bosjön, Rammsjön, Storsjön, Stora 
Transåssjön, Viaredssjön, Viskan (Rydboholm och Seglora) och Västersjön. 

UTKAST
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Rang-
ord-
ning

Sjösystem Andel 
kommunal 
mark

Nuvarande möjligheter Kommentarer

1 Bosjön med 
flera vatten.

335 Mer än 50 % Intressant sjösystem med 
flera större och mindre sjöar. 
Sjöarna är flikiga. Kanot- och 
båtuthyrning finns.

Uppsalen är 84 ha stor är inte 
medräknad.
Vattnen ingår i Bosjöns 
fiskevårdsområde.

2 Viaredssjön 400 Cirka 50 % Stor sjö som inte är flikig. 
Båtuthyrning finns.

Tre kommunala badplatser 
finns. Sjön ingår i Viaredssjöns 
fiskevårdsområde.

3 Storsjön 143 100 % Medelstor sjö som är flikig. 
Sjön ligger i ett naturreservat. 
Båtuthyrning finns.

Vandringsled med flera grillplatser 
runt Storsjön. En kommunal 
badplats finns. Storsjön ingår i 
Storsjöns fiskevårdsområde.

4 Viskan 
nedströms 
Öresjö

Ej 
beräknad

Mer än 50 % Flera mil lång sträcka. Flera 
hinder gör att det inte går att 
ta sig fram utan att behöva 
lyfta kanot/båt. Båt och 
kanotuthyrning finns.

Försök med kanotled har tidigare 
misslyckats på den här sträckan. 
Fyra fiskevårdsområden berörs: 
Viskan i Borås, Viskan vid Osdal, 
Viskan vid Rydboholm och Seglora

5 Öresjö 647 Mer än 25 % Stor sjö som inte är flikig. 
Kanotuthyrning finns.

Grillplatser finns på flera platser vid 
sjön.
Sex kommunala badplatser finns. 
Öresjö ingår i ÖBorås-Öresjö 
fiskevårdsområde.

- Stora- och 
Lilla Dalsjön

67 Mer än 50 % Två mindre sjöar som inte är 
flikiga.

Vandringsled med flera grillplatser 
runt Stora Dalsjön. En kommunal 
badplats finns. Sjöarna ttillhör 
Stora- och Lilla Dalsjöns 
fiskevårdsområde.

- Frisjön 680 Liten Stor flikig sjö. Kommunen äger endast lite 
mark vid utloppet och här finns 
en iordningställd grillplats och 
vindskydd. Frisjön tillhör Frisjöns 
fiskevårdsområde.

- Rammsjön 55 Liten Medelstor sjö som inte är 
flikig. Båtuthyrning finns.

En kommunal badplats finns. 
Rammsjön tillhör Rammsjöns 
fiskevårdsområde.

5. VAL AV OMRÅDE
Bosjöns område bedöms sammantaget ha de bästa förutsättningarna. Här finns ett flertal större och 
mindre sjöar som det går att paddla mellan. Viaredssjön och Öresjö är större men eftersom de inte alls 
är så flikiga som Bosjösystemet blir upplevelsen ändå att Bosjösystemet upplevs större. Bosjösystemet har 
också en helt annan vildmarkskänsla. Kommunen äger mycket mark i dessa områden. I Översiktsplan 
för Borås pekas följande sjöar ut med höga friluftsvärden: Bolingen, Björken, Bosjön och Äktasjön. 

4. TÄNKBARA OMRÅDEN
Det finns många vatten i kommunen som går att paddla i. I tabellen listas endast de vatten där 
kommunen äger mark. Vattnens storlek påverkar lämpligheten men flikigheten är ännu viktigare. 
Bebyggelse påverkar vildmarkskänslan negativt. Hänsyn ska tas till naturvärden. Finns det redan 
väl fungerande uthyrningsverksamhet finns det ingen anledning att prioritera ett sådant område. 
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6. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOSJÖOMRÅDET
6.1 Inventering i fält

Hösten 2016 inventerades Åstjärn, Västersjön, Bolingen, Björken, Bosjön och Äktasjön med båt. 
Kompletterande inventering har skett med kanot 2017. Avsikten var att leta efter platser på kommunal 
mark som skulle vara lämpliga för grillplatser, vindskydd och camping. Inventeringen visade att det 
finns ett stort antal lämpliga platser: 24 grillplatser, 7 vindskydd och 7 campingytor. Däremot är det 
inte utrett vilka av dessa som är mest lämpliga utifrån andra aspekter som påverkan av skyddsvärd 
natur eller underhållsmöjligheter.  Kompletterande åtgärder behövs dessutom i många fall för att det 
ska bli lättare och säkrare att gå i land och förankra kanot/båt.

6.2 Naturvärden

Sjönamn Naturvärdesklass Kommentarer

Västersjön Klass II - mycket högt naturvärde Sjö med häckande storlom samt lokaler för klockgentiana 
och strandlummer.

Bolingen Klass II - mycket högt naturvärde Lokal för strandlummer.

Björken Klass II - mycket högt naturvärde Lokal för strandlummer.

Uppsalen Klass III - högt naturvärde Möjlig häckningslokal för storlom. Fiskgjuse (2001)

Bosjön Klass III - högt naturvärde Ett par storlom brukar årligen häcka i Bosjön/Äktasjön.

Äktasjön Klass III - högt naturvärde Ett par storlom brukar årligen häcka i Bosjön/Äktasjön.

Uppgifter från kommunens naturdatabas visar att området inte har så höga naturvärden att det är 
olämpligt för en ”kanotled”. Självklart ska hänsyn tas till de naturvärden som finns.

För att få ett säkrare underlag om de ornitologiska värdena i området har Borås Fågelgrupp (underavdelning 
till Naturskyddsföreningen i Borås) på uppdrag av Tekniska förvaltningen inventerat förekomsten av 
Storlom 2017-2019. Deras bedömning är att det häckar 5-7 par totalt i sjösystemet. De verkar flytta 
sina boplatser från år till år. Häckningsframgången var dålig under den här treårsperioden. Ungar 
har setts endast i Bosjön. Det är inte klarlagt vilka orsaker det beror på men sjöreglering, störning 
(människor) eller predation är några möjliga faktorer. Sammanfattningsvis anser Borås Fågelgrupp 
att sjöområdet är viktigt för storlommen i kommunen.

6.3 Nulägesbeskrivning

Sjöarna regleras via dammen vid Äktasjön. I vattendomen finns inga krav på minimitappning och 
vattennivån får ha en nivåskillnad på två meter. Efter kontakt med fallrättsägarna som reglerar 
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dammen har en frivillig minimitappning skett till Bålån. Trots att det inte är så mycket bebyggelse 
vid sjöarna finns en del åretruntboende och sommarboende i närheten till sjöarna. Många av de 
platser som besöktes under inventeringen hade spontangrillplatser. 
Fiskevårdsområdesföreningens medlemmar fiskar själva och upplåter fiske till allmänheten. I genomsnitt 
säljs 50 årskort, 25 månadskort och 320 dagkort. Fiske med kommunfiskekortet är också tillåtet här 
men hur mycket det utnyttjas går inte att veta.
Fiskevårdsområdesföreningen hyr också ut båtar 130 gånger/år. De flesta hyr båt i Västersjön men 
det går också att hyra båt i Bosjön.
Svenska kyrkan har en lägergård vid Bosjön och de hyr även ut kanoter till de som nyttjar lägergården. 
Borås vattenskidklubb har verksamhet i Björken.

7. SLUTSATSER
Bosjöområdet har fina förutsättningar att bli ett trevligt paddlingsvatten och det kräver inte så 
stora insatser att förverkliga det. Flera faktorer gör det till det mest lämpliga området i kommunen. 
Bosjöområdet ligger bara några kilometer från centrala Borås och det går att åka kollektivt hit. 
Sjöarna är flikiga och har inte så stora öppna vattenytor. Det gör att det blir roligare och säkrare att 
paddla här. Störningarna minimeras också och det finns många fina platser att stanna till vid. En stor 
fördel med tillrättalagda platser på kommunens egen mark är att de besökande inte behöver känna 
någon osäkerhet var de kan stanna till. Det är önskvärt att få till stånd någon plats som underlättar 
för personer med funktionshinder att ta del av detta vackra område men någon sådan given plats 
påträffades inte vid inventeringen. Genom att göra iordning bra platser för övernattning och stopp kan 
besökande kanaliseras till områden av sjöar och vattendrag där påverkan på flora och fauna minimeras. 
Informationsmaterial bör lämpligen tryckas på svenska, engelska och tyska och bör även informera 
om vilka hänsyn de besökande skall ta. Många praktiska frågor återstår. Den här utredningen vill 
bara understryka att förutsättningarna finns.

8. FÖRSLAG PÅ HUR PROJEKTET SKA FORTSÄTTA
Projektet kan gå vidare om Tekniska nämnden beslutar att Park- och skogsavdelningen ska få i uppdrag 
att ta fram en detaljplan och sedan arbeta vidare med det praktiska. För att lösa finansieringen föreslås 
att projektet ansöker om LONA-pengar. LONA-projekt har normalt en tidplan på 4 år. Projektet 
beräknas kosta 800 000 kronor. LONA finansierar 50 % och resterande medel ryms inom nuvarande 
verksamhetsram för Natur- och rekreationsleder. Kostnad för eget arbete får räknas upp till 50 % 
av totalkostnaden. 
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Lominventering för Borås Stad år 2017-2019 

Borås Fågelgrupp (fristående underavdelning av Naturskyddsföreningen i Borås) har under 

åren 2017-2019 åtagit sig att inventera förekomsten av framför allt storlom i sjöar väster om 

Borås. De sjöar som omfattats av inventeringen är Bosjön, Björken, Bolingen, Kvarnsjön, 

Västersjön, Äktasjön och Uppsalen (se karta).  

 

 

Detta är sjöar som passar storlom bra, men däremot mindre bra för smålom. Smålommen 

kräver ju skogstjärnar, men fiskar däremot i större sjöar med förekomst av siklöja (till 

exempel Öresjö och Viaredssjön). ). I syfte att kartlägga förekomsten av storlom och 

eventuella häckningar i dessa sjöar har: 

- Borås Fågelgrupp och medlemmar av denna, besökt sjöarna vid upprepade tillfällen under 

de tre åren. Inventeringen har i huvudsak skett från land, men även med hjälp av kajak 

(framförd av Claes Persson).  

- Information har insamlats från medlemmar i gruppen ”Fåglar i Borås” på Facebook (ca 300 

personer). 

- Information har dessutom inhämtats från personer boende vid dessa sjöar.  

- Som komplement har dessutom Artportalen använts. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

Västersjön 
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Här följer en genomgång av de olika sjöarna i sjösystemet och förekomsten av storlom under 
våra inventeringar där: 
 
Bosjön:  
Bosjön tycks vara hemvist för minst två par storlom.  Ett par verkar ha haft boet på Näsets 
sydvästra sida; nära bron mot Äktasjön. Ett annat par kan mycket väl häcka på den lilla ön i 
Funningsviken. Åtminstone det senare paret lyckades med häckningen år 2019, då två större 
ungar noterades tillsammans med föräldrafåglarna i augusti.  
 
Björken:  
Par har observerats i sjön vid flera tillfällen vart och ett av de tre åren, men inte under 
omständigheter som pekar på häckning. Troligtvis rör det sig om de lommar som häckar i 
angränsande sjön (Bolingen), som regelbundet fiskar i Björken. Då Björken är hemvist för 
Borås Vattenskidklubb är häckning inte möjlig. Störningen av snabbgående motorbåtar är 
frekvent och påtaglig. 
 
Bolingen:   
Under våra inventeringar har inga lommar noterats, men boende vid sjön rapporterar ett till 
två par. Häckplatserna har inte kunnat lokaliseras. Hur häckningsframgången varit är inte 
heller känt. 
 
Kvarnsjön: 
Inga lommar har noterats under omständigheter som pekar mot något annat än tillfälliga 
fiskebesök. 
 
Västersjön:  
Ett par häckade 2017 på ön Gåsesten. Det är oklart om de fick ut ungar. Dock sågs ruvande 
fågel där.  
År 2018 häckade troligen två par i den västligaste änden av Västersjön (öster om 
bäckmynningen från Uppsalen). Var bona var placerade är dock oklart. 
2019 noterades vaktande lom utanför den lilla ön utanför Boda nabbe. Även vid Björnös 
östra sida mot Insjön noterades ett par. Således häckade troligtvis två par i Västersjön. Dock 
noterades inga ungar vid senare besök. 
 

Uppsalen:  
I denna sjö har två par noterats. Ett par har uppehållit sig i den södra delen av sjön, utanför 
Yttre Näs och ett söder om Store nabb. Ingen boplats har kunnat lokaliseras. Inga ungar har 
heller setts. 
 

Äktasjön:  
Lom har noterats i sjön vid flera tillfällen, men vi tolkar det som att det är lommar häckande i 
Bosjön som gör fisketurer in i Äktasjön. Således ingen trolig häckning här. 
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Uppskattning av beståndet av häckande lommar i ovan nämnda sjöar åren 2017-19: 

 

Bosjön: 2 par  

Björken: -  

Bolingen: 1 par  

Kvarnsjön: -  

Västersjön: 1-2 par  

Uppsalen: 1-2 par  

Äktasjön: -  

 

Totalt: 5-7 par  
 

 

Häckningsframgång: 

Häckningsframgången tycks vara mycket sparsam under åren 2017-19. Under dessa år ses 

juvenila fåglar bara i Bosjön. Detta kan givetvis bero på att ungarna kommit ut senare än 

våra inventeringar. Men det är, bland initierade, ett allmänt känt faktum att 

häckningsframgången hos Västsveriges storlomspopulation är låg. Nu handlar det om en 

fågel som ofta blir 15-20 år (i sällsynta fall runt 25 år), och därmed räcker det kanske att en 

unge når flygg ålder vartannat år per par. Dödligheten är ju också, i likhet med de flesta 

andra fåglar, hög under det första levnadsåret. Detta beroende på hård konkurrens, 

sjukdomar och predatorer. Risken är att våra storlommar inte lyckas producera tillräckligt 

med ungar för att säkra beståndet för framtiden…  

Under åren har vi fastslagit att det är svårt att förutsäga var storlommen lägger sitt bo, då 

detta är helt beroende av vattennivån vid tillfället för äggläggning. Således ändras boets 

placering år från år. Dock är det uppenbart att boet placeras mycket nära vattenbrynet; inte 

minst beroende av föräldrafåglarnas oförmåga att röra sig längre sträckor på land. Vi har 

bara kunnat se ruvande lommar vid något tillfälle under våra inventeringar. Vaktande 

lommar ses oftare. Med detta avses lommar som ligger stilla en liten bit från land och vakar. 

En ruvande lom ligger då ofta gömd i vegetationen i vattenbrynet inom 50-75 meter från den 

vaktande partnern.  

 

Enligt BirdLife Sveriges årsskrift ”Fågelåret 2018” bör storlommen ha 0,37 till 0,47 stora 

ungar per par och år för att säkerställa överlevnad på sikt. (Nilsson 1977.) Med stora ungar 

avses att de uppnått storleksklass III eller IV, vilket betyder att de hunnit växa till minst halva 

den vuxna fågelns längd. 0,37 – 0,47 är vi en bit ifrån, men bara tre år och inte full bevakning 

är kanske lite tunt för att bedöma häckningsframgången. 
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Störning: 

Vi har pratat med några boende vid Uppsalen, Västersjön och Bosjön, som verkar bry sig om 

lommarna. Ingen upplever att det är mycket snabbgående båttrafik i sjöarna, och menar att 

vattenskidåkning sker sällan. En boende hade då de upptäckt vattenskotrar i Äktasjön bett 

dem flytta sig därifrån.  

En annan störning är troligtvis fiskare, då det går att hyra båt i Västersjön och Bosjön. Dessa 

fiskare kan av ren okunskap hamna för nära ruvande lom. En tredje störningsrisk för ruvande 

lom är att vattnet går att reglera i Bosjön och Äktasjön, men om detta sker under den 

känsliga ruvningstiden har vi inte kunskap om. Däremot är det ett välkänt problem för 

lommarna om vattennivån fluktuerar. Stiger vattennivån riskerar boet att dränkas och sänks 

nivån får lommen, som har svårt att röra sig på land, svårt att ta sig till och från boet vid 

ruvningsbyte. 
 

Åtgärder: 

Som vi ser det finns det några saker man kan göra för att göra livet lättare för storlommen i 

våra sjöar, både nu och på sikt: 

 

1. Begränsa tiden då det är tillåtet att framföra snabbare båtar i dessa sjöar! Vi föreslår 

att en lämplig tid med begränsad hastighet är 15 april-30 juni. Då bör lommarna 

hunnit kläcka sina ägg och ungarna blivit mer rörliga. 

 

2. Upprätthåll ett totalförbud av Jetskis/vattenskotrar! Som det är nu verkar det som 

att de är tillåtna – även om de inte är det (eller hur det nu är). Oklarheter måste 

rätas ut, förbud upprätthållas och överträdelser beivras. 

 

3. Inrätta temporära fågelskyddsområden! Dessa måste vara uppdaterade år från år, så 

att man verkligen skyddar det område där lommen har sitt bo ett givet år. Detta 

område bör markeras både med infoskyltar på bojar i vattnet och på land. Vi föreslår 

ett skyddsområde ca 100 meter från stranden. Informera också vid de ställen man 

hyr båt; då man hyr båt får man veta var fågelskyddsområdena är. 

 

4. Avsätt områden i sjöarna där man inte alls får köra med snabbgående båtar! Detta 

för att skapa frizoner dit lommarna kan ta sin tillflykt när båttrafiken blir allt för 

påfrestande. 

 

 

Sammanfattningsvis är detta sjöområde ett starkt fäste för storlommen i Borås stad, och 

därför bör skyddet utformas så att lommarna har en fortsatt bra möjlighet att leva och 

fortplanta sig i detta sjösystem! 
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För Borås Fågelgrupp; Borås 2020-10-07  

 

Claes Persson och Niklas Tellbe  

Claes Persson:  

e-post: gavia@telia.com  

mobil: 070-610 50 06  

 

Niklas Tellbe:  

e-post: niklas.tellbe@gmail.com  

mobil: 073-433 80 32 

 

mailto:gavia@telia.com
mailto:niklas.tellbe@gmail.com
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Översiktsplan 
för Borås   

I översiktsplanen visar Borås Stad hur 
kommunen ska utvecklas för att skapa en 
attraktiv och hållbar kommun. 

Planen pekar ut en övergripande riktning för 
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, handel, 
arbetsplatser med mera. Planen blickar ca 20 
år framåt och beskriver hur vi kan planera för 
både nuvarande och kommande generationer 
boråsare. 

Välkommen in i framtiden!  

Antagen av Kommunfullmäktige 12 april 2018
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Borås växer. Många nya boråsare föds och växer upp här varje år. Många flyttar också in för att studera, 
jobba och leva i vår kommun. Det är ett kvitto på Borås livskraft och attraktivitet.
 
Att Borås växer är utgångspunkten för den här översiktsplanen, som pekar ut huvudriktningen för kom-
munens utveckling på lång sikt. Den ger vägledning för bostadsbyggande, stadsutveckling, handel, företag, 
parker, naturområden och mycket mer. När kommunen växer med nya boråsare, företag och besökare är det 
viktigt att ha en ledstång som hjälper oss att utvecklas på ett sätt som gynnar både dagens och framtidens 
generationer. En god balans mellan människor, miljö och ekonomi samt mellan dagens och morgondagens 
boråsare är det vi brukar kalla hållbar utveckling. Översiktsplanen är ett verktyg i vår strävan att nå dit. 

Översiktsplanen har tagits fram i bred dialog mellan Borås Stad, näringslivet, föreningar, organisationer och 
invånare i olika åldrar och med olika bakgrund. När så många varit delaktiga i arbetet blir översiktsplanen 
förankrad hos många. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet framåt. Översiktsplanen ska nämligen fung-
era som en plattform för alla som är med och utvecklar Borås. Kommunen är en drivande kraft tillsammans 
med fastighetsägare, byggare, högskolan, stora och små företag samt enskilda initiativtagare. Alla är viktiga i 
Borås utveckling. Att alla har en gemensam bild av framtidens Borås är en nyckel till en hållbar samhällsut-
veckling.  

Översiktsplanen är paraplyet för allt planarbete i Borås. Den ska uppmuntra och vägleda goda initiativ i 
samverkan med marknadens aktörer, och samtidigt fokusera på vissa områden för att driva på en önskvärd 
stadsutveckling. I staden ligger betoningen på att stärka livskraften i de centrala delarna för att utveckla 
Borås attraktivitet som kommunens och hela Sjuhärads kärna. Samtidigt fokuserar vi på att binda samman 
stadsdelar och orter genom bra stråk och fler hållbara resor. Med Viskan som livsnerv, närheten till naturen 
och stadens breda utbud har Borås en enorm stadsutvecklingspotential som vi ska ta tillvara.

Med en utblick på ungefär 20 år framåt har översiktsplanen ett långsiktigt perspektiv. Men den måste stän-
digt hållas aktuell för att gå i takt med utvecklingen i omvärlden. Vi påverkas av befolkningsförändringar, 
ekonomiska svängningar, klimatförändringar och snabb teknologisk utveckling. Därför behöver översikts-
planen följas upp och ses över regelbundet. Det finns också många frågor vi måste jobba vidare med. Trafik, 
tillgänglighet, Götalandsbanan, tillgången till grönområden och till service är viktiga samhällsbyggnadsfrågor 
som kräver samverkan och helhetssyn. Översiktsplanen är början på en process som aldrig tar slut – att fort-
sätta utveckla Borås som en livskraftig, attraktiv och hållbar kommun för alla som vill bo och verka här!

Tom Andersson   
Kommunalråd   

Förord
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Inledningen beskriver vad översiktsplanen handlar 
om, planeringsförutsättningar och vilka målområ-
den som planen utgår ifrån. 

Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga 
intentioner för hur Borås ska utvecklas. De över-
gripande strategierna ramar in översiktsplanens 
huvudsakliga strategier och illustreras i en struk-
turbildskarta. Avsnittet innehåller även Planeirngs-
principer som vägleder planeringen.      

Avsnittet presenterar översiktsplanens mark- och 
vattenanvändning. Markanvändningskartorna är 
vägledande och fungerar som stöd vid planering av 
bebyggelse, infrastruktur och bevarande av olika 
värden. 

Avsnittet redogör för områden av särskilt värde 
eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid pla-
nering av den fysiska miljön. Det gäller exempelvis 
höga natur- och kulturvärden eller områden med 
risker och störningar. Här redovisas även de riksin-
tressen som finns i Borås Stad. 

Inledning

Utvecklingsstrategi

Mark- och vattenanvändning

Hänsyn och riksintressen
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Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas i kommunen. Pla-
nen är ett paraply för kommunens planarbete – fördjupade 
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljpla-
ner och bygglov. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak 
av Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). Alla 
kommuner ska enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande, men är tyngre än andra beslutsunderlag 
genom sin förankring i en planeringsprocess som garanterar 
samråd och insyn. Eventuella avvikelser från översiktsplanen 
måste motiveras. Enligt  PBL ska översiktsplanen aktuali-
tetsprövas en gång per mandatperiod.

Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog 
mellan kommun och stat om allmänna intressen och 
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa hur 
riksintressena (geografiska områden med nationellt viktiga 
värden och kvaliteter) tillgodoses, och bedöma vilken på-
verkan på riksintressena som planens förslag kan medföra.

Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så långt 
som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar avsedd 
användning. Med allmänna intressen menas intressen som 
är gemensamma för hela, eller delar av kommunen och dess 
invånare. 

Översiktsplan för Borås – en framtidsbild
Översiktsplanen redovisar kommunens strategier och 
geografiska ställningstaganden. Den redovisar inte i detalj 
stadens fortsatta planering utan ger de strategiska förut-
sättningarna och verktygen för det fortsatta planarbetet. 
Kartmaterialet visar en önskvärd utbyggnadsstruktur för 
tillkommande bebyggelse ca 20 år framåt. De avgränsning-
ar som redovisas är inte exakta, utan visar hur kommunen 
ser att olika områden bör utvecklas långsiktigt. Den mer 
detaljerade planeringen sker i senare skeden.

Vad är en översiktsplan?
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Hållbar utveckling är utgångspunkten 
Borås ska utvecklas som en levande och långsiktigt hållbar 
kommun. Med hållbar utveckling menar vi en utveckling 
som tillgodoser dagens behov utan att äventyra komman-
de generationers möjligheter till ett bra liv. Det kräver ett 
helhetstänkande. I ett hållbart samhälle går social välfärd 
hand i hand med ekonomisk utveckling och en god miljö. 
En hållbar utveckling skapar också bättre förutsättningar 
för återhämtning, till exempel vid större ekonomiska eller 
miljömässiga samhällsförändringar. Hållbarhet är med 
andra ord ett övergripande perspektiv för utveckling och 
förändringar i vår kommun.  

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en 
positiv social utveckling, med hälsosamma miljöer, närhet 
till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För 
att staden ska kunna växa med goda miljöer krävs långsik-
tighet. Genom att till exempel ta tillvara stadens grönytor 
kan vi nå en ekologisk hållbar utveckling, där stadens 
invånare har fortsatt god tillgång till rekreationsområden.

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler 
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruktur. I 
ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt att bostäder 
finns i varierade upplåtelseformer och storlekar. Kommu-
nens stadsdelar och orter behöver kopplas samman genom 
stråk, så att man lätt kan ta sig mellan olika delar. För Bor-
ås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart sam-
hälle med likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla. 
Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, 
hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara.

För  att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver vi 
väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska använda 
marken. Vilket är det klokaste sättet att använda ett område? 
Genom att så långt som det är möjligt utnyttja befintliga re-
surser effektivt, kan staden växa ekonomiskt hållbart. För att 
företag ska vilja etablera sig i Borås behöver mark erbjudas i 
attraktiva lägen, både för de som vill vara i staden och de som 
behöver stora ytor och möjlighet till transporter.
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Planens genomförande
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås 
och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. Det är därför 
omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem planen 
ska förverkligas. Snarare är ÖP en ledstång att följa under 
lång tid. Att förändra fysiska strukturer är en långsam 
process i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. 
En förändring kräver att det nya kan förstärka befintliga 
värden och uppfylla uppsatta mål. Att nå det samhälle som 
ÖP beskriver kräver att all planering strävar efter att följa 
planens intentioner. 

Översiktsplanen är en grund 

för samverkan och möjligheter
Kommunen har planmonopol men utvecklar samhället 
tillsammans med en rad andra aktörer. Det kommunala 
markinnehavet är begränsat och omvandling/byggande 
på privat mark innebär att Borås Stad inte alltid råder över 
om och när förändringar kan ske. Med översiktsplanen 
kan kommunen stimulera aktörer att verka i gemensam 
riktning. Kommunen avser inte heller att genomföra 
och driva alla de förändringar som föreslås i planen. För 
många åtgärder utgör marknaden den främsta drivkraften, 
vid etableringar av t.ex. handel, verksamheter och bostä-
der. Många åtgärder kan kommunen också driva tillsam-
mans med andra aktörer, exempelvis infrastrukturprojekt 
med Västra Götalandsregionen, Västtrafik, Trafikverket 
m.fl. eller åtgärder tillsammans med lokala aktörer som vill 
investera i närmiljön.

Översiktsplanen visar vilken utveckling kommunen vill 
bejaka. Det speglas bl.a. i en positiv inställning till projekt 
som exempelvis förtätar befintlig bebyggelse, stärker lokal 
handel och skapar fler bostäder i kollektivtrafiknära lägen. 
Denna inriktning ger goda möjligheter för Borås Stad 
att ha en öppen och positiv attityd till goda initiativ från 
näringsliv, fastighetsägare, civilsamhälle och andra som vill 
utveckla vår kommun.

Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska 
hindra den utveckling som sker på exempelvis landsbyg-
den i form av enskilda bostads- eller andra projekt. Planen 
styr genom att stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt 
en viss struktur, men lämnar fortfarande utrymme för den 

enskildes möjlighet att bygga sin bostad även utanför den 
strukturen, förutsatt att det sker med hänsyn till allmänna 
intressen. En helhetssyn på hållbarhet inbegriper också 
hänsyn till individuell frihet och enskilda invånares olika 
önskemål.

Utbyggnadsordning och tidshorisonter
Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och stråk 
genom att öka tätheten i den redan byggda miljön. Det 
innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna 
inriktning behöver prioriteras under överskådlig tid. ÖP 
ska vara ett stöd i avvägningen mellan olika projekt. 

För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripande 
tidshorisonter för de större förslagen till förändrad mar-
kanvändning, det vill säga stadsutvecklings- och verksam-
hetsområden. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild 
av när i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas. 
Det underlättar prioritering och samordning av resurser 
och gör planeringen mer förutsägbar. Utbyggnadsordning 
och tidshorisonter ses över regelbundet för att ligga i linje 
med rådande förutsättningar och politisk vilja.

Kort sikt
Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som 
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från att 
översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort sikt 
bedöms ha hög prioritet för kommunens utveckling.

Lång sikt
Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som 
troligen  kommer påbörjas först efter att en mandatperiod 
har passerat efter översiktsplanens antagande. Projekt på 
lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms vara svåra att 
påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tekniska förhållanden, 
skyddsavstånd eller liknande. 
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Aktualisering
Enligt Plan- och bygglagen ska ÖP aktualitetsprövas varje 
mandatperiod. För att kunna bedöma aktualiteten behövs 
underlag som visar hur den nuvarande översiktsplanen 
tillämpas och om det tillkommit nya förutsättningar och 
anspråk. Hela ÖP ska bedömas, även fördjupningar och 
tillägg. Är hela eller större delen av planen föråldrad måste 
den revideras i sin helhet. Om den bedöms inaktuell bara 
i vissa områden eller på grund av att en ny typ av anspråk 
uppkommit kan planen ändras genom fördjupning eller 
tillägg för dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Rullande översiktsplanering
Med tanke på Borås snabba utvecklingstakt är det viktigt 
att översiktsplaneringen följs upp mer regelbundet än vad 
PBL kräver. En rullande planeringsprocess, med löpande 
uppföljning av översiktsplanen, säkertsäller att planen 
uppfattas som aktuell och relevant över tid. Vid behov kan 
kommunen se över inriktningen för exempelvis utbygg-
nadsordningen eller ge nya uppdrag. Ställningstaganden 
som kräver formell ändring av översiktsplanen med före-
gående samråd och utställning ska fortfarande ske enligt 
PBLs föreskrifter. I Borås Stad är det kommunstyrelsen 
som ansvarar för att regelbundet följa upp översiktsplanen 
och ta ställning till kommunens prioriteringar av utbygg-
nadsordning och fokusområden.  

Helhetssyn i planeringen
En hållbar utveckling kräver en helhetssyn i planeringen. 
En framgångsfaktor är att bedriva gränsöverskridande ar-
bete för att värna värden som är centrala för att nå målen i 
översiktsplanen. I Borås Stad finns redan idag ett tvärgå-
ende planeringsarbete där många kompetenser involveras. 
Det är nödvändigt för översiktsplanens genomförande 
att dessa arbetsformer värnas och utvecklas. Lika viktig 
är dialogen med aktörer utanför den kommunala organi-
sationen, såsom myndigheter, näringsliv samt, inte minst, 
boråsarna själva.

Samverkan, dialog och delaktighet med boråsarna är 
grundläggande för att förstå de lokala behoven och önske-
mål i stadsutvecklingen.   



10     

Inledning

Fortsatt arbete
En  viktig del i planens genomförande är att arbeta vidare med vissa frågor som identifierats i översiktsplanen. Plan-
förslaget beskriver strategier för hur ett hållbart samhälle kan nås. Många utmaningar kan dock inte hanteras i ÖP, utan 
kräver fortsatt arbete. Det handlar om att fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareutveckla strategier samt att peka ut 
konkreta åtgärder för t.ex. infrastruktur och trafik. I vissa delar har arbetet redan påbörjats, medan andra kräver enskilda 
beslut för att påbörjas. Listan nedan utgår från bedömningen av vilka frågor som behöver prioriteras efter att ÖP har 
antagits.

Genom goda kopplingar kan tydliga stråk 
skapas som gör det tillgängligt att röra sig 
mellan olika målpunkter i staden.

FORTSATT ARBETE 

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande 
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfra-
strukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete 
har redan inletts inom Borås Stad och görs med 
utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås. 

• Utredningar för större stadsutvecklingsområden 
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktspla-
ner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett 
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor, 
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är 
centrala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk) 
samt utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva inte-
grera Götalandsbanans station.

• Utredning av den övergripande gröna infrastruk-
turen. Mer kunskap behövs om de gröna och blå 
strukturerna samt strategier för att värna och 
utveckla dem i harmoni med en tätare bebyggelse. 
Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna infrastruk-
turens betydelse för natur, rekreation, biologisk 
mångfald och ekosystemtjänster. 

• Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekven-
ser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämp-
ning av Social konsekvensanalys (SKA) vara en 
ingång i arbetet.

• Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med ut-
gångspunkt i översiktsplanens strategier. 
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Urbanisering
Urbaniseringe sker i både Sverige och den övriga världen. 
De kommande decennierna bedöms cirka 70  procent av 
världens befolkning bo i städer. Människor söker sig till 
städer för att det erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet till 
utbildning, arbete, kultur och nöje. Sveriges befolkning 
koncentreras till allt färre regioner med större städer som 
behöver möta ett ökat behov av bostäder och samhällsser-
vice, liksom av smarta och attraktiva transporter, inom och 
mellan städerna. 

Förändrat klimat
Klimatförändringarna är en realitet med globala och lokala 
orsaker och konsekvenser. Hela  samhället behöver bidra 
till en minskad klimatpåverkan för att minimera de framti-
da effekterna.  Samhällsplaneringen behöver verka för god 
markhushållning, energieffektivisering och hållbara trans-
porter. Men redan nu krävs också ett aktivt arbete med kli-
matanpassning, för att säkerställa fortsatt goda livsmiljöer 
även under andra klimatförhållanden. Medveten planering 
kan se till att ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att 
ekosystemtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta 
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

En osäker omvärld
Krig och konflikter i många delar av världen berör indirekt 
Sverige genom migrationsströmmar. För Borås innebär 
det att fler boråsare ska bo och leva i kommunen, vilket 
ställer krav på bostadsbyggande och den offentliga ser-
vicens funktioner. Det är viktigt att förutsättningar tidigt 
skapas för integration i samhället, och att man motverkar 
det som har en isolerande och segregerande effekt. Den 
fysiska planeringen kan bidra till integrationsprocessen 
genom god planberedskap och smarta lösningar för till 
exempel lokalisering av nya bostäder, service och offentli-
ga mötesplatser.

Åldrande befolkning
Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande 
andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och 
omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir äldre, 
andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala 
delar. Ofta saknas sådana alternativ, vilket gör att flyttked-
jor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen.

Den generella livslängden ökar, vilket förmodligen kom-
mer att innebära efterfrågan på nya typer av bostäder, 
aktiviteter och miljöer för äldre. Fler bostäder som möter 
efterfrågan från äldre är med andra ord en viktig utmaning 
för samhällsplaneringen. 

Digitalisering ger nya möjligheter
Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och för-
ändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera. Den  gör 
att vi till exempel använder offentliga miljöer på nya sätt, 
och många varor och tjänster blir mindre platsberoende. 
Exakt hur teknikens utveckling på sikt påverkar vår fysiska 
miljö är omöjligt att förutspå. Därför är det viktigt att den 
fysiska planeringen inte låser sig vid gamla lösningar, utan 
är öppen för de möjligheter som ny teknik kan erbjuda.

Omvärldsspaningar – vad händer i Borås,
regionen, Sverige och i världen?
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Befolkningsutveckling 
Idag bor det 110 000 boråsare i kommunen och anta-
let invånare ökar varje år. Positivt födelseöverskott och 
inflyttning bidrar till kommunens tillväxt. Inflyttningen 
kommer från andra delar av Sverige, där grannkommuner-
na står för den största inflyttningen och från andra delar 
av världen, som en följd av krig och konflikter. Inflyttning 
från utlandet står i nuläget för den största andelen av be-
folkningsökningen. De senaste åren har den årliga befolk-
ningsökningen överstigit 1 000 personer. Om befolknings-
utvecklingen fortsätter i samma takt över en  20-årsperiod, 
kommer folkmängden vara cirka 140 000 invånare år 2035. 

Bostadsbehov
Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas. 
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Borås, samt 
en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Det är en fortsättning på den nuvarande  utveck-
lingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa fem 
orter. 

Borås i regionen
Borås är Västra Götalands näst största stad och utgör 
navet i Sjuhäradsbygden som har ca 220 000 invånare. 
Närheten till Göteborg och Landvetter flygplats är en 
strategisk styrka och en viktig förutsättning för Borås 
fortsatta utveckling.

Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpend-
ling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca 13 000 
personer pendlar till arbete i Borås och ca 9 000 pendlar 
från Borås till andra kommuner. Därutöver tillkommer 
en omfattande studiependling. Den största arbets - och 
studiependlingsrelationen finns mellan Borås och Göte-
borg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna 
– Sveriges tredje största pendlingsstråk. 

Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Gö-
teborg, Götalandsbanan, är den viktigaste investering-
en för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad 
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommunens 
som regionens konkurrenskraft gynnas av att Borås och 
Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts ihop. På sikt 
kommer också banden med Jönköping att stärkas när 
Götalandsbanan byggs vidare österut. Då kan ytterligare 
en arbetsmarknad bli tillgänglig för invånare i både Borås 
och Jönköping. 

I staden finns det möjlighet att förtäta 
med bostäder och arbetsplatser som ger 
underlag för mer service och ökad 
trygghet. 
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Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är särskilt 
profilerad inom biblioteks- och informationsvetenskap 
samt textil, design och mode. Högskolans ambition är 
att utvecklas med fler studenter och forskare samt att få 
universitetsstatus.

Textil är en viktig bas som binder samman utbildning, 
forskning och näringsliv i kommunen. Design, manage-
ment och marknadsföring med koppling till textil utgör 
en betydelsefull del av näringslivet i Borås. Utvecklingen 
av högskolan och de kunskapsintensiva textilbranscher-
na utgör stor potential för en spännande och livskraftig 
stadsutveckling, med kluster av utbildning, forskning och 
företag i centrala Borås. Andra stora regionala arbets-
platser med kunskapsbaserad profil finns i SP/RISE och 
Södra Älvsborgs Sjukhus. Utvecklingen av dessa stora 
utbildningsinstitutioner och företag förutsätter effektivare 
regional arbets- och studiependling.

Göteborg

Jönköping

Borås är ett regionalt nav med 
betydande studie- och arbetspendling.

Kommuner och kommunala förbund har tagit 
fram en målbild för stråket Göteborg — Borås. 
Målbilden visar potentialen för en gemensam 
bostads- och arbetsmarknadsregion med en ny 
järnväg som ryggrad.
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Trafik och mobilitet
Borås  växer med fler invånare och måste därmed förbere-
da sig för att fler personer och mer transporter ska kunna 
nå till sina målpunkter utan att trafikens ytanspråk ökar 
och så att miljöpåverkan minskar. I en framtid kommer 
troligtvis bilens miljöpåverkan att minska betydligt, men 
bilens krav på utrymme i staden kvarstår. Ett samspel mel-
lan bebyggelse och trafik är viktigt för att kunna utveckla 
goda livsmiljöer och god tillgänglighet. 

I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom 
centrala Borås, vilket skapar god regional och nationell till-
gänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när trafikmäng-
den ökar och belastar vägarna genom staden. Vägnätet 
för motortrafiken i Borås håller en generellt god standard 
(2015). Under rusningstid då de flesta åker till och från 
arbete kan framkomligheten dock vara begränsad på delar 
av vägnätet. Genom att arbeta med beteendepåverkan, 
fysiska åtgärder och teknikutveckling finns förutsättningar 
för att det ska vara enkelt för människor att ta sig till sina 
målpunkter även i framtiden när Borås har fler invånare. 

Eftersom trafiken ska samspela med all annan utveckling 
som sker i Borås på en begränsad yta är det viktigt att 
kunna prioritera och hitta smarta lösningar som samverkar 
med stadens övriga utveckling. För att trafiksystemet ska 
fungera effektivt måste andelen av våra förflyttningar som 
görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som 
gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras 
i staden.

Götalandsbanan – regional tillväxt, 
tillgänglighet och hållbar stadsutveckling
Trafikverket  utreder nya stambanor med höghastighets-
standard i Sverige. Götalandsbanan är en del av denna nya 
stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg 
Göteborg-Borås och vidare österut mot Jönköping och 
Stockholm är en förutsättning för lokal och regional 
tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsverige en arbets-
marknadsregion som binder ihop Borås med Göteborg 
och Jönköping. Höghastighetsjärnvägen innebär att 
pendling för arbete och studier blir möjlig i ett betydligt 
större geografiskt område än i dag. Möjligheten att ta del 
av nöjes- och 

Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015

kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten 
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att 
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det 
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås en 
förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig arbets-
pendling och god stadsutveckling. 

Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalandsbanan 
genom Borås har pekat ut åtta korridorer som visar olika 
principiella lösningar. Borås Stad förordar den korridor 
som går i tunnel under staden, med en underjordisk sta-
tion under centrala Borås och med uppgångar vid nuva-
rande station/resecentrum och vid Stora torget. Detta al-
ternativ gynnar stadens utveckling på bästa sätt, samtidigt 
som det är en bra lösning för det regionala resandet. Nästa 
steg i planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en 
korridor. När Götalandsbanans dragning och stationsläge 
fastställs kommer nya studier göras för trafikflödena till 
och från den nya stationen för att utläsa om infrastruktu-
ren behöver ändras. 
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Sverigeförhandlingen
Sverigeförhandlingen  har regeringens uppdrag att möj-
liggöra ett snabbt genomförande höghastighetsjärnväg. 
I uppdraget ingår finansieringsförslag samt förhandling 
med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Borås stad 
har i ett handslag med Sverigeförhandlingen i juni 2016 
kommit överens om att stationen i Borås ska placeras 
centralt eller centrumnära. Ett centralt läge är avgränsat av 
rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. 
Ett centrumnära läge innebär en placering direkt söder 
om motorvägen, på Lusharpan eller något österut. Borås 
förbinder sig att planera för 12 500 nya bostäder i Borås 
tätort fram till år 2035.
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Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål på 
lokal, regional och nationell nivå. Nedan  listas några av de 
övergripande mål och visioner som denna 
översiktsplan förhåller sig till och som ligger till grund för 
de strategiska vägvalen i planen. 

Lokala mål

Visionen – Borås 2025
Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen  omfattar hela kommunen 
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översiktspla-
nen. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden

1.  Människor möts i Borås                              
Människor vill möta människor såväl i små som i stora 
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får 
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang 
bidrar  till en positiv bild av staden och stärker själv-
känslan. 

2.  Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Om  fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självstän diga och ansvarsfulla 
vuxna.

3.  Företagandet växer genom samverkan        
     Borås  Stads tillväxt förutsätter ökat företagande.    
     Kreativ samverkan mel lan näringsliv, akademi, kom-  
     mun och andra delar av samhället bidrar till utveck- 
     ling som skapar arbetstillfällen.

4.  Livskraftig stadskärna                                     
    En attraktiv stad har en stadskärna som är levande    
    under dygnets flesta timmar med en blandning av        
    boende, handel och upplevelser. 

5.  Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande                                                                     

     Människors engagemang och initiativkraft skapar        
starka, attraktiva tätor ter och en levande landsbygd.

6.  Goda resvanor och attraktiva                         
kommunikationer

      Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-
munikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

7.  Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt     
      En  resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker  
      ställer att nuvarande och kommande generationer  
      får en hälsosam och god miljö.

Viktiga  delar bland visionens målområden är att tredubbla 
antalet boende i stadskärnan, sträva efter en blandning av 
butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan 
samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Ambi-
tionen är att målområdena ska avspeglas i översiktsplanens 
strategier och på så sätt är översiktsplanen ett hjälpmedel 
för att nå visionen.

Byggstenar
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Borås Stads miljömål 
Översiktsplanen  ska samordnas med och bidra till att 
uppnå kommunens miljömål. På samma sätt utgör mil-
jömålen en handlingsplan som ska stärka och utveckla 
kommunens planering.Översiktsplanen och Miljömålen 
är med andra ord ömsesidigt beroende och kan med god 
samordning leda till en hållbar utveckling. Ett förslag till 
nya miljömål har varit på remiss och de förväntas vara 
färdiga under 2018. Fysisk planering berörs främst under 
följande områden: 

• Hållbar samhällsplanering
”Borås  Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att 
invånare ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi 
bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till 
gröna stråk, vattendrag och 
parker. Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera  
sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är väl utbyggd för att 
underlätta för invånarna.” 

• Hållbar natur
”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka 
förutsättningarna och trygga platser för såväl friluftslivet som 
växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning 
för fungerande ekosystem som bland annat renar  vatten och luft 
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort värde för vår 
fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till 
välbefinnande.”

Energi- och klimatstrategin
Arbetet med den nya översiktsplanen har delvis genom-
förts i samordning med stadens Energi- och klimatstrate-
gi, då energianvändning är en viktig fråga i båda dokumen-
ten. Energianvändningen är beroende av hur vi bygger 
vår kommun, eftersom transportsektorn dominerar 
energianvändningen. Genom att samordna energistrategi 
och översiktsplanering kopplas bebyggelseutveckling och 
energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering 
innebär att vi ska förtäta bebyggelsen där det är nära till 
bytespunkter och sammanhängande cykelnät.

Energi- och klimatstrategin  identifierar fyra scenarier som visar hur 
olika bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och 
glesa respektive småskaliga och storskaliga strukturer.
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Övriga lokala styrdokument 
Översiktsplanen kopplar till många olika områden. Nedan 
följer ett urval av dokument som varit en viktig del i 
framtagandet av översiktsplanen och är fortsatt centrala i 
kommunens planering. 

• Borås Stads Grönområdesplan
• Program för ett integrerat samhälle
• Kulturmiljöprogram
• Program för ett tillgängligt samhälle

Nationella och regionala mål
Enligt PBL  ska kommunen i Översiktsplanen redovisa 
vilken hänsyn som tas i ÖP till relevanta regionala och 
nationella mål, planer  och program som har betydelse för 
en hållbar utveckling i kommunen. 

Regionala mål

Regionala miljömål för Västra Götaland 
Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala 
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta fram 
regionala särdrag och områden som kräver ytterligare in-
satser. Ansvarig för att ta fram och samordna de regionala 
miljömålen är Länsstyrelsen.

Vision Västra Götaland – Det goda livet

Vision Västra Götaland är Västra Götalandsregionens 
och de  49 kommunernas gemensamma vision. Visionen 
uttrycker det önskade framtida tillståndet som vi vill nå 
– Det goda livet. Följande punkter har särskild tyngd i 
visionen:

• En god hälsa
• Arbete och utbildning
• Trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet
• En god miljö där de förnybara systemen värnas – natu 
 ren, boendet och arbetslivet
• Möta behoven hos barn och ungdomar
• Uthållig tillväxt, som skapar resurser för alla, och ett   
 rikt kulturliv

Längs med Viskan som rinner genom Borås finns det 
goda möjligheter att utveckla stadsmiljön med fler 
bostäder och mötesplatser, med utrymme för en kreativ 
gestaltning som lyfter fram Viskan. 
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Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014–2020 
(Regionalt utvecklingsprogram)
Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan. Pla-
nen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och till-
växtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka regionen 
som en attraktiv, ansvarsfull och internationell konkur-
renskraftig kunskapsregion.

Regionalt handlingsprogram för hållbara 
transporter 
Programmet avser hela transportområdet och ska bidra 
till  att nå regionala mål om en fossiloberoende region och 
nationella mål om en fossiloberoende fordonsflotta.

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 
2017–2020
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregi-
onens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens 
utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de viktigaste verkty-
gen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva 
och utvecklas i samklang med en mer hållbar samhälls-
utveckling. Prioriterade utvecklingsområden till 2020 är 
bl.a. samhällsplanering  och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Borås är ett av de viktigaste pendlingsnaven i 
Västra Götaland.

Målbild Tåg 2035 
Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjningspro-
grammets intentioner och viljeriktning. Målet är att tågtra-
fiken år 2035 ska  klara tre gånger så många resenärer. 

 Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län
Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med 
anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingsplanen 
innehåller Länsstyrelsens rekommendationer kring vilka 
åtgärder som behöver genomföras av olika aktörer för att 
anpassa Västra Götalands län till
ett förändrat klimat.

Nationella mål

Riksdagens miljökvalitetsmål
Sverige har 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa mål ska 
ligga till grund för den svenska miljöpolitiken och ge-
nomsyra bl.a. den fysiska planeringen, som ofta pekas ut 
som en nyckelfråga för att nå målen. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbe-
tet ska leda till.

Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funk-
tionsmål som handlar om tillgänglighet samt ett hänsyns-
mål med fokus på säkerhet, miljö och hälsa. 

Jämställdhetspolitiska mål
Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och 
män  som ska ha samma möjlighet att forma samhället 
och sina egna liv. Området omfattar bland annat frågor 
som makt, inflytande, ekonomi, hälsa, utbildning, arbete 
och fysisk integritet.



20     

Inledning

Målområden 

Tät och blandad 
bebyggelse har många fördelar
En  tät och sammanhållen bebyggelse är resurseffektiv 
markanvändning. Den minimerar energiförbrukning, ut-
släpp och infrastrukturinvesteringar. Tätortsnära grönom-
råden värnas, och obebyggd mark kan sparas för framtida 
behov. Fler människor i samma område skapar tryggare 
miljöer, och närheten till service ökar. Fler boråsare kan 
välja hållbara trafikslag som gång-, cykel- och kollektiv-
trafik. Det finns med andra ord stora ekonomiska, sociala 
och miljömässiga nyttor med att bygga tätare. Förutom 
täthet krävs en blandning av bostäder, arbetsplatser, ser-
vice och mötesplatser för att skapa hållbara och attraktiva 
miljöer. Våra städer har under senare decennier till stor 
del byggts med en uppdelning mellan bostadsområden, 
handelsområden och områden där arbetsplatserna finns. 
Det har bidragit till utglesning, långa avstånd och skapat 
ensidiga områden, som saknar liv under stora delar av 
dygnet. I dag strävar vi efter att blanda bebyggelsen i våra 
stadsdelar så att exempelvis handel eller arbetsplatser lig-
ger nära bostäderna. Att bygga en tätare stad och blanda 
bostäder, service och arbetsplatser går hand i hand med 
vår strävan efter hållbarhet och främjar trygghet. 

Starka kärnor och stråk
Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostadsut-
veckling, lokal service och kollektivtrafik. I förlängningen 
gynnar det också trafikutvecklingen i staden samt livskraf-
ten i mindre orter och landsbygden. Genom att fokusera 
på vissa kärnor och stråk blir det tydligt var den huvud-
sakliga utvecklingen kommer att ske, och det underlättar 
en långsiktig planering. 

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse

Översiktsplanens fem målområden beskriver vilka frågor som står i fokus i planeringen. 
Målområdena ligger till grund för de strategier och planeringsprinciper som föreslås i ÖP. Genom 
att prioritera vissa frågor tydliggörs den översiktliga planeringens strategiska vägval, och i förläng-
ningen hur planeringen kan bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i Borås.

Verksamheter på rätt plats
I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa  samtidigt 
som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokal- och 
markbehov behöver tillgodoses för företag, stora som 
små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskapsinten-
siva och kreativa branscher ges plats i den täta, blandade 
stadsmiljön där möten och nya idéer kan uppstå. Kontor 
och lokaler ska erbjudas i centrala lägen för att under-
lätta pendling med kollektivtrafik, och för att berika den 
blandade stadsmiljön. Kontor och andra ickestörande 
verksamheter mixas med bostäder för att tillföra liv under 
stora delar av dygnet. Textil, mode och design växer och 
samlas i kreativa miljöer i stadskärnan. 

Högskolan ges utrymme att expandera för fler studen-
ter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och 
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås, där 
logistikföretagen växer. 
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Handeln och service är en del av stadslivet
Borås ska stärkas och utvecklas som stad för besök och 
handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning för 
handel, möten, evenemang och nöjen.  Handels- och be-
söksnäringarna behöver utvecklas i samklang för att skapa 
många målpunkter och anledningar till besök i staden. 
Befintliga handelsplatser behöver utvecklas med förstärkta 
stråk och kopplingar, i synnerhet med gång-, cykel-, och 
kollektivtrafik. Ny handel ska stärka den blandade stads-
miljön genom att koncentreras inom befintlig stadsstruk-
tur, nära stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller 
mindre centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer 
lokalt tillgänglig, och minskar behoven av långa resor. 

En blandad stadsbebyggelse erbjuder 
många urbana kvaliteter som är attraktivt 
för både invånare och företag. 
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Infrastruktur som hanterar tillväxten
Infrastruktur och bebyggelse hand i hand
För  att infrastrukturen ska fungera behöver den sam-
ordnas med det nya som tillkommer i form av bostä-
der, arbetsplatser och andra funktioner. Förtätning och 
blandning i redan byggda områden samt kraftsamling av 
bebyggelse där infrastrukturen redan är stark är viktigt för 
att dra nytta av gjorda investeringar. En god tillgänglighet 
förutsätter därför att infrastruktur och bebyggelse plane-
ras hand i hand. 

Fler hållbara resor och transporter
Andelen resor och transporter med miljöanpassade och 
kapacitetsstarka transportslag behöver öka i takt med att 
kommunen växer. Ett yteffektivt transportsystem är inte 
bara bra för miljö och hälsa, det lämnar också utrymme 
för mer bostäder, mer handel och mer stadsliv. Gång- och 
cykelnät  behöver utvecklas så att tydliga och trygga stråk 
skapas som gör det enkelt att ta sig mellan målpunkter. 
Kollektivtrafiken behöver vara snabb och tillgänglig för att 
bli ett attraktivt val för fler boråsare. Med fler fotgängare, 
cyklister och kollektivtrafikresenärer ökar möjligheterna 
för en god stads- och ortsutveckling. 

Utveckla stationer och knutpunkter 
För  att fler ska kunna göra hållbara resor i vardagen be-
hövs möjlighet till snabba byten mellan färdsätt. Stationer 
och knutpunkter behöver utvecklas där olika transport-
slag knyts ihop och parkeringsmöjligheter erbjuds. Med 
offentlig och/eller kommersiell service vid knutpunkterna 
kan de bli mer attraktiva i vardagsresan till eller från jobb, 
skola och bostad. 

Det finns potential att utveckla befintliga stationer och 
större hållplatser genom att förtäta och komplettera be-
byggelsen runtom. Även vid de större infarterna till staden 
kan nya platser utvecklas för pendelparkeringar, samåk-
ning och byten.  

Samspel mellan transportslag
Alla transportslag behövs för att åstadkomma en god 
tillgänglighet. Bilen är och kommer vara ett fortsatt viktigt 
färdmedel för många boråsare, pendlare och besökare, 
liksom för näringslivet. Med ny teknik kommer miljöpå-
verkan från biltrafiken minska, och flödena kommer 
sannolikt kunna optimeras. Samtidigt behöver bilens infra-
struktur i form av gator, vägar och parkeringar vägas mot 
möjligheten att utveckla platser för bostäder, handel och 
mötesplatser.  Det krävs prioriteringar och samspel mellan 
olika transportslag för att upprätthålla god framkomlighet 
och samtidigt utveckla mer plats för människor. 

Hur våra gator utformas har en stor 
betydelse för tillgängligheten och att-
raktiviteten i Borås.
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God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor
En  variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelsefor-
mer skapar valfrihet och underlättar för människor med 
olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar till inte-
gration, mångfald och social sammanhållning. Ensidiga 
bostadsområden behöver kompletteras med nya bostads-
typer, och en blandning av hyresrätter och bostadsrätter 
bör eftersträvas vid bostadsplanering. Med flera olika 
sorters bostäder inom ett område så kan man också bo 
kvar i samma stadsdel under livets olika skeden. 

Mötesplatser och mål-
punkter i alla delar av kommunen
I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bak-
grund och ålder. Möten främjas genom rörelser mellan 
stadsdelar, orter och med attraktiva mötesplatser. Att 
människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck 
och livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och 
tolerans. Borås stad strävar efter en byggd miljö som 
inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten. 
Staden behöver bindas ihop socialt genom att fysiska och 
tankemässiga barriärer bryts, och genom att målpunkter 
finns i alla stadsdelar och orter.

Tryggt, tillgängligt och säkert för alla
Den byggda miljön ska vara tillgänglig för alla, oavsett 
bakgrund, ålder, kön eller funktionsnedsättning. Det ska 
vara enkelt att ta sig fram tryggt och säkert till fots och 
med cykel.  Möjligheten att utforska staden, och att på ett 
säkert sätt röra sig mellan skola, vänner och aktiviteter ska 
vägleda stadsplaneringen. Människor har olika rörelse-
mönster i vardagen och upplever sin omgivning på olika 
sätt. Trygghet är ett exempel på en upplevelse som kan 
skilja sig mellan människor berende på ålder och kön. I 
planering och utformning av den fysiska miljön behöver 
olika människors behov och erfarenheter belysas. 

Tillgång till offentlig service
Offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Skolor, 
bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas i nära 
anslutning till människors boendemiljö. Det ska vara 
möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta ärenden på 
rimliga avstånd. Det är särskilt viktigt för barn, äldre 

och andra som saknar bil. Bostäder, gång- och cykelbanor 
samt kollektivtrafik behöver samordnas med offentlig 
service för att skapa god tillgänglighet. När staden förtätas 
behövs också nya synsätt på hur vi planerar offentlig 
service. En tätare stad kräver nytänkande och smarta 
lösningar för människors vardagsliv.

Hälsosamma miljöer
God folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om att ska-
pa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela 
befolkningen. Närhet till parker och grönområden främjar 
fysisk aktivitet och minskar risken för livsstilsrelaterade 
sjukdomar, och kan öka det psykiska välbefinnandet. För 
barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. Buller 
är en annan hälsoaspekt som behöver hanteras i en tätare 
stadsmiljö. Bostäder behöver planeras så att människors 
hälsa inte påverkas negativt av buller. Byggnadstekniska 
lösningar och utnyttjande av ekosystemtjänster, till ex-
empel växtlighet, kan minska bullernivåerna i staden och 
samtidigt skapa andra mervärden.

Alidebergsbadet är en av flera viktiga mål-
punkter för fritidsaktiviteter i Borås.  
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Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
Alla behöver närhet 
Borås är uppskattat för sin närhet till natur och grönom-
råden, vilket är viktigt att ta tillvara på när staden utveck-
las. Närheten främjar en aktiv livsstil där många rör sig 
till fots och med cykel, vilket är positivt för klimat och 
framkomlighet. Det är också en viktig grund för hälsa 
och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser, god tillgång 
till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, parker, kultur 
och offentliga mötesplatser är exempel på kvaliteter som 
människor värderar. 

Närhet till det urbana
Urbana kvaliteter är en del av Borås attraktivitet. Med 
urbana kvaliteter menas sådant som i princip bara erbjuds 
i staden, som kunskapsbaserade arbetsplatser, kultur, 
handel, restauranger och nöjen. Människor och företag 
attraheras av att det finns mycket att välja på. Det skapar 
inspiration och grund för fler idéer, innovationer och 
företag som i sin tur bidrar till tillväxt och större utbud. 
Att staden kan erbjuda urbana kvaliteter är en viktig del 
i en positiv utvecklingsspiral. I staden kan de urbana 
kvaliteterna utvecklas genom att vi strävar efter en tät och 
varierad miljö i stadskärnan samt i stadens stråk. Närhet 
till arbetsplatser, god tillgång till kollektivtrafik, handel, 
samhällsservice, kultur,   välgestaltade offentliga rum 
och parker är exempel på stadskvaliteter som människor 
värderar att ha i sin närhet.

Närhet till den textila identiteten 
Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som 
textilstad, men arvet lever också i den fysiska miljön. 
Byggnader och platser från textilindustrins tid har stor 
potential att bli en del av morgondagens stad, och vi vill 
lyfta  fram den textila identiteten när vi bygger framtidens 
bostads- och arbetsplatsmiljöer. Det kräver respekt för 
det gamla och nya idéer. Närvaron av, historiska miljöer, 
högskolan och dagens moderna forskning samt företag i 
staden behåller närheten till det textila arvet.

Gröna kilar i stadens närhet
Runt staden Borås finns stora områden med höga natur-
värden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig 
resurs för både människor och djur och deras funktioner 
för staden är viktiga att värna. Borås stad vill värna dessa 
områden genom att vara försiktiga med ny bebyggelse i 
dessa områden. Tillgängligheten till dessa områden bör 
också stärkas då människor värderar att ha närhet till 
grönområden. Det ska också vara enkelt att nå omgivning-
arna med olika färdsätt. 

Närhet till småskalig lokal service
I många tätorter och stadsdelar finns torg och små cen-
trum där servicen på vissa håll har minskat. Ett större 
lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare avstånd till 
vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk aktivitet och so-
ciala möten samtidigt som resebehoven minskar. Genom 
att samla bebyggelse runt stadsdelstorg och ortscentrum 
kan det småskaliga lokala serviceutbudet stärkas. Det finns 
stor potential att utveckla det lokala utbudet genom förtät-
ning med fler bostäder i goda lägen. 
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Livskraftig landsbygd 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara möj-
ligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är beroende 
av nya bostäder för att lokala funktioner ska vara tillgäng-
liga och utvecklas. Samtidigt behövs kloka avvägningar för 
att bostadsutvecklingen på landsbygden ska kunna förenas 
med en resurseffektiv markanvändning och hänsyn till 
andra allmänna intressen. Borås stad strävar i första hand 
efter att värna det som utgör landsbygdens värden, exem-
pelvis jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvär-
den och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas 
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt 
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.

Då  bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare och 
avstånden längre till olika servicefunktioner är digitali-
seringens utveckling positiv för att verka för en levande 
landsbygd. Digitaliseringen påverkar generellt hur vi bor 
och lever i kommunen. Den möjlighet som idag finns 
till att ständigt vara uppkopplad påverkar utformningen 
av den byggda miljön och transportsystemet. E-handeln 
innebär exempelvis att man inte är lika bunden till att 
fysisk besöka den service man behöver men det ställer 
också krav på infrastruktur och leveransmöjligheter till 
fastigheter. 

Närheten till naturen i 
Borås är en kvalitet som 
uppskattas av många 
boråsare. 
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Regioncentrum med 
nationell och internationell koppling
Stark utveckling som regionens andra största 
stad
Borås  ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum 
och den näst största staden i Västra Götaland. Regionala 
målpunkter som högskolan, djurparken, handelsplatserna 
och kulturinstitutionerna ska få möjlighet att utvecklas och 
locka fler besökare. Kommunen växer med fler arbetsplat-
ser, särskilt inom områdena textil, logistik och e-handel. 
Ett mångsidigt näringsliv gör att kommunen står stark 
även under konjunktursvängningar. Kommunen behöver 
därför skapa förutsättningar för olika företag, av olika 
storlek och med olika kunskapskrav, att växa i Borås.

Regional tillgänglighet 
Den regionala tillgängligheten är en förutsättning för att 
Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende, studier och 
arbete. Snabba, effektiva och klimatanpassade regionala 
kommunikationer behöver utvecklas som bidrar till en 
gemensam arbetsmarknadsregion för Borås och Göteborg 
och på sikt även Jönköping. Att bygga Götalandsbanan 
är därför en avgörande samhällsbyggnadsfråga för såväl 
Borås som för hela regionen. 

En ny järnväg i kombination med starka kompletteran-
de kommunikationer är nyckeln till en stark region med 
stort bostadsutbud, växande näringsliv och internationella 
kopplingar via Landvetter flygplats.

Regional samverkan
Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att 
samverka med andra aktörer. När  människor reser allt 
längre mellan bostad, arbete, skola och nöje blir kommun-
gränserna mindre viktiga och kraven ökar på att vardags-
livet fungerar oavsett vilken kommun man befinner sig i. 
Borås har gemensamma intressen med andra aktörer vad 
gäller exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och nä-
ringsliv. Samverkan med såväl grannkommuner som med 
Västra Götalandsregionen, länsstyrelsen, Trafikverket och 
andra myndigheter är avgörande för att vardagslivet ska 
fungera gränslöst och smidigt för människor och företag.
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DEL 1 Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin handlar om att främja en bebyggelseutveckling som 
stärker förutsättningarna för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. 
Det handlar om att värna om en välfungerande bostads- och arbetsmark-
nad i Borås och i regionen, genom utvecklade kommunikationer som ger 
människor tillgång till snabba och attraktiva resor till arbete, studier och fri-
tidsaktiviteter. Det handlar också om människors närhet till natur, friluftsliv 
och tillgång till vardagsservice. Utvecklingsstrategin illustrerar hur ett hållbart 

Borås kan utvecklas. 

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Femkärnighet
Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjö-
fors,  Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna 
med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är 
navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivan-
de orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån
Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom or-
terna – 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 koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. 
Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen  binds samman med tät 
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gatu-
rum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Övergripande strategier

Tätt och mixat
Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och funktio-
ner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och 
mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar 
och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker 
och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter 
placeras utanför den blandade miljön.  
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Mer mötesplatser och målpunkter  
Fler attraktiva offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter skapas 
som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kommunen 
att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön och funktions-
nedsättning.

Grönt och blått runtom
Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop 
bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sam-
manhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande grön infra-
struktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs vid planering av 
bebyggelse och infrastruktur. 

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. Stationer och större hållplatser utformas för enkla 
byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet 
utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagli-
ga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden
Borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attraktiva 
bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilin-
dustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare 
stadsmiljön.

Regional utblick
Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med re-
gionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik, 
som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar 
för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de befintliga järnvägarna. 
Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i frågor som rör fysisk planering i 
den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
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Strukturbild – framtiden med bred pensel

Borås — regional kärna 

Borås är kommunens och Sjuhärads centrum för arbete, 
studier, kultur, nöje och infrastruktur. Det gör Borås till 
en kärna av regional betydelse som påverkar utveckling-
en i andra kommuner. Den regionala kärnan avser hela 
stadsbebyggelsen där den generella inriktningen är en tät 
och blandad stadsmiljö. Bebyggelseutvecklingen bör ske 
inifrån och ut, med fokus på att komplettera och bygga 
samman staden. Särskilt i stadskärnan och centrumnära 
stadsdelar bör hög täthet och utpräglad funktionsbland-
ning eftersträvas. Några specifika utvecklingsområden och 
utvecklingsstråk pekas ut dit insatser särskilt bör riktas.

Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit 
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar över-
gripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen Mark- 
och vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.

INRIKTNING FÖR  
DEN REGIONALA KÄRNAN

• En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av 
bostäder, arbetsplatser, studier, handel, kultur och 
nöjen. Centrala delar av Borås utvecklas för fler 

mötesplatser, attraktioner och besöksanledningar. 

• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtät-
ning, komplettering och omvandling av befintlig 
bebyggelse. Särskilt i stadskärnan och centrum 
nära stadsdelar ska en hög exploateringsgrad 
eftersträvas. 

• Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg 
och knutpunkter.

• Centrala Borås är knutpunkt för den regionala 
infrastrukturen. Staden har goda kommunikatio-
ner med omkringliggande kommuner och regioner.  
Götalandsbanan och dess station ska ligga centralt 
i staden och möjliggöra en större studie- och ar-
betsmarknadsregion. 

• Bostadsområden  med ensidig struktur komplet-
teras med nya bostadstyper, utifrån områdenas 
specifika förutsättningar. 
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Serviceorterna — kommunala kärnor 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommu-
nens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare. Som 
kommunala kärnor är de samlingspunkter för service 
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser i ett 
omland av mindre orter och landsbygd. Högstadieskola, 
vårdcentral, äldreboende och detaljhandel är funktioner 
som möjliggör ett gott vardagsliv nära natur och lands-
bygd. Staden och serviceorterna bildar därmed grunden 
till en femkärnig struktur som har stor potential för en 
hållbar utbyggnad. 

Serviceorterna har identifierats utifrån dagens folkmängd 
och serviceutbud. I samband med aktualitetsprövning av 
översiktsplanen bör nya förutsättningar beaktas för att 
se om även andra orter kan defineras som serviceorter. 
Exempelvis kan en utbyggnad av väg 180 mot Alingsås 
leda till en stark utveckling i Sandhult, med fler invånare 
och större serviceutbud. 

I serviceorterna föreslås en utbyggnad enligt stationsnär-
hetsprincipen, dvs. att samla bebyggelse på nära station, 
större hållplats eller centrum. Om det t.ex. finns daglig-
varuhandel och förskola nära stationen blir det enklare 
att resa kollektivt till vardags. Samtidigt gynnas lokala 
verksamheter av att människor kan uträtta ärenden i 
samband med resor. Inom ca 1 000 meter från station/
centrum bedöms potentialen vara som störst att få till en 
hållbar utbyggnad med fokus på kollektivtrafik och lokal 
utveckling. 

INRIKTNING FÖR DE                                       
KOMMUNALA KÄRNORNA

• Serviceorterna utvecklas som kommunala kärnor 
som kompletterar  staden med arbetsplatser samt 
vardagsservice som skola, vård, bibliotek och daglig-
varuhandel. 

• Fokus ska ligga på komplettering och förtätning 
som stärker  befolkningsunderlaget för service och 
kollektivtrafik. 

• Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och 
samlande punkter för ett större omland. Service-
funktioner bör så långt som möjligt samlas i eller i 
anslutning till orternas centrum. Det är positivt om 
offentlig och privat service kan dra nytta av varandra 
genom att lokaliseras tillsammans, gärna ihop med 
bostäder. 

• Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas 
bostadsutbud med avseende på storlek och upplåtel-
seform. Fler  radhus och flerbostadshus med hyres- 
och bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostads-
storlekar som möjliggör kvarboende. 

• Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika 
trafikslag bör utvecklas. De bör  lokaliseras på ett sätt 
som underlättar för människor att uträtta ärenden i 
samband med resor/byten.  
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Orter av lokal betydelse 
Orter av lokal betydelse är alla kommunens tätorter utöver 
staden och serviceorterna. Några orter ingår numera 
definitionsmässigt i en större tätort, men eftersom karak-
tären och identiteten oftast förknippas med den enskil-
da orten hanteras de som egna orter i översiktsplanen. 
Invånarantalet varierar mellan ca 300 till strax över 1 000 
i de olika orterna. Serviceutbudet ser därmed också olika 
ut. De flesta av orterna har offentliga funktioner som 
förskola eller skola och ibland finns inslag av småskalig 
handel eller restauranger. Servicen  är av stor betydelse för 
boendemöjligheterna och orterna är viktiga mötesplatser 
och identitetsbärare för civilsamhället och den närmaste 
bygden. 

Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller för 
att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också vara av-
görande för möjligheten att bo på omgivande landsbygd. 
Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla or-
ter och föreslår att bostäder bör lokaliseras på ett sätt som 
gynnar det lokala livet.Bostadsformer  som kompletterar 
det befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra kvarbo-
ende och bidra till fler åldersgrupper i orterna. 

Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från 
medborgare, företag och organisationer. Kommunen 
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stötta och 
bejaka  initiativ som stärker lokal utveckling, serviceutbud 
och aktiviteter. Ett klokt byggande i kombination med 
utbyggnad av snabb och pålitlig internetuppkoppling är 
viktiga förutsättningar för att livskraften i kommunens 
mindre orter och landsbygden kan stärkas. 

 

INRIKTNING FÖR                                            

ORTER AV LOKAL BETYDELSE

• Kommunens samtliga orter har stor lokal betydel-
se och ska ges möjlighet att växa genom kvarboen-
de och inflyttning. 

• Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker 
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De 
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslut-
ning till funktioner som skola, butik och kollektiv-
trafik. Det är positivt om nya bostäder komplette-
rar befintliga bostadstyper och upplåtelseformer.

• Snabb och robust internetuppkoppling är viktig 
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och 
landsbygd. 

• Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar 
orternas funktioner och mötesplatser för den 
närmaste bygden. 
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Utvecklingsstråk kommunalt
Stråken  mellan staden och serviceorterna binder sam-
man de fem kärnorna med bra kommunikationer. Här 
finns boendemöjligheter utanför staden och samtidigt 
god tillgänglighet med lokal och regional kollektivtrafik. 
Stråken varierar mellan att ha sammanhållen bebyggelse 
och att vara av landsbygdskaraktär med glesare bebyg-
gelse. Utmed stråken bör ny bebyggelse lokaliseras så att 
underlaget för kollektivtrafiken ökar och möjligheten att 
utveckla lokal service stärks. Mest positivt är om orterna 
kan förtätas, men även i mindre bebyggda delar kan bygg-
nader placeras så att det är enkelt att åka buss, eller på ett 
sätt som på sikt skapar underlag för småskalig service vid 
vissa hållplatser. Stråken ska bindas samman med snabba 
cykelstråk för att främja pendling med cykel. 

Utveckling enligt stationsnärhetsprincipen där bebyg-
gelse samlas kring stationer, centrum och knutpunk-
ter. 
  
  Knutpunkt
  
  Tät & blandad bebyggelse
  
  Bostadsbebyggelse

INRIKTNING FÖR                                          
KOMMUNALA UTVECKLINGSSTRÅK

• Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstruk-
turen genom att erbjuda bra kommunikationer 
mellan staden och serviceorterna. 

• Ny  bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom 
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör 
bebyggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser 
samt med anpassning till landskapet. 

• Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta 
så att staden och serviceorterna binds samman.
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Grön infrastruktur
Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för bl.a. 
människans hälsa och för ekomsten av ekosystemtjänster. 
Kartan pekar ut en övergripande grön infrastruktur som 
utgörs av de viktigaste natur- och rekreationsområdena. 
Runt staden finns gröna kilar, t.ex. områdena Kype, Rya 
Åsar och Kransmossen som erbjuder ett stadsnära natur- 
och friluftsliv. När staden växer kommer det behövas 
kvalitetshöjande insatser och åtgärder som ökar tillgänglig-
heten med gång- cykel och kollektivtrafik. 

Den gröna infrastrukturen preciseras under Planerings-
principer - Gröna och blå strukturer. Där visas även 
viktiga gröna samband.

Transportsamband
Genom Borås löper ett antal vägar och järnvägar som 
är viktiga för arbetspendling och näringslivstransporter. 
Transportstråket västerut mot Göteborg samt österut mot 
Jönköping ska  kompletteras med Götalandsbanan för att 
möjliggöra snabbare, effektivare och miljövänligare resor 
för regional arbetspendling och nationell fjärrtrafik. På 
befintliga järnvägar vill Borås Stad se kapacitetshöjande 
åtgärder som möjliggör fler hållbara transporter. Det ska-
par också förutsättningar för utveckling av kommunens 
serviceorter som har stationer på de regionala banorna. 

Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden av vägarna 
27, 40, 41, 42 och 180. Dessa vägar är viktiga för regional 
arbetspendling och godstrafik och ska hålla hög stan-
dard. Översiktsplanen föreslår en ny dragning av väg 180 
mot Alingsås som kan utgöra en framtida väg 42 mellan 
Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Staden kan 
avlastas betydligt från genomgående trafik vilket öppnar 
upp utvecklingsmöjligheter såväl i Borås som i Fristad där 
mycket tung trafik passerar. Med en  ny väg kan möjlighe-
ter till ortsutveckling också uppstå i Sandhult och Heda-
red, kopplat till utvecklingen vid fordonstestverksamheten 
kring Hällered. Vid aktualitetsprövning av översiktsplanen 
kan Sandhult studeras som potentiell serviceort utöver de 
som pekas ut i den här översiktsplanen. 

Ekosystemtjänster är de tjänster och funktioner som 
naturen tillhandahåller och som gynnar människan. 
Genom att planera för ekosystemtjänster kan många 
nyttor uppnås för hälsa, klimatanpassning och 
samhällskostnader. 

INRIKTNING FÖR DEN                                  
GRÖNA INFRASTRUKTUREN

• En övergripande grön infrastruktur ska säker-
ställas genom att viktiga områden och samband 
bevaras och/eller utvecklas i takt med bebyggel-
seutveckling eller andra åtgärder.

• De gröna kilarna värnas från åtgärder som på-
verkar naturvärden  och rekreationsmöjligheter 
negativt. Stadsnära områden som Kype, Krans-
mossen och Rya åsar ska erbjuda den växande 
staden ett nära friluftsliv och naturupplevelser. 

INRIKTNING FÖR TRANSPORTSAMBAND

• Transportsambanden till och från Borås ska ha 
hög kapacitet  och erbjuda god framkomlighet 
för arbetspendling och näringslivets transporter. 
Borås verkar för förbättrad standard på befintli-
ga järnvägar och vägar, i samarbete med andra 
aktörer. 

• Fler  transporter ska ske på ett klimatanpassat 
och kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektiv-
trafikandel.

• Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikoriente-
rat samhälle genom att prioritera stationsnära 
utveckling och koncentration utmed stråk och 
noder.  

• Borås  verkar för höghastighetsjärnvägen Göta-
landsbanan med en centralt placerad station i 
staden. 

• Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som 
en framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad. 
Den nya dragningen avlastar staden och orterna 
och möjliggör en tät och hållbar stadsutveckling.
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Bebyggelse

Regional kärna

Kommunal kärna

Ort av lokal betydelse

Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Ny järnväg

Ny väg

Grön infrastruktur

Gröna kilar

Strukturbild
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Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk 
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom staden 
Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör 
främjas. Stråken är viktiga för att binda samman cen-
trala staden med övriga stadsdelar samt möjliggöra för 
en koncentrerad stadsutveckling som främjar hållbara 
transporter. Gatunätet är en viktig resurs i en växande 
stad, där många gator inte alltid används effektivt. Genom 
omvandling av vissa vägar till stadsgator kantade av ny 
stadsbebyggelse med mer bostäder, service och mötesplat-
ser skulle de kunna utvecklas till livliga stadsrum som får 
staden att växa ihop. 

De  urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt och 
trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med stör-
re trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas till den 
specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha en fortsatt 
viktig regional funktion men kan på längre sikt integreras 
i ett sammanhängande stadslandskap. En förutsättning är 
att frågan om farligt gods hanteras. Därmed kan den täta 
stadens urbana kvaliteter och upplevda gräns flyttas längre 
ut samtidigt som en stor bostadspotential tas tillvara. En 
sådan utveckling förutsätter bland annat förstärkningar 
i kollektivtrafiken samt att staden i samverkan med t.ex. 
Trafikverket hittar lösningar för hälsosamma och attrakti-
va stadsmiljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cy-
kel- och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt fram-
komlighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.

Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i stråken 
närmast stadskärnan. Hög  bebyggelsetäthet, funktions-
blandning och publika bottenvåningar är önskvärd i 
dessa delar. Nära stadskärnan bör också gång-, cykel- och 
kollektivtrafik prioriteras. Längre ut i stråken kan det röra 
sig om mer punktvisa insatser, exempelvis förtätning vid 
stadsdelstorg. Trafikmixen kommer behöva anpassas så att 
framkomligheten för olika trafikslag kan säkerställas. Där 
stråken tangerar exempelvis större trafikleder kommer det 
behövas åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som 
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner. 

På  kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken när-
mast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan sprida sig i 
en kompakt struktur och vidga den upplevda stadskärnan.  

De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och 
vattenanvändning. 

INRIKTNING FÖR URBANA STRÅK

• Stråken  bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler 
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta 
av, samt öka befolkningsunderlaget för kollektiv-
trafiken. 

• Stråken närmast  stadskärnan utgör ett slags 
”mellanlandskap” och är viktiga för att den cen-
trala staden ska kunna utvidgas. Här bör gång- 
cykel- och kollektivtrafik prioriteras och få en 
framträdande roll i gaturummet. Biltrafiken bör 
anpassas till oskyddade trafikanter, t.ex. genom 
sänkt hastighet. Ny bebyggelse bör utformas så 
att byggnader och gata samspelar och bildar ett 
attraktivt gaturum. Förutsättningarna för att ha 
verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska alltid 
studeras i samband med ny bebyggelse. 

• Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska 
lägen, exempelvis  vid stadsdelstorg eller kollektiv-
trafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar 
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gång- 
och cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna 
binds samman med centrala staden med gena och 
säkra stråk. 

• Där  stråken möter större trafikleder ska samråd 
ske med berörda aktörer så att planerade åtgärder 
kan gynna både stadens utveckling och trafikens 
behov.   

• Tillgången till parker och grönområden i de urbana 
stråken ska bevaras och utvecklas. Gröna inslag ut-
med stråken är en kvalitet som tillför variation och 
attraktivitet. Där stråken möter grönområden bör 
kopplingen till dessa stärkas och utvecklas genom 

exempelvis förbättrade entrépunkter.     

Borås
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Utvecklingsområden
Områden där kommunen särskilt vill främja ny bebyggelse 
utifrån att det finns stor potential till stadsutveckling. Stör-
re utvecklingsområden som pekas ut är Gässlösa, Hestra,  
Regementet, Knalleland och Getängen. Tidshorisonterna 
ser olika ut. För Hestra och Regementet har planarbete 
respektive byggnation redan påbörjats. I Knalleland pågår 
arbete med en strategisk plan. För Gässlösa och Getängen 
är stadsutvecklingsmöjligheterna beroende av att tekniska 
anläggningar, avloppsreningsverk respektive kraftvär-
meverk, avvecklas. Stadsutveckling i områdena innebär 
stora markanvändningsförändringar och ett omfattande 
utredningsarbete. Tidshorisonten för dessa områden är 
därför längre, kanske 5-20 år. Men för att möjliggöra en 
bra stadsutveckling där all potential tas tillvara bör ett 
strategiskt utrednings- och planarbete ta vid redan i närtid. 
Utvecklingsområdena preciseras i del 2 - Mark- och vatte-
nanvändning.   

INRIKTNING FÖR                                             
UTVECKLINGSOMRÅDEN

• I utvecklingsområdena finns stor potential till 
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i 
kommunens planarbete

• För utvecklingsområden där planering inte påbör-
jats bör planprogram eller andra fördjupningar tas 
fram för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra 

en god och hållbar stadsutveckling.  
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Planeringsprinciper
Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier. 
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis 
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av 
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, 
redovisas i kapitlet Hänsyn.
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Bostadsbyggande 
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen 
och tillgänglig för olika gruppers behov, och den ska 
kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten, 
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att 
tillgodose detta behov och skapa en långsiktig bostadsför-
sörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt 
med befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud 
av boendeformer i goda lägen. En blandning av upplåtel-
seformer i samma område stärker förutsättningarna för 
att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska 
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och inte-
gration, som i sin tur stärker social sammanhållning.

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för 
service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan ske. 
Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenhe-
ter och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att 
flytta inom sin ort. Det är positivt om bostäder, arbetsplat-
ser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå 
från det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen 
kan bostadsområden kompletteras på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på en 
begränsad yta, och därmed bör exempelvis bostadshus in-
rymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande 
ska alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa 
lösningar som stärker en långsiktigt hållbar livsmiljö. 

Läs mer 
Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram

Planeringsprinciper

• Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad 
för alla och ha planberedskap som motsvarar efter-
frågan.

• Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtel-
seformer.

• Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel, 
samhällsservice och icke-störande verksamheter för 
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd 
mellan funktioner. 

• I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och 
i urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvå-
ningar för  exempelvis verksamheter,  som butiker 
eller förskolor studeras.

• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt 
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara 
ett attraktivt alternativ i vardagen.

• Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas. 

• Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas lång-
siktighet i fråga om energiförbrukning, materialval 
och utformning.

• Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer.
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Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god 
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, mö-
tesplatser,  ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När 
befolkningen växer och staden blir tätare är det särskilt 
viktigt att gröna strukturer tas tillvara och görs tillgäng-
liga. Grönområdenas värde för till exempel rekreation, 
upplevelse, biologisk mångfald, omhändertagande av 
dagvatten eller andra ekosystemtjänster, samt deras del i en 
sammanhängande grön struktur, ska bedömas i samband 
med planeringen. Förtätning innebär inte automatiskt att 
grönytor går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att 
kompensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga 
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.

Kring Borås tätort finns områden med höga naturvärden 
och rekreationsmöjligheter. Områdena är en viktig resurs 
för både människor och djur, och deras funktioner för 
staden är viktiga att värna. Vissa områden har potential 
att utvecklas, särskilt i samband med att Borås förtätas 
och det blir fler invånare. Natur- och rekreationsområ-

dena ska värnas och utvecklas genom ökad tillgänglighet 
och förbättrade funktioner. Möjligheten att nå natur- och 
rekreationsområden med gång-, cykel- och kollektivtrafik 
ska prioriteras. 

I staden och tätorterna finns ett brett utbud av parker och 
grönområden av olika storlek och kvalitet. Tillgången till 
sådana områden får inte påverkas negativt när ny bebyg-
gelse utvecklas. 

I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassificering 
av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås, de fyra 
serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, Gånghes-
ter och Svaneholm. Grönområdesplanen omfattar bara 
grönområden på kommunal mark. Klass I och II-områden 
i Grönområdesplanen ska inte påverkas negativt då ny 
bebyggelse uppförs. Områden av klass III och IV som be-
rörs av förtätning bör kompenseras genom nya grönytor 
eller kvalitetshöjande insatser i närområdet. Möjligheten 
att skapa små men högkvalitativa grönytor ska aktivt 

Gröna och blå strukturer

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika värden. Grönområ-
dena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll. 

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

KVARTERSPARK

MÖTES-
PLATS

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter aktivitetsplatser

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

KVARTERSPARK

lekutrustning
större gräsyta för utom-

husaktiviteter sittplatser

MÖTESPLATS

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg
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undersökas i samband med projekt med hög exploatering. 
Växtlighet på tak och väggar, pocket parks och stadsod-
lingar är smarta lösningar för gröna tillskott i täta miljöer 
som dessutom ofta har sociala värden i form av mötesplat-
ser. Det motverkar även olägenheter som uppstår i staden, 
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och förhöjda 
temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som t.ex. asfalt. 
Genom mer satsningar på anläggningar av och med grön-
ska, kan det på lång sikt innebära sänkta samhällskostnader 
för till exempel översvämningar.

I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten vara 
god. Viskan är ett viktigt element som kompletterar 
byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan dessa 
olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg som inbjuder 
till möten. Genom att planera för service och attraktio-
ner, som restauranger, kulturinstitutioner och bostäder, 
samt ytor som uppmanar till spontana möten, kan Borås 
stadsliv stärkas. Utgångspunkten är att Viskan ska vara 
tillgänglig för alla, såväl boråsare som besökare. Samtidigt 
ska Viskans naturvärden värnas och de ekosystemtjänster 
som vattnet erbjuder ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Läs mer
Borås Stads Grönområdesplan

Fortsatt arbete med grön infrastruktur
Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå struk-
turer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid förtätning 
av staden. Kunskapen om viktiga områden och samband 
behöver därför fördjupas. I arbetet kan ingå att se över 
Grönområdesplanens klassningar och att kartlägga all 
mark, såväl kommunalt som privat ägd. 

Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal fråga, 
då den ofta korsar kommungränser. Länsstyrelsen ska i en 
regional handlingsplan kartlägga spridningskorridorer för 
växter och djur samt peka ut bristområden. Handlingspla-
nen är ett bra underlag till det fortsatta arbetet med grön 
infrastruktur vi ser behov av i Borås. 

Planeringsprinciper

• Planeringen ska säkerställa en sammanhäng-
ande grön infrastruktur av parker, natur- och 
rekreationsområden  för människors rekreation, 
djurs och växters livsförutsättningar samt  till-
gång till ekosystemtjänster.

• Grönområdesplanens klass I- och klass II-om-
rådenska värnas från negativ påverkan. Övriga 
grönområden som påverkas av förtätning ska 
ersättas med kompensationsåtgärder.

• Tillgången till offentliga mötesplatser och 
grönytor av hög kvalitet ska säkerställas. Grö-
nområdessnurran från Grönområdesplanen är 
vägledande i planeringen.

• Högkvalitativa grönytor skapas i samband med 
att ny bebyggelse tillkommer, genom exempel-
vis växtlighet på väggar och tak, pocket parks 
och stadsodlingar. Detta innebär delar av ett 
förebyggande klimatanpassningsarbete, samt 
bidrar till att minska skador från luftförorening-
ar- och bullerproblematik

• Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska 
värnas och tillgängliggöras. På lämpliga platser 
ska förutsättningar skapas för mer aktivitet i 
och omkring vattnet. 

• I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed 
Viskan genom att offentliga platser och stråk 
samt gröna ytor säkerställs. 
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Trafik, transporter och mobilitet
Gång
En tätbebyggd stad med en blandning av bostäder, 
verksamheter och handel skapar korta avstånd och blir 
attraktiv att röra sig i som gångtrafikant. Gång är ett na-
turligt transportsätt för kortare sträckor, särskilt i den täta 
staden. Gator och torg ska utformas utifrån fotgängarens 
perspektiv. Från stadskärnan utmed de urbana stråken, 
ska gångvägen vara tydlig, trygg och tillgänglig. Med ökad 
koncentration av servicefunktioner  utmed stråken mins-
kas även avstånden mellan målpunkterna vilket främjar 
rörelser till fots.   

Cykel
Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cykelin-
frastrukturen ska vara sammanhängande, lättorienterad 
och tydlig.  Cykelnätet  ska bindas samman i centrala Borås 
och i tätorterna. Genom drift och underhåll av cykelvägar-
na ska det vara tryggt, säkert och enkelt att cykla året om. 

De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med Borås 
större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa cykelleder 
ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt cykelvägnät som 
sträcker sig längre ut i staden. I utkanten av centrum 
görs även tvärförbindelser för att skapa genare stråk för 
cyklisterna. Ombyggnationer samt utbyggnadsordning för 
stadens cykelvägnät görs i cykelplanen.  

Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och place-
ras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter, målpunkter 
och i stadskärnan. I Borås stads parkeringsregler finns par-
keringstal  för cykel som ska stärka förutsättningarna för 
att cykla. Vid strategiska platser i staden bör hyrcykelsys-
tem finnas så att människor enkelt kan ta sig runt i staden.

Kollektivtrafik
I Borås finns ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem som 
många använder i sin vardag. En attraktiv kollektivtra-
fik som fler vill använda kräver god tillgänglighet, korta 
restider och hög turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och 
Västra Götalandsregion har gemensamt tagit fram en 
utvecklingsplan för stadstrafiken. Den anger att det finns 
stor potential för ökat resande med busstrafik inom Borås 
då de flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten 
för bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås 

är idag det största hindret för att få en snabbare och mer 
attraktiv kollektivtrafik.

Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med god 
framkomlighet och goda möjligheter till byten i en centralt 
belägen bytespunkt. Den lokala och regionala busstrafiken 
behöver god anslutning till resecentrum för enkla byten till 
övrig kollektivtrafik. Resecentrum och den centrala knut-
punkten ska kompletteras med noder för byten som ska 
bidra till att skapa en snabbare resa och ökad tillgänglighet. 

Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och att-
raktivitet identifieras tillsammans med övriga aktörer. God 
framkomlighet  förutsätter att kollektivtrafiken prioriteras 
där det riskerar att uppstå trängsel. 

Motortrafik
Vägnätet för motorfordon ska ha god framkomlighet och 
säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik har i 
rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor del p.g.a. 
att lokal,  regional och nationell trafik blandas. För att hitta 
en bra balans i trafiken behöver vidare utredningar genom-
föras, bland annat behovet av nya väg- och gatuförbindel-
ser. Detta arbete sker inom ramen för en Trafikplan. 

Parkering för bilar och andra fordon är en del av trafik-
systemet. Parkering har betydelse för såväl boendemiljöer 
som för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parke-
ringar ytkrävande och måste ställas i relation till annan 
markanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad 
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor, t.ex. 
parkeringshus eller integrerat med andra byggnader. Bil-
pooler och mobility management-åtgärder kan också vara 
effektiva lösningar. Borås Stad har riktlinjer och regler för 
parkeringar som tillämpas i samband med nybyggnation. 

Pendelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen eller vid 
strategiska platser är avgörande för att resan ska kunna 
fortsätta med kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning. 
I serviceorterna och utmed de stora infarterna till Borås 
finns potential att hitta platser för pendelparkering och by-
ten mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas 
med olika former av service.
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Nya tekniska system 
Teknikens utveckling kommer med stor sannolikhet att 
påverka och ge ökat inslag av digitala och automatiserade 
tjänster vad det gäller mobilitet. Självkörande bilar, indivi-
danpassad information och bilpooler är exempel på sådana 
tjänster. Dock är det osäkert när och hur tekniken kommer 
slå igenom, vilket innebär att påverkan på trafiksystemet än 
så länge är okänd. Det är viktigt att följa och styra arbetet 
för lösningar som gynnar en hållbar utveckling. Därmed 
är det relevant att planera med flexibilitet i utformningen 
av stadsmiljöer så att staden är förberedd på en eventuell 
omställning av infrastrukturen i och med ny teknik.  

Spårbunden trafik 
Spårbunden kollektivtrafik är mest miljövänlig och har 
störst kapacitet. Tåg brukar också ses som mest attraktivt 
av dagspendlare,  särskilt på längre avstånd. I det befintliga 
järnvägsnätet genom Borås krävs förbättringar av den spår-
bundna trafiken för att öka resandet. Kust till kustbanan, 
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan har för låg kapacitet 
för att erbjuda ett effektivt resande. Banornas underhåll 
är eftersatt, och banorna har låg standard. Effektivare 
regionala banor skapar förutsättningar för ortsutveckling 
i Borås och grannkommunerna genom att utgöra ryggrad 
i de olika stråken. De är också viktiga komplement till en 
framtida Götalandsbana för att knyta samman det regio-
nala resandet. I översiktsplanens perspektiv är det viktigt 
att koncentrera ny bebyggelse nära stationer för att stärka 
resandeunderlaget utmed de järnvägar som finns.  

Godstrafik
Västra Götaland är Nordens ledande logistikregion och 
Borås har en viktig roll för godstransporter. För Borås nä-
ringsliv med spetskompetens inom textil, logistik och han-
del är godstransporter av stor betydelse.Godstransporterna 
inom och från Borås har successivt ökat och godstrafiken 
förutspås öka ytterligare i takt med att Göteborgs hamn 
byggs ut. Det kommer delvis att påverka Borås när gods 
ska passera staden. Cirka 60 procent av godsmängderna 
transporteras på väg. Den tunga trafiken mellan Stockholm 
och Göteborg passerar i huvudsak genom Borås på väg 40. 

Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det 
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor plats 
och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För staden Borås 
innebär detta att hitta lämpliga lösningar som underlättar 
och minskar belastningen i och igenom den centrala staden. 
Den långsiktiga inriktningen är att stora godsflöden ska 
passera utanför centrala Borås. En omlastningscentral för 
Borås centrala delar för omlastning och transporteffektivi-
sering av gods in och igenom staden är ett sätt att minska 
belastningen av godstransporter. Denna möjlighet bör 
utredas vidare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås 
ett utredningsområde för möjlig omlastning av gods. 

För regional godshantering är det lämpligt med en place-
ring  av t.ex. en kombiterminal någonstans i Sjuhärad som 
inte hamnar i konflikt med stadsutvecklingen i Borås.
  

Västra  Götalandsregionen har tagit fram en god-
stransportstrategi och tillhörande handlingsplan. 
Insatserna inom det strategiska området transport-
infrastruktur av hög klass syftar till att:

• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet,   
 effektiva noder och goda förutsättningar för   

 intermodalitet.

• Effektivisera transporter och minska transpor  
 ternas miljöpåverkan, att introducera smar-  
 ta fordon och icke fossila bränslen. Insatserna syftar  
 även till att skapa en bättre balans mellan olika  
 trafikslag som används för transittrafik genom ökade  
 möjligheter till överföring av trafik från väg till järn 
 väg. För att denna överföring ska vara möjlig behöver  
 konkurrenskraften för järnvägstransporter stärkas.
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Utveckling av transportinfrastruktur
Borås stad arbetar tillsammans med Trafikverket och 
andra aktörer för att säkerställa en hållbar och fungerande 
infrastruktur i kommunen. Trafikverket arbetar utifrån en 
strategi som kallas för fyrstegsprincipen. Fyrstegsprinci-
pen har fyra steg som täcker in olika aspekter och skeden 
i utvecklingen av transporter och infrastruktur. De första 
två stegen har fokus på hållbart resande. De handlar om 
att bearbeta förhållningssätt och marknadsföra hållbara 
resval – även kallat mobility managment. Om steg 1- och 
2-åtgärder inte är tillräckliga kan det vara aktuellt att göra 
investeringar i om- och nybyggnad av infrastruktur. 

Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprin-
cipen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i 
kommunen. 

Fortsatt utredningsarbete

ÅVS Noden Borås
Trafikverket gör tillsammans med Borås Stad åtgärdsvals-
studien (ÅVS) Noden Borås. Den kartlägger problembil-
den för en växande stad och identifierar brister, möjliga 
lösningar och ansvarsfördelning mellan kommunen, 
Trafikverket, Västtrafik och Västra Götalandsregionen. 
Borås Stad och Trafikverket verkar för en överenskom-
melse om ansvar och kostnader för genomförandet av 
föreslagna åtgärder.  Noden Borås ska också tydliggöra 
samarbetsformer och metoder för uppföljning av åtgär-
der för att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås 
med bibehållen funktion av väg 40. ÅVS Noden Borås 
och Översiktsplanen kommer vara viktiga underlag för 
kommande arbeten inom trafikområdet.

Trafikplan
Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden pågår. 
Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar den 
fysiska miljön för samtliga trafikslag.  Trafikplanen ska 
beskriva  Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på 
trafikslag och ge förslag på förbättringar dem emellan för 
att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen blir ett underlag 
för Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete 
utifrån avsatta medel. 

Områden som har påtagliga brister idag och behöver stu-
deras särskilt noga i detta arbete är Druvefors, Bergsäter, 
Knalleland  och Viared, samt de framtida omvandlings-
områdena Gässlösa och Getängen där trafiken kommer 
få helt andra förutsättningar än vad den har idag. Dessa 
är idag renodlade verksamhetsområden och har stor 
potential för stadsutveckling med mycket bostäder och 
arbetsplatser, vilket kräver en betydande förändring av 
infrastrukturen. 

I analyser över framtida trafik har en del brister iden-
tifierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar 
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa 
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en hållbar 
stadsutveckling med utrymme  för mer gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördjupas i trafikpla-
nen där samhällsekonomiska analyser och trafikmodelleri-
ng kommer ingå. 

Mobility Management (MM) är ett koncept 
för att främja hållbara transporter och på-
verka till minskad bilanvändning genom att 
förändra resenärers attityder och beteenden. 
Det kan ske genom att uppmuntra eller för-
enkla för resenärer att välja miljövänliga och 
effektiva färdsätt.  

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om 
Det  första steget handlar om att först och främst 
överväga åtgärder som kan påverka behovet av 
transporter och resor samt valet av transportsätt.

2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder 
som medför ett mer effektivt utnyttjande av den 
befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som inne-
bär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan 
tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det  betyder ny-
investeringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)
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Utredning av nya vägkopplingar
Väg 180

Analyser av den framtida trafiken visar att en ny vägan-
slutning mellan Viaredsmotet och en punkt norr om 
Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på vägstrukturen 
i Borås och Boråsregionen. Sträckan finns med i ÖP06 
och har analyserats och bedöms vara samhällsekonomiskt 
lönsam. Den nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180 
kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik och 
farligt gods från stadens centrum och infartsgator, samt 
avlasta väg  42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Ska-
raborgsvägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av 
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken avlastas 
också från tung trafik och farligt gods. Det ger möjligheter 
för stads- och ortsutveckling. Med en ny och förbättrad 
anslutning till Tvåstadsområdet (Trollhättan/Vänersborg) 
kan arbetspendlingen i stråket förstärkas och trafik från 
Boråsregionen kan ansluta till Tvåstadsområdet utan att 
belasta gatunätet i Borås tätort. Väg 180 finns med som 
prioriterad bristkandidat i regional plan för transportinfra-
strukturen i Västra Götaland 2018-2029 (antas 2018). En 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) förväntas påbörjas tidigast 2020. 
Vägreservat redovisas på markanvändningskartan i Del 2 . 

Övriga väglänkar
Följande väglänkar ska tills vidare betraktas som utred-
ningsförslag till det fortsatta arbetet med trafikplan. Län-
karna är inte utpekade på karta i översiktsplanen. 

Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)

För trafik från Borås norra delar till de östra delarna av 
Borås bör en ny vägsträcka studeras mellan väg 42 och väg 
40, från norr till öster om Borås. För att få så god effekt 
som möjligt bör denna ligga så nära Borås centrala delar 
som möjligt. Syftet är att avlasta Skaraborgsvägen, Kungs-
leden och  Åsbogatan från genomfartstrafik vilket ger nya 
möjligheter för stadsutveckling i Knalleland och cen-
trum. Avlastningen av Åsbogatan ger också möjlighet att 
utveckla ett urbant stråk från centrum genom Villastaden 
till sjukhuset och vidare till Hässleholmen. Denna bedöms 
översiktligt ge stor effekt och avlastningen i centrum. 

Åtgärder kring Viared

En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete med 
Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet kring Via-
red på väg 40 och anslutningsvägarna fram till Viared 

behöver utredas. Särskilt problematiskt är det i stråket 
mellan Viared och centrum där endast väg 40 och Gö-
teborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av 
trafiksituationen och dess lösningar och samhällseko-
nomiska konsekvenser bör utredas. Det är också i dessa 
områden som trafikökningen bedöms bli extra stor. En 
del i utredningen är att studera en utbyggnad av ett nytt 
trafikmot vid Boråstorpet från väg 40 för Viareds södra 
delar planeras. Dessa åtgärder som rör lokalt trafikarbete 
inom Borås kommer att sannolikt belasta kommunens 
ekonomi men är avgörande för att staden, näringslivet och 
arbetsmarknaden ska kunna växa. 

Koppling öst–syd (väg 40–27)  

Analyser av den framtida trafiken på väg 40 visar att den 
tunga trafiken till och från Göteborgs hamn kommer att 
öka mycket tillsammans med ökad persontrafik stråket. 
Kapaciteten på väg 40 kommer på sikt inte att räcka till 
om man lägger samman denna trafikökning med den väx-
ande stadens trafikökning. Genom att göra en ny anslut-
ning till väg 40 öster om Borås från den nyligen utbyggda 
väg 27 mellan Viared och Kråkered skapas möjlighet till 
förbifart för trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan 
all regional genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala 
delar vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter 
och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt 
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den 
långsiktiga lösningen av detta. 

Läs mer
Borås tads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Borås Stads parkeringsregler 
Regionalt  Trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland
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Planeringsprinciper

• Vägnätet i Borås ska upprätthålla en god framkom-
lighet, standard och trafiksäkerhet. Vägar av betydel-
se för arbetspendling och näringslivstransporter ska 
säkerställas i takt med stadens utveckling. 

• Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet 
genom att vara säkra och trygga med god framkom-

lighet.

• Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutveck-
lingen. Stationer och knutpunkter för byten mellan 

trafikslag behöver förstärkas.

• I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta 
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god 

stadsutveckling och framkomlighet för alla trafikslag. 

• Borås ska verka för att för att kapacitet och standard 
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta 
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i 
stationsnära lägen. 

• För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är 
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera 
utanför staden för att minska de negativa effekter-
na av buller och främja säkerheten i staden för en 
attraktiv stadskärna.

• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under 
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera 
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas 
för att använda marken optimalt. 

• Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska  lägen i 
staden, i serviceorterna och på andra platser där det 
främjar kollektivtrafik, gång, cykel och/eller samåk-
ning.

• Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det 
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen 
i stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning 
av infrastrukturen i och med ny teknik.

• Kommunen ska arbeta aktivt med mobility mana-
gementåtgärder  för att uppmuntra till fler hållbara 
resor och optimera nyttan av befintlig infrastruktur. 

• Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår 
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande 
Trafikplan ska tas fram som utreder behovet av 
åtgärder i det övergripande trafiknätet.

• Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar 
möjligheten till utbyggnad av planerad transportin-
frastruktur.
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Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala struk-
turen. En uppdelning av funktioner innebär långa avstånd 
mellan målpunkter och människor. En tät och funktions-
blandad stadsstruktur skapar istället en attraktiv miljö med 
liv, rörelse och tillgängliga mötesplatser. I vardagen rör sig 
människor mellan bostad, arbete, skola, fritid och andra 
aktiviteter. Om många funktioner samlas i närområdet 
skapas närhet för fler människor till arbete, service och 
fritidsaktiviteter. Ett brett utbud i närområdet blir praktiskt 
enklare och ger även området en särskild identitet. Det 
skapar också rörelse och ger upphov till vardagliga och 
spontana möten mellan människor med olika bakgrund. 
Kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. 
Det är en styrka att staden erbjuder en mångfald av miljö-
er, men det är samtidigt en utmaning att människor lever 
uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. Genom att 
separerade stadsdelar och tätorter binds ihop kan mång-
fald, möten och trygghet främjas.  

Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att upp-
muntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går och 
cyklar  har positiva effekter på människors fysiska hälsa 
och bidrar till mindre buller. Gång- och cykelvägar priori-
teras i kombination med korta avstånd till kollektivtrafik. 
Att motverka barriärer är en viktig förutsättning för att 
fler människor ska röra sig till fots och med cykel. Därtill 
är tillgång till parker, vatten och grönområden viktigt för 
såväl fysiskt som mentalt välbefinnande. 

En tätare stad kräver god planering av offentliga rum 
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnaderna. 
Människor ska kunna mötas på offentliga platser, både 
i sitt närområde och på stadens gator och torg. Kvalitet, 
tillgänglighet, trygghet, variation  och närhet är ledord för 
att utveckla goda mötesplatser och offentliga rum. 

Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i 
all planering. Utemiljöer  ska vara öppna, ljusa och trygga, 
så att barn kan leka och mötas.  Planeringen ska utgå från 
barnperspektivet, genom att man lyssnar på barn och unga 
om hur de använder och vill använda den byggda miljön.

 

Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

Planeringsprinciper

• Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet ut-
vecklas så att många kan nå och använda dem. Det 
är särskilt viktigt i områden med brist på allmänna 
ytor. 

• Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för 
att stärka tillgängligheten mellan olika delar av sta-
den och för att individers sociala sfärer ska vidgas.

• Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom 
att utgå från olika människors och gruppers behov 
samt erfarenheter. Kommunens planering ska ge-
nomsyras av jämställdhets- och barnperspektiv. 

• Tillgänglighetsaspekter för individer med olika 
funktionsnedsättning ska beaktas vid utformning av 
det offentliga rummet.

• Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av 
det offentliga rummet och i trafikmiljöer.  

• Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela 
kommunen med närhet till lekplatser, naturområ-
den och parker. Utemiljöer kring förskolor och sko-
lor ska hålla hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i 
kommunens planering. 
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I Borås ska företag ha goda villkor att verka och utvecklas, 
samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksam-
heter hit. Översiktsplanens ambition är att verksamheter 
ska kunna hitta sin rätta etableringsplats. Personal- och 
besöksintensiva verksamheter blir allt vanligare i och med 
att fler arbetar inom tjänste- och kunskapsbaserade yrken. 
Sådana verksamheter är beroende av närhet till varandra 
och till stadsmiljöer. Omvänt bidrar de också till stadsliv 
och handel, när mycket människor är i rörelse, och har 
därför en given plats i den blandade stadsmiljön. Perso-
nalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala 
delar av kommunen, företrädesvis i Borås, men även i 
serviceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-, 
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är goda. 
På så sätt bidrar näringslivet till stadsutvecklingen och till 
bättre förutsättningar för andra näringar inom handel, 
service och kultur. 

Storskaliga, störande och transportintensiva verksamhe-
ter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för 
att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika 
tung trafik genom staden. Transport krävande verksam-
heter bör i första hand lokaliseras i områden utmed stora 
transportleder och verksamheternas miljöpåverkan ska 
minimeras. I delen Mark- och vattenanvändning beskrivs 
utredningsområden utmed väg 27/41, där det på sikt kan 
bli aktuellt att lokalisera störande och transportkrävande 
verksamheter.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knalleland, 
Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska fortsätta att 
utvecklas som handelsområden och ingår i den blandade 
stadsmiljön. Genom  att placera handel där infrastrukturen 
är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks 
nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder kan med 
fördel integreras med handel för att skapa en blandning 
av funktioner med nära avstånd som tillför aktivitet fler 
timmar på dygnet.  

Externa handelsområden skapar stora trafikflöden och 
bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar också 
att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder e-handelns 
snabba utveckling på att efterfrågan på externa handel-

sområden minskar.  Därför föreslås inga nya externa 
handelsområden.  

Näringsliv, arbetsplatser och handel

Planeringsprinciper

• Personal- och besöksintensiva verksamheter loka-
liseras i centrala lägen med god kollektivtrafik och 
gång- och cykelförbindelser.

• Transportintensiva  verksamheter lokaliseras 
utanför den blandade stadsmiljön, nära stora tra-
fikleder. Även hit ska det finnas god kollektivtrafik, 
gång- och cykelbanor.

• Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet 
ska ges utrymme att växa som en del av centrala 
staden.

• Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig 
och blandad  stadskärna som lever under stora 
delar av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör 
lokaliseras nära bostaden för att minimera männ-
iskors transportbehov.

• Befintliga  handelsområden utvecklas och kom-
pletteras om möjligt med bostäder och andra 
former av service för en mer blandad miljö. 
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Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland annat 
att  det finns god tillgång till ett varierat utbud av samhälls-
service. Här ingår förskola, skola, vård, utbildning, kollek-
tivtrafik, rekreationsområden, kultur och aktivitets- och 
mötesplatser. Kommunen behöver se till att tillgången till 
samhällsservice följer utvecklingen i olika delar av Borås. 
Tillgången till förskola, skola, äldreomsorg och aktiviteter 
ska anpassas efter olika gruppers behov och vara jämnt 
fördelade i kommunen. Offentlig service ska finnas med i 
tidiga planeringsskeden för att funktioner inte ska saknas 
i nya områden. För att skapa ett enkelt vardagsliv för alla 
boråsare ska staden erbjuda service inom rimligt avstånd. 
Därmed utgår planeringen från ett vardagslivsperspektiv. 

Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell ser-
vice, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala 
delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att samla 
olika funktioner inom nära avstånd och dessutom i an-
knytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik, gör 
man det enkelt att nå de olika målpunkter som människor 
dagligen besöker.  

Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som 
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service till 
mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också knut-
punkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och från Borås, 
för de som bor där kollektivtrafiken inte är lika tillgänglig. 
Serviceorterna är med andra ord både landsbygdens ”stä-
der” och länkar till den större staden Borås. Det är viktigt 
att de fortsätter ha denna viktiga roll för att landsbygden 
ska behålla sin livskraft.

Trygghet  och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i planering-
en av samhällsservicen för att den ska fungera för alla 
boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. Upplevelsen 
av samhällsservicen och behoven av den varierar mellan 
människor och olika skeden i livet. God och trygg tillgäng-
lighet framför allt för gående ska finnas för olika samhälls-
funktioner. 

Tillgång till samhällsservice

Planeringsprinciper

• Mark ska reserveras i strategiska lägen för att 
tillgodose behovet av offentlig service.

• Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå 
från närhet till bostäder, kollektivtrafik och grön-
områden. 

• Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola 
och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. 
Därför ska trygga skolvägar säkerhetsställas vid 
befintliga och vid planering av nya, skolor/försko-
lor.

• Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. 
Förskolor i två eller flera plan kan prövas liksom 
samutnyttjande av lokaler mellan olika offentliga 
verksamheter.
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Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är 
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv 
livsmiljö. Att  människor bor på landsbygden är viktigt för 
att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva jordbruk för 
lokalt producerade varor. För att värna dessa kvaliteter och 
tydligt kunna ställa intresset för ny bebyggelse på lands-
bygden mot övriga intressen som jordbruk, landskapsbild, 
kulturlandskap är det viktigt att klargöra var, hur och på 
vilket sätt tillkommande bebyggelse är lämpligt i mindre 
orter och på landsbygden. 

I översiktsplanen definieras alla områden utanför tätort 
som landsbygd. Dock varierar dess karaktär och kan skilja 
sig i befolkningstäthet, -struktur och förutsättningar.  Om-
råden som ligger avlägset från tätorter har andra frågor 
att brottas med än de tätortsnära landsbygdsområdena. På 
landsbygden kan avstånden vara längre och befolkningsun-
derlaget inte räcka till för att erbjuda invånarna kollektiv-
trafik och offentlig och kommersiell service. Kostnaderna 
för att organisera funktioner är också generellt sett högre 
i en gles miljö då de ska delas på få hushåll. En gles eller 
utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att upp-
rätthålla den kommunala servicen, exempelvis hemvård, 
skolskjuts och skolor. 

Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsättning-
arna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det är störst 
efterfrågan i staden och i Borås större tätorter. Det finns 
delar av landsbygden som är mindre lämpliga för ny be-
byggelse. Detta  gäller främst i områden med höga natur- , 
rekreations- och kulturmiljövärden eller i anslutning till 
areella näringar.  Även i utkanten av staden och serviceor-
terna, i den såkallade randzonen, kan ny bebyggelse  påver-
ka möjligheten till en långsiktigt hållbar tätortsutveckling. 
I dessa fall bör detaljplan upprättas för att säkerställa en 
avvägning mellan allmänna intressen. 

Översiktsplanen föreslår i första hand att ny bebyggelse 
lokaliseras i staden och i serviceorterna eller i anslutning 
till kollektivtrafikstråk. Borås prioriterar att staden och 
serviceorter ska fortsätta upprätthålla en god servicenivå 
som förser sitt omland. Genom en ökad befolkning på 
dessa orter kan även den kommersiella service som finns 
få ett ökat underlag.  En sammanhållen och tät bebyggelse 
inom tätortsgränsen är effektivt utnyttjande av värdefulla 
markresurser. Det blir även lättare att ordna med service, 
kollektivtrafik, snöröjning, gemensamt vatten m.m. 

För att upprätthålla ett livskraftigt Borås med en levande 
landsbygd ska ny bebyggelse möjliggöras även där och i 
mindre orter.  Vid en sådan lokalisering av bebyggelse är 
det viktigt att tillgängligheten till kollektivtrafik och befint-
lig service blir god. Bostadsbebyggelse på landet behöver 
också lokaliseras så att det finns goda förutsättningar för 
vatten- och avloppsförsörjning. Utgångspunkten för ny 
bebyggelse på landsbygden är att den lokaliseras så att inte 
jordbruksmark tas i anspråk. De areella näringarna bör pri-
oriteras  och ska inte störas av tillkommande bebyggelse. 

I kommunens olika delar är det viktigt att ta hänsyn till 
dess  landskapsbild och den lokala bebyggelsetraditio-
nen. Utformningen av ny bebyggelse och tillbyggnader 
eller förändringar av befintlig bebyggelse är viktiga för 
landskapsbilden och för hänsyn till den lokala bebyggelse-
traditionen. Det är också av betydelse hur ny bebyggelse 
placeras i landskapet i förhållande till befintlig bebyggelse, 
utblickar, väg, vegetation och topografi. 

Bebyggelseutveckling i 
mindre orter och på landsbygden
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Placering av vindkraft
Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår. Därmed 
kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark för vindkraft-
verk. Eventuella vindkraftsområden som pekas ut i en 
upprättad vindkraftsplan bör skyddas mot åtgärder som 
äventyrar möjligheten att bygga ut vindkraft.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgränsade 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så 
kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera 
den lokala och regionala utvecklingen i områden som har 
god tillgång till fria strandområden och där en viss bygg-
nation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 

Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden. Över-
siktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden ska pekas 
ut i kommunen  behöver vidare utredningar göras för vilka 
områden som lämpar sig för detta. Läs mer om förutsätt-
ningarna för LIS-områden i del 3 - Hänsyn & riksintres-
sen, delen om strandskydd. 

Se mer om exploatering på 
jordbruksmark i delen Hänsyn och 
riksintressen - Areella näringar. 

Planeringsprinciper 

• Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom 
förtätning och återanvändning av redan ianspråkta-
gen mark. På så sätt tas redan gjorda investeringar i 
vägar och annan infrastruktur till vara på och bebyg-
gelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart. 

• Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt place-
ras i anslutning till befintlig bebyggelse, längs med 
vägar och på ett sätt som ansluter till det historiska 
bebyggelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden, 
areella näringar och landskapsbild.

• I beredning kring förhandsbesked då det uppkom-
mer problem med enskilda – och allmänna intressen 
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med 
detaljplan. 

• Större grupper av ny bebyggelse ska styras till 
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra 
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om detta 
inte kan genomföras för en större grupp av bygg-
nader bör man överväga att upprätta ny detaljplan 
innan bygglov medges. Övervägandet ska grundas på 
bedömning av

• Behov av förutsägbarhet för befintliga och nya 
invånare om områdets framtida utveckling,

• Behov av förutsägbarhet för kommunens framti-
da utbyggnad av infrastruktur,

• Områdets sammantagna försörjning avseende 
vatten, avlopp och transporter.

• Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna 
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggel-
seutveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyg-
gelse som kan försvåra en framtida planläggning ska 
alltid föregås av detaljplan. 

• Nya bostäder och besöksverksamheter på lands-
bygden har fördel av en lokalisering nära de starka 
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter 
till vardagsresande med kollektivtrafik.  

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyg-
gelse får inte försvåra för rationellt brukande av 
jordbruksmark. 
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Stadsbyggnad och arkitektur
Befintligt och nytt stärker varandra
Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta av, 
dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar till 
historisk förankring samt präglar platsers identitet. Den  
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar staden 
och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det redan 
byggda är det som tillsammans med det nya skapar den 
framtida staden. 

Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhållnings-
sätt till hur det befintliga formar villkoren för det nya. 
Översiktsplanen är tydlig med att mycket bebyggelse ska 
tillkomma i centrala delar av framförallt staden men även 
de större orterna. De kulturhistoriska konsekvenserna 
av den inriktningen, av att upplevelsen av centrum och 
stadsmässighet vidgas samt av större omvandlingar av 
industrimiljöer, kommer behöva bedömas och vägas mot 
varandra.  

De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevarande och 
utveckling varierar beroende på vilken ort, stadsdel eller 
plats som berörs och vilken förändring som planeras. 
Större förändringar behöver föregås av fördjupade analy-
ser medan mindre kompletteringar kan behöva ta hänsyn 
till den direkta omgivningens karaktär. När den byggda 
miljön förändras krävs ett välavvägt  förhållningssätt för 
att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet 
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. 

God arkitektur 
Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny bebyggelse. 
Det tillkommande har stor betydelse för en hållbar sam-
hällutveckling  genom att bidra till attraktivitet, kommersi-
ella förutsättningar, miljöaspekter eller social interaktion. 
Att sträva efter en genomgående hög arkitektonisk kvalitet 
är därmed en självklarhet. 

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen ska vara 
robust, användbar och välgestaltad. Robust kan syfta rent 
fysisk beständighet hos en byggnad, men också som håll-
barhet i ett vidare perspektiv, att byggnader håller måttet 
och tål att åldras både som byggnad och som upplevelse. 
Användbar betyder att det som byggs ska ha god funktion 
och att byggnaden eller bostaden uppfyller de behov eller 
krav som ställs. Välgestaltad  avser byggnadens, platsens 
eller gaturummets upplevelseaspekter genom arkitektur 
som berör och håller hög arkitektonisk kvalitet. Begrep-
pen robust, användbar och välgestaltad kommer genomsy-
ra det Arkitekturpolitiska programmet, som kommer vara 
en viktig vägledning vad gäller arkitektoniska riktlinjer i 
Borås stadsbyggande. 

Värdefulla kulturmiljöer 
Borås Stad har ett Kulturmiljöprogram som pekar ut 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här krävs  ofta en särskild 
hänsyn om det ska byggas nytt eller göras andra ändringar. 
Mer om särskilt hänsynstagande och utpekade kulturmil-
jöer beskrivs i delen Hänsyn och riksintressen. 

Kulturens roll i den byggda miljön
Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett hållbart 
samhälle. På individuell nivå har tillgång till och medska-
pande av kultur stor betydelse för livskvalitet och välbe-
finnande. Kultur bidrar också till ett mer öppet, demo-
kratiskt och inkluderande samhälle. Kultur ska inte styras, 
men den kan uppmuntras och ges förutsättningar så att 
människor kan ta del av och själva utöva kulturaktiviteter. 

Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom att ges 
plats i det offentliga rummet, både i form av föremål och 
aktiviteter. Borås är en stark kulturstad som på ett tydligt 
sätt låtit kulturen ta plats i staden. Offentlig konst och kul-
tur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen, för att skapa 
attraktivitet och mötesplatser.  
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Läs mer
Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program 

No Limit är en street art festival som 
bjuder in konstnärer från hela världen 
att delta i förvandligen av det offentliga 
rummet.

Planeringsprinciper

• Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och 
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden 
och tätorterna ska präglas av medvetenhet om de 
kvaliteter och värden som befintliga miljöer kan 
bära på, samt hur detta kan stärka det tillkom-
mande. 

• För att möjliggöra en hållbar förtätning med 
harmoni mellan befintligt och nytt, ska ny be-
byggelse inom tätort regelmässigt bör föregås av 
detaljplan.

• Ny  bebyggelse i staden ska hålla hög arkitekto-
nisk kvalitet och utvecklas i harmoni med den 
historiska stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara 
att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och 
välgestaltad. 

• Stads- och  tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig 
konst och kultur, som stärker en attraktiv miljö 

och skapar möten mellan människor.  
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DEL 2 Mark- och vatten-
användning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som stöd 
vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av 
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översiktliga 
och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om hur nya 
förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen. 

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Verksamhetsområden
Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden för 
nya storskaliga verksamhetsområden, utanför staden. Un-
gefärliga tidshorisonter anges för respektive område. 

• V1. Kyllared/ Östra Brämhult 
Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för 
transportorienterad verksamhet eller verksamheter som 
inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av 
t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör 
undvikas. Området ingår i Planprogram Östra Brämhult. 
(Kort sikt)

•  V2.  Väg 41 västra 
Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja både 
väg 27 och 41. Potential för transportorienterad verk-
samhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. 
Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm. 
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. (Kort sikt)

•  V3. Väg 41 östra (Töllesjö) 
Område med bra transportstrategiskt läge och närhet 
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande 
verksamheter eller verksamheter som inte kräver centrala 
lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)

•  V4. Viared Östra 
Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat 
och kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och daglig-
varuhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidiga-
re men har avbrutits p.g.a. Götalandsbanan. Planarbetet 
kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen 
kommit längre. (Lång sikt)

•  V5. Viared västerut 
Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla 
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjlig-
göra framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv. 
Exploatering sker i nuläget på Viared västra och omårdet 
beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen på kartan 
visar riktningen för framtida etableringar. Planeringen ska 
ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket 
mfl. Nya etableringar västerut kräver bl.a. nya trafikplatser. 
(Längre sikt)

•  V6. Godsterminal Syd 
Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och Viska-
dalsbanan som med sitt strategiska läge är intressant som 
omlastningsplats för gods på väg och järnväg.  Möjlighet 
finns för gods att transporteras via Hallands hamnar. Om-
rådet kräver bl.a. upprustning av Viskadalsbanan. (Längre 
sikt)

  

Beskrivning av utpekade områden
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Urbana stråk
Som Utvecklingsstrategin beskriver är en viktig del i 
stadsutvecklingen att fokusera på urbana stråk. Här finns 
möjlighet för innerstadens kvaliteter att växa samtidigt 
som en tätare bebyggelse stärker förutsättningarna för 
hållbart resande.

Centrala urbana stråk

US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset
Stråket försörjer flera busslinjer, med Södra Älvsborgs 
sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik. Ås-
bogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan med 
en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor arbetsplats 
och växer som knutpunkt för kollektivtrafiken, vilket gör 
närområdet intressant för bostadsförtätning och service. 
Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i 
bottenvåningarna.

US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland 
Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har utvidgat 
stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvägen och Viskan 
finns potential till en fortsättning på den utvecklingen. 
Miljöerna utmed Viskan erbjuder attraktiva lägen för tätare 
stadsbebyggelse som binder samman stadskärnan och 
Knalleland. Bebyggelsen har också kulturhistoriskt intres-
santa inslag som kan lyftas fram. Eventuell tillkommande 
bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna. Strå-
ket är utsatt för risk och buller från väg och järnväg vilket 
gör att åtgärder kan behövas för att möjliggöra bostäder. 

US3. Stadskärnan- Norrby 
Stråket utmed Alingsåsvägen har relativt hög stadsmäs-
sighet med ett visst serviceutbud runt Almåsgymnasiet. 
Närheten till centralstationen är attraktivt för bostäder och 
arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer stråket, både stads-
trafik och regionbuss mot Alingsås. Eventuell tillkomman-
de bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna. 
Där Alingsåsvägen korsar Norrbyleden är trafiken intensiv 
och det finns risker med farligt gods som behöver hanteras 
för att möjliggöra mer bebyggelse.

US4. Stadskärnan-  Göta 
Stråket utgör koppling söderut och är en viktig entrépunkt 
till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast stadskärnan 
dominerad av motortrafik och parkeringsytor. Motorvä-
gen är en stark barriär och källa till risk och buller som 
försvårar förtätning med bostäder och annan känslig 
bebyggelse. För att få till ett mer sammanhållet stadsrum 
krävs åtgärder som minskar störningarna från motorvägen 
och möjliggör för t.ex. lokaler utmed gatan. Befintliga par-
keringsytor kan effektiviseras genom parkeringshus som 
avskärmar motorvägen och samtidigt möjliggör för verk-
samheter i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden 
med förtätningspotential som kan undersökas vidare. 
Förutsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla 
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.

US5 Stadskärnan-Druvefors 
Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats 
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fortsatt 
planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket och på 
båda sidor av motorvägen. Vägen är en central aspekt som 
måste hanteras i och med risker och störningar. Kombina-
tioner av ny bebyggelse och andra åtgärder kommer krävas 
för att möjliggöra en fortsatt god stadsutveckling utmed 
stråket. 

Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen behöver 
samspela med gatan genom att öppna upp för verksam-
hetslokaler som ger liv till stråket. Det allt tätare stads-
rummet kräver att trafikstrukturen ses över i ett större 
perspektiv och att tillgången till grönytor säkerställs. 
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US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo
Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik 
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared. 
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora vägar 
som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att skapa trygga 
kopplingar i den trafikintensiva miljön så att det blir mer 
attraktivt att röra sig till fots och med cykel utmed stråket.  
Det kan involvera såväl rena trafikåtgärder som ny bebyg-
gelse med lämplig funktionsblandning som bidrar till en 
mer stadsmässig miljö. 
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksamhetsområde 
med blandade verksamheter. Givet det centrala läget finns 
potential till utveckling med fler kontorsarbetsplatser, 
eventuellt med bostadskomplettering där förutsättningar 
finns. Buller och risker från väg 40 och 41 innebär utma-
ningar för bostadsbyggnation vilket gör att olika typer av 
användningar kan behöva prövas.  Mot Bergsbo finns en 
del glest bebyggda ytor som genom förtätning kan länka 
ihop stråket upp mot Trandared.  

Övriga urbana stråk

US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta
Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan 
binda samman Hässleholmen och Hulta med den centrala 
bebyggelsen. Den täta kollektivtrafiken samt det utbyggda 
gång- och cykelnätet ger förutsättningar för nya bostäder 
med god tillgänglighet. Vid stadsdelstorgen bör fokus lig-
ga särskilt på åtgärder som bidrar till stadsmässighet och 
trygga mötesplatser. Byggnader bör samspela med gata 
och inrymma lokaler om det bedöms lämpligt. 

US8. Knalleland - Sjöbo
Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykelkopp-
lingar som ger goda förutsättningar för stadsutveckling. 
Väg 42 går genom södra delen av stråket vilket kan 
försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där ligga på 
utveckling av arbetsplatser, service eller evenemangsfunk-
tioner kopplat till djurparken och arenaområdet. I stråket 
genom Sjöbo finns stor bostadspotential då Fristadsvägen 
avlastats från trafik sedan väg 42 drogs om. En Strategisk 
plan för Sjöbo kommer närmare beskriva möjligheterna 
att förtäta Sjöbo.  

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra
Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden och 
stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveckling på 
Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för att knyta 
samman stadsdelen med centrala staden. Dessutom är 
stråket en potentiell entrépunkt till en framtida stadsdel på 
Getängen och bör därför vara en förutsättning vid fördju-
pade utredningar där. Stora delar av stråket tangerar idag 
väg 180 vilket kräver att framkomligheten kan upprätthål-
las. En framtida omdragning av väg 180 kan möjliggöra att 
Alingsåsvägen omvandlas till en mer stadsmässig lokalga-
ta. 

US10. Göta- Regementet- Gässlösa
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
staden med den nya bebyggelsen på regementsområdet. 
På sikt bör stråket också kopplas vidare mot Gässlösa som 
pekas ut som utvecklingsområde. Ett attraktivt stråk är 
avgörande för att möjliggöra en tät stadsutveckling med 
hög andel gång-, cykel- och kollektivtrafik i tillkommande 
stadsdelar.  

US11. Druvefors- Kristineberg-  Dammsvedjan
Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en sam-
manhängande bebyggelse som kopplar Kristineberg och 
Dammsvedjan till centrala staden. Potential finns vid Kris-
tinebergs centrum där en del service finns samlad, samt 
vid bostadsområdena utmed Lars Kaggsgatan. Risk och 
buller finns där stråket korsar Kust till kustbanan.

US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entrépunkt 
till Trandared som kan stärkas genom kompletterande 
bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket bör också 
kopplas till entrépunkten till natur- och rekreationsområ-
det Ollonstupet.

US13. Druvefors- Gässlösa
Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas 
söderut för att binda samman stadsdelarna. Stråket bör 
ses som en förutsättning för en framtida tät stadsdel med 
goda kopplingar till centrala staden. Översvämningsrisk 
från Viskan samt förorenad mark är centrala förutsätt-
ningar som behöver utredas vidare.
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Utvecklingsområden
Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som idag 
innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt omvandlas 
till varierande miljöer med blandad bebyggelse. Översikts-
planen pekar ut några större områden där omvandling till 
ny blandad bebyggelse kan bli aktuell, på kort eller längre 
sikt. . 

U1. Regementet
På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan 
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper av 
framförallt bostäder. Det är viktigt att området får tydliga 
kopplingar till stadskärnan, så att det blir en naturlig del 
av staden. Det urbana stråket genom Göta och till viss del 
Lusharpan-området, utgör viktiga länkar mellan regemen-
tet och staden.

U2. Hestra
Planering för ny bostadsutbyggnad pågår som fortsätt-
ning på området Hestra Midgård. Attraktiva boenden kan 
utvecklas med närhet till naturområden. Hestras kopp-
ling till centrala delar av Borås är en förutsättning för en 
god stadsutveckling där gång-, cykel- och kollektivtrafik 
underlättas.  

U3. Gässlösa
Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC på 
Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny blan-
dad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en strategisk 
plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning till Göta, 
samt verksamheter utmed riksväg 27. I uppdraget ingår 
också att upprätta ett nytt naturreservat söder om riksväg 
27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa behöver kopplas ihop 
genom de urbana stråken genom Göta mot regementet, 
samt kopplas till Druvefors med goda gång- och cykel-
möjligheter.

U4. Knalleland
Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för Knalle-
lands handels- och evenemangsområde. Handels- och 
eventområdet ska kunna utvecklas och moderniseras med 
en tydlig koppling mellan östra och västra delområdet. 
En kraftfull bostadsutbyggnad kan möjliggöras inom 
området och Knallelands kopplingar mot stadskärnan via 
Skaraborgsvägen är en viktig förutsättning. Syftet med den 
strategiska planen är också att studera trafikproblemen i 
området så att framkomlighet för genomfartstrafik, kollek-
tivtrafik och gång- och cykeltrafik prioriteras. 

U5. Pantängen/Getängen
När kraftvärmeverket vid  Pantängen/Getängen är uttjänt 
finns möjlighet att omvandla ett stort område till mer 
blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på längre 
sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut i denna 
översiktsplan för att uppmärksamma möjligheterna till 
omvandling på längre sikt. Uppdrag finns på att ta fram 
ett planprogram för området. Fokus ska ligga på utredning 
av övergripande trafik- och bebyggelsestruktur och hälsa/
säkerhet givet nuvarande användning som industri och 
energiproduktion.  
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I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015). 
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000 
personer, beräknat som den tidigare kommundelen som 
inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gånghester, Måls-
ryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse utanför tätort. 
Totalt sett bor det alltså nästan 11 000 invånare  i Dalsjö-
fors med omland.

I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola,  äld-
reboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver finns 
kommersiell service i form av livsmedelsbutik, kaféer, 
restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt samlat kring 
torget och Storgatan som löper centralt genom tätorten. 
En del av den offentliga servicen, t.ex. vårdcentralen är 
dock placerad en bit ifrån de centrala delarna.

Förslag till markanvändning
Ambitionen  är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder, 
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla bo-
städer och funktioner framförallt kring torget och utmed 
Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och komplet-
teras med pendelparkering för att 

skapa en tydligare knutpunkt där buss och centrumfunk-
tioner drar nytta av varandra. På kartan föreslås att områ-
det kring torget och utmed Storgatan fortsätter utvecklas 
som en tät centrumbebyggelse. Här eftersträvas täthet och 
blandning av bostäder och funktioner genom omvandling 
eller påbyggnad. Öppna bottenvåningar utmed Storgatan 
bör prövas för att skapa liv och rörelse. Gång- och  cykel-
trafik bör prioriteras för att skapa en tryggare trafikmiljö 
och göra det enklare att promenera eller ta cykeln till cen-
trum. I anslutning till centrumbebyggelsen bör möjlighe-
ten att utveckla en pendelparkering för byte mellan cykel, 
bil och buss studeras. 

I området närmast runt centrum (ca 600 meter) föreslås 
en förtätning och komplettering med främst bostäder som 
stärker underlaget för funktionerna i centrum. Visst inslag 
av andra funktioner, t.ex. offentlig eller kommersiell servi-
ce är positivt för att blanda den byggda miljön. Avståndet 
möjliggör gång- och cykeltrafik till centrum. I övriga tätor-
ten föreslås en generell förtätning med bostäder. Komplet-
tering med nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.

Dalsjöfors

Serviceorter
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Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100 
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena och 
Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 10 000 
invånare i Fristad och dess omland. Som  kommunens 
största tätort efter Borås finns stor potential till en positiv 
befolkningsutveckling och större utbud av bostäder och 
service. 

Det  geografiska läget ger goda kommunikationer med 
bl.a. vägarna 42 och 183 samt järnvägen genom orten. 
Fristad centrum har ett utbud av kommersiell och of-
fentlig service som framförallt är samlat runt torget och 
stationen. Tätorten har en relativt tät bebyggelsestruktur 
närmast centrum med en del flerbostadshus. Längre bort 
från centrum domineras bebyggelsen av småhus medan 
omlandet präglas av jordbrukslandskap, skog och varierad 
natur.

Förslag till markanvändning
Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostäder och 
fler servicefunktioner. Det finns potential att utveckla sta-

tionsområdet genom fler bostäder i närheten samt bättre 
möjligheter till färdmedelsbyten, t.ex. pendelparkering. 
Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter) har möj-
lighet att utvecklas till en tätare bebyggelse på gång- och 
cykelavstånd. Bostadsförtätning har nyligen skett söder 
om Nya kyrkvägen, och det finns potential att fortsätta 
den utvecklingen för att skapa mer boende nära station 
och centrum. Väster om järnvägen finns också möjligheter 
att planera för nya bostäder med olika bostadstyper och 
upplåtelseformer. Det är viktigt att få till gång- och cykel-
kopplingar som gör det enkelt att nå centrum och station. 
I övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga 
avstånd från busshållplatser.

Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid bad-
platserna Asklanda, Skalle samt idrottsanläggningar vid 
Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas i all planering. 
Andra mindre grönytor finns även inom tätorten där hän-
syn ska tas i samband med ny bebyggelse. 

Fristad
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Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela om-
landet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared 
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska 
läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men även 
till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostadsbeståndet 
domineras av småhus, flerbostadshusen finns främst nära 
centrum i  Sandared. Servicen är framförallt koncentrerad 
till centrum, med t.ex. högstadieskola, bibliotek, vårdcen-
tral och livsmedelsbutik. Sandareds station har tågtrafik på 
kust- tillkustbanan mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal 
busslinjer går också mellan Sandared och Borås. Tågre-
sandet är lågt jämfört med busstrafiken, främst pga dålig 
kapacitet på järnvägen.  

Göteborgsvägen är en generell utmaning för både Sanda-
red och Sjömarken med hög trafikbelastning under delar 
av dygnet. Trafiksäkerhet och buller begränsar möjlig-
heterna att utveckla fler bostäder i strategiska lägen nära 
kollektivtrafik. Mot Borås har trafiksituationen dessutom 
blivit mer ansträngd sedan anslutningen mellan väg 27 och 
väg 40 öppnade. Borås Stad och Trafikverket samverkar 
för att hitta lösningar på trafiksituationen. Den utpekade 
nya väganslutningen för 180 från Viared är en förutsätt-

ning för att avslasta Sandared och Sjömarken från genom-
fartstrafik. 

Förslag till markanvändning
Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt utbud 
av bostäder och servicefunktioner. Fler boende nära statio-
nen stärker underlaget för tåg och kan motivera en upprust-
ning av järnvägen. Det är en viktig del i att skapa en attraktiv 
regiontrafik som ansluter till den framtida Götalandsbanan. 
Stationsområdet bör också utvecklas för byten mellan cykel, 
bil och buss/tåg genom attraktiva pendelparkeringar. Den 
centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter från stationen) kan 
förtätas med fler bostäder som möjliggör gång- och cykel-
trafik till stationen. Övriga tätorten domineras av småhus-
bebyggelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper 
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och 
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid  Viaredssjön ska 
värnas vid förtätning av bebyggelsen.

Sandared
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Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och 
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närlig-
gande  tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs samt 
landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela 
omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, bibliotek, vård-
central, livsmedelsbutik mm. Servicen är huvudsakligen 
samlad kring torget. Kollektivtrafiken försörjs av buss och 
tåg. Tågstationen är dock placerad ca 1 km från Viskafors 
centrum, vilket gör att tågresandet står för en låg andel av 
kollektivtrafikresandet. Storsjöns naturreservat erbjuder 
naturupplevelser och rekreationsmöjligheter. 

Förslag till markanvändning
Centrum och torget har potential att utvecklas genom att 
fler bostäder tillkommer. Funktioner bör samlas inom 
centrum för att hålla ihop den småskaliga karaktären och 
uppmuntra till rörelse med gång och cykel. På sikt skulle 
en flytt av tågstationen vara positiv för att skapa en attrak-

tiv knutpunkt för både buss och tåg med pendelparkering 
i strategiskt läge. Att flytta stationen kräver ett större 
resandeunderlag vilket motiverar att den huvudsakliga för-
tätningen sker i centrum. Tills  vidare bedöms buss utgöra 
den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen. 

Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen för 
att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbostadshus 
för att blanda upp den småhusdominerade miljön. Det 
finns också  potential att utveckla attraktiva bostadsmil-
jöer t.ex. utmed Viskans östra sida med närhet till såväl 
centrum som Storsjön med omgivningar. I övriga delar av 
tätorten kan förtätning ske där det är lämpligt. Det är vik-
tigt att tillgodose gång- och cykelmöjligheter inom orten, 
med betoning på kopplingar till centrum.    

Viskafors
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DEL 3 
Hänsyn och riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvaliteter eller 
andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn till vid till exempel 
detaljplanering, bygglovprövning eller andra åtgärder i den fysiska miljön. 
Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska översiktsplanen redovisa hur kom-
munen tänker ta hänsyn till allmänna intressen vid beslut om använd-
ning av mark och vatten. Allmänna intressen rör t.ex. natur- och kul-
turvärden, miljö- och klimataspekter, kommunikationsleder samt vissa 
bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Hänsyn till allmänna intressen
Byggande och andra förändringar i mark- och vattenan-
vändningen behöver inte vara oförenliga med ett annat 
allmänt intresse. Utpekade hänsynsområden kan därför 
överlappa  andra föreslagna områdesanvändningar, t.ex. 
stadsbebyggelse. När översiktsplanen upprättas är det 
också svårt att förutse alla framtida önskemål om byg-
gande eller andra åtgärder. Därför måste avvägningen 
mot allmänna intressen ofta göras i varje enskilt fall. 
Redovisningen av hänsynsområden ska underlätta sådana 
avvägningar. Här redovisas till exempel områden där det 
kan vara olämpligt med en viss typ av bebyggelse eller 
där särskilda krav ställs på utformning eller fördjupade 
utredningar. Det kan handla om områden med höga natur- 
och kulturvärden eller områden med risker och störningar. 
För varje hänsynsområde anges riktlinjer för vilken typ av 
hänsyn som behöver tas. 

Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskategorier 
där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsynskategorier-
na är:

• Natur- och kulturmiljövärden
• Areella näringar
• Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
• Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till riksintressen
Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av be-
tydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt miljö-
balken ska områden som är av riksintresse skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada deras vär

den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller 
anläggningarna för avsett ändamål. För  områden som är 
av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur kommu-
nen avser tillgodose dessa. Borås översiktsplan redovisas 
riksintressena i ett separat avsnitt som gör det enkelt att 
hitta informationen. 

Aktualisering av kartmaterial
Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad 
som bedöms intressant ur översiktligt perspek-
tiv. Vissa hänsynsområden är relativt beständi-
ga över tid, medan andra kan förändras i takt 
med ändrad lagstiftning eller i samband med 
att ny kunskap utvecklas. Kartorna ger därför 
en bild av läget när översiktsplanen upprätta-
des. 

Den antagna översiktsplanen kommer fin-
nas som digitalt kartverktyg på kommunens 
webbplats. Det möjliggör  löpande uppdatering 
av underlaget i del 3 - Hänsyn och riksintres-
sen. Det aktuella underlaget kommer finnas i 
kartverktyget.  

I vissa fall hänvisar planen även till planering-
sunderlag som är tillgängliga på myndigheters 
webbplatser.  
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Skyddad natur

Naturreservat
Naturreservat finns upprättade för att skydda värdefulla 
naturområden med stöd i Miljöbalken. Enligt MB 7 kap 4 
§ får ett mark- och vattenområde förklaras som naturre-
servat  av länsstyrelsen eller kommunen i syfte att bevara 
biologisk mångfald, vårda och bevara värdefulla natur-
miljöer eller tillgodose behov av områden för friluftslivet. 
I och i anslutning till naturreservat tillåts inga åtgärder 
som påverkar värdena negativt. Värdebeskrivningar och 
skyddsföreskrifter finns upprättade för respektive område. 
I Borås stad är följande områden skyddade genom natur-
reservat: 

• Backa 

• Flenstorp (kommunalt)

• Kröklings hage 

• Lindåsabäcken (kommunalt)

• Mölarp 

• Rya åsar (kommunalt)

• Rölle

• Storsjön (kommunalt)

• Sundholmen 

• Torpa

• Tranhult 

• Tränningen 

• Vänga mosse (kommunalt)

• Älmås (kommunalt)

Ett  ytterligare naturreservat planeras av kommunen på det 
militära övningsfältet Bråt. Området har höga naturvärden 
och kommunen har efter samråd med Naturvårdsverket 
och Länsstyrelsen aktualiserat frågan om att bilda ett kom-
munalt naturreservat i området. Försvarsmakten bedriver 
idag verksamhet på Bråts skjutfält och samråd sker därför 
mellan kommunen och Försvarsmakten angående reser-
vatsbildning. 

Djur- och växtskyddsområden
Djur- och växtskyddsområden finns till för att skydda säll-
synta  eller störningskänsliga arter. Inom djur- och 
växtskyddsområde kan länsstyrelsen eller kommunen med-
dela särskilda föreskrifter som inskränker rätten 
till jakt eller fiske eller allmänhetens rätt att uppehålla sig 
i området (MB 7 kap 12§). I Borås Stad finns ett antal 
fågelskyddsområden i Frisjön och Sörsjön nära gränsen till 
Marks kommun. 

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturminne, om det behöver 
skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får omfatta även 
det område på marken som krävs för att bevara naturfö-
remålet och ge det behövligt utrymme (MB 7 kap 10 §) I 
Borås Stad finns idag sju naturminnen i form av sju grövre 
träd och en allé (Bredareds prästgård). Kommunen kan 
peka ut nya områden som naturminnen.

Biotopskydd
Små  och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark 
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd, på upp 
till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreservat. Skogs-
styrelsen är den myndighet som beslutar om biotopskydd 
på skogsmark medan Länsstyrelsen fattar beslut på övrig 
mark. I biotopskyddsområdet får inte bedrivas verksamhet 
eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön. Gene-
rellt biotopskydd gäller för alléer, källor med omgivande 
våtmark, odlingsrösen, pilevallar, småvatten och våtmarker, 
stenmurar samt åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns 
särskilda skäl får dispens från förbudet ges i det enskilda 
fallet. 

Natur- och kulturmiljövärden

Naturminnen och biotopskyddsområden finns 
redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst. Skyd-
dad natur samt Skogsstyrelsens webbtjänst Skogens 
pärlor. 



Hänsyn och riksintressen

      71

Strandskydd 
Strandskyddet  ska trygga förutsättningarna för allmän-
hetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet. I hela landet gäller ett generellt strandskydd 
vid hav, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är 
normalt 100 till 300 meter från strandkanten såväl på land 
som i vattenområdet och omfattar även undervattensmil-
jön. 

Inom  strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra 
nya byggnader, ändra användning, byggnader eller anlägg-
ningar så att de avhåller allmänheten från området eller 
vidta andra åtgärder som väsentligen förändrar livsvillko-
ren för djur- och växtarter. Dispens från strandskydds-
bestämmelserna kan ges om åtgärden inte strider mot 
strandskyddets syfte och om särskilda skäl uppfylls. Vid 
varje beslut om dispens eller upphävande av strandskydd i 
detaljplan ska en fri passage till vattnet lämnas för allmän-
heten. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommu-
nens beslut om dispens från strandskyddet.

   
STRANDSKYDDSDISPENS – SÄRSKILDA SKÄL

Dispens från strandskyddet kan prövas av 
kommunen om det anses finnas särskilda skäl. 
Dessa är:

1.  Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2.  Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, verksam-
het eller annan exploatering väl avskild från området 
närmast strandlinjen.

3.  Området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området.

4.  Området behövs för att utvidga en pågående verk-
samhet och  utvidgningen kan inte genomföras utanför 
området.

5.  Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose 
ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

6.  Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 

annat mycket angeläget intresse.RIKTLINJER FÖR                                       
STRANDSKYDDSOMRÅDEN

• Inom strandskyddat område ska ny bebyggelse 
normalt inte tillåtas. Vid prövning  av ny bebyg-
gelse, anläggningar eller andra åtgärder inom 
strandskyddsområden ska miljöbalkens (7 kap 
13-18 §) särskilda skäl tillämpas.

• Kommunen  kan peka ut områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS). Där 
kan dispens från strandskyddet prövas om det 
bedöms bidra till landsbygdens utveckling. Idag 
finns inga utpekade LIS-områden inom Borås 
Stad. Om det är aktuellt att peka ut LIS-om-
råden ges uppdrag som exempelvis tematiskt 
tillägg till översiktsplanen.   
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Övriga områden med höga 
naturvärden

Naturvärden klass I och II
Lokala  inventeringar av höga naturvärden finns i kom-
munens Naturdatabas som är en del av Naturvårdspro-
grammet. Inventeringen ligger till grund för planering och 
naturvårdsarbete i olika former. I Naturdatabasen ingår 
bl.a. odlingslandskap och betesmarker, skogar, våtmarker 
samt sjöar och vattendrag som hyser höga naturvärden 
enligt en tregradig klassificering. Många av områdena 
saknar fastställt skydd men har utifrån sina unika före-
komster eller andra egenskaper så höga värden att de 
bedöms skyddsvärda. Översiktsplanen anger övergripande 
riktlinjer för områden med höga naturvärden med Natur-
databasen som underlag. 

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden. Områdena  anses ha förutsättningar att hysa 
hotade och rödlistade arter. I Borås Stad finns ett stort 
antal små områden i skogsmarken som av Skogsstyrelsen 
klassats som nyckelbiotoper.

Skyddsvärda träd
Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfal-
den och har stark koppling till kulturlandskapet. 

Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbalken, 
men genom att de uppmärksammas 

i länsstyrelens inventering ökar möjligheten till hänsyn i 
samband med exploatering och andra fysiska 
förändringar. 

Ängs- och betesmarker
Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik flora 
av kärlväxter och har ofta betydelse för den biologiska 
mångfalden och för upplevelsen av kulturlandskapet. Bor-
ås Stad hyser ett stort antal sådana områden. 

Våtmarker
Våtmarker har stor betydelse för många djur- och växtar-
ter. I kommunen finns många våtmarksområden, enligt 
länsstyrelsens våtmarksinventering. 

Läs mer på: 
lansstyrelsen.se/vastragotaland

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN                          
MED HÖGA NATURVÄRDEN

• Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked 
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla natur-
områden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön 
bedömas.  

• Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I) 
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot 
åtgärder som påverkar området negativt. 

• Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så 
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påver-
kar området negativt.

• Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden 
av klass  I eller II inte kan förhindras ska kompensa-
tionsåtgärder genomföras inom kommunen.

• Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktions-
områden, rastplatser  och uppväxtmiljöer för djur 
och växter gentemot åtgärder som påverkar området 
negativt.

• Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att 
fortleva på den plats de finns.

• Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om före-
komsten av höga naturvärden inom kommunen. 
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Friluftsliv
Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och fri-
luftsområden, såväl nära staden och tätorterna som på 
landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av stads-
nära friluftsliv. Närhet till små och stora områden av olika 
karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och har positiv 
inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa. Att hålla ihop 
bebyggelsen och värna de gröna kilarna runt staden möj-
liggör ett långsiktigt och stadsnära friluftsliv. 

Utpekade  områden med höga friluftsvärden är större om-
råden med exempelvis anläggningar, spår och leder. Vissa 
badplatser vid de större sjöarna finns med för att visa på 
vikten av att upprätthålla tillgängligheten utmed stran-
dremsor. Det kan också vara områden med potential eller 
behov av att utveckla friluftslivet genom olika åtgärder. 
Kartan redovisar därför områden där hänsyn kan behöva 
tas både till det befintliga friluftslivet och till möjligheten 
att utveckla nytt. Söder om staden finns ett särskilt behov 
av att skapa nya områden för rekreation och friluftsliv, i 
synnerhet då regementsområdet och Gässlösa förtätas 
med fler bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbred-
da och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets 
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra. 

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsun-
den-Torpasjön är av riksintresse för friluftslivet. 
Dessa redovisas separat i avsnittet om riksintres-
sen.

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN                             
MED HÖGA FRILUFTSVÄRDEN

• I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till 
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla 
friluftslivet i framtiden.

• Särskild  hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområ-
den för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil 
och god hälsa även när staden och tätorterna växer 
med mer människor. 

• Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt 
verka för att utveckla befintliga och nya områden för 
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funk-
tion.
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Kulturmiljö

I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna både på 
landsbygden i form av exempelvis gamla odlingslandskap, 
och i stadens och tätorternas bebyggelse, där bland annat 
textilindustrins betydelse för bygden är utmärkande. Kun-
skapen om kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås 
Stads Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet In-
dustribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogram-
met är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram 
för hur man ska hantera kulturmiljövårdens intressen i 
kommunen. Programmet ska i första hand användas i 
kommunens samhällsplanering och för handläggning av 
bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd och riktlinjer för vård 
och säkerställande av bebyggelsen. 

Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag där 
de utvärderade miljöerna ses som utredningsområden 
där man inför konkreta exploateringsåtgärder bör göra 
fördjupade studier av det specifika området. Dessa studier 
kan innehålla analyser och rekommendationer som är 
kopplade till de aktuella förutsättningarna. Det kan t.ex. 
vara aktuellt med en arkeologisk utredning, en antikvarisk 
förundersökning eller en analys av odlingslandskapet med 
hjälp av historiskt kartmaterial.

Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöprogrammet 
så att miljöer från senare bebyggelseepoker inventeras och 
integreras. 

SKYDDADE KULTURMILJÖER 

Kulturmiljölagen (KML) anger grundläggande be-
stämmelser till skydd för delar av kulturarvet genom 
skydd för bland annat fornlämningar, fornfynd, 
värdefulla byggnader (byggnadsminnen) och kyrkliga 
kulturminnen. 

I Borås finns också tre områden av riksintresse för 
kulturmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om 
riksintressen.    
Information om skyddade kulturmiljöer inom finns 
redovisade via Riksantikvarieämbetets webbplats.

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN                          

MED HÖGA KULTURMILJÖVÄRDEN

• Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt 
för kunskapen om och hänsynstagandet till kom-

munens värdefulla kulturmiljöer.  

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer 
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som på-

verkar det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och 
landskapsbild vid placering och utformning av ny 

bebyggelse och anläggningar

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och land-
skapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevel-

sen av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgär-

der inom eller i anslutning till bebyggelse- eller 

landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden ska 

påverkan på värdena bedömas. Vid behov ska för-

djupade utredningar genomföras för att säkerställa 

att utpekade värden inte går förlorade utan istället 

bevaras och berikas.  
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Areella näringar
De  areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, har 
stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosystem-
tjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att 
behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns 
för att möjliggöra en viss lokal livsmedelförsörjning, för 
att vårda skogen och hålla landskapet öppet.

Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i 
anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga sam-
hällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på ett 
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att an-
nan mark tas i anspråk. En sammanhållen bebyggelse och 
restriktiv hållning gentemot ianspråktagande av produktiv 
jordbruksmark ska därför gälla för att värna om jordbru-
kets förutsättningar på lång sikt.  Stor försiktighet gäller 
också  för ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller 
i områden där skogsbruk kan försvåras.  Genom att sträva 
efter att hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder 
som fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna 
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.  

RIKTLINJER FÖR AREELLA NÄRINGAR

• Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen 
ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada eller försvåra ett rationellt skogs-
bruk. 

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyg-
gelse eller annan ändrad markanvändning får inte 
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.

• Om  exploatering av jordbruksmark ändå övervägs 
ska en bedömning och avvägning mellan bygg-
nation och allmänna intressen göras. Bedömning 
ska göras utifrån frågan om jordbruksmarken är 
brukningsvärd. Om jordbruksmarken bedöms bruk-
ningsvärd ska bedömning göras utifrån huruvida 
exploateringen är av väsentligt samhällsintresse 
samt om exploateringen kan ske på annan plats än 
på brukningsvärd jordbruksmark. 

• Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jord-

bruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas 

så att störningar i form av till exempel buller och 

lukt och risk för konflikter mellan bostäder och 

jordbruksföretagen undviks. 
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter

Dricksvatten
Tillgång  på vatten för dricksvattenförsörjning är en cen-
tral naturresurs av stort samhällsintresse. Vattenförekom-
sten är en sårbar del i vattenförsörjningen som ställer höga 
krav på varsamt nyttjande och skydd mot sådant som kan 
påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt. Vattentäk-
ter är skyddade genom vattenskyddsområden som innebär 
vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och 
boende. Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kom-
munen, beslutar om skyddsområden och vilka bestämmel-
ser som gäller i skyddszonerna. 

För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas 
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk. 
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommunalt 
dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärtingen till 
Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstörningar i 
Öresjö. Produktion av dricksvatten  sker även i Dalsjöfors, 
Rångedala, Bredared och Hedared. Alla vattentäkter inom 
Borås Stad som producerar allmänt dricksvatten har ett 
gällande skyddsområde, inklusive Ärtingen. Dessutom 
ingår delar av Ramslätts skyddsområde i Marks kommun 
även i Borås. 

Vattenförsörjning på längre sikt
Råvattentillgången  bedöms vara god i kommunen, med 
det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo vatten-verk. 
Med en beräknad befolkningsökning på upp till 140 000 
invånare till 2035 behöver dricksvattenproduktionen 
anpassas. Det kan innebära att leveranssäkerheten på sikt 
behöver öka genom ytterligare ett vat-tenverk. Produktio-
nen på Sjöbo kommer därför behöva ses över för att möta 
framtidens behov, detta är ett arbete som är planerat att 
starta 2017.  Det finns idag inga beslut om lokalisering av 
eller byggnation av ett nytt verk.

För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en långsiktigt 
säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsper-
spektiv kan behovet av redundant dricksvattenproduktion 
vara avgörande. Redundans avser bl.a. systemens tillförlit-
lighet och förmågan att upprätthålla en god vattenförsörj-
ning även vid störningar. Det skulle i Borås innebära att 
råvatten kan behöva tas från någon av de identifierade 

potentiella dricksvattentäkterna samtidigt som Öresjö och 
Ärtingen behålls i produktion. 

Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som kan 
vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricksvatten-
försörjning i Borås. Planering och exploatering behöver 
ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att nyttja dem 
för framtida dricksvattenproduktion inte äventyras. De 
identifierade grundvattenresurserna är stora, men kan inte 
ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har 
behov av. Därför avses inte de potentiella dricksvattenre-
surserna för grundvatten ingå i en framtida dricksvatten-
försörjning av Borås Stad. Följande potentiella ytvattentäk-
ter pekas därför ut som områden där särskild hänsyn bör 
tas:

• Säven
• Tolken
• Åsunden
• Frisjön

I Borås Stads VA-plan föreslås att initiativ tas till en regi-
onal vattenförsörjningsplan. Ett regionalt samarbete kan 
trygga Borås vattenförsörjning i ett långsiktigt perspektiv. 
Genom en regional vattenförsörjningsplan skapas ett 
underlag för en robust och klimatsäker dricksvattenför-
sörjning i ett flergenerationsperspektiv. 

RIKTLINJER FÖR                                                 
DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricks-
vattenförsörjning med avseende på både vattentäkt 
och produktionsanläggning.

• I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter 
ska särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja 
dem för framtida dricksvattenproduktion. 

• Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder 
inte planeras som riskerar att påverka dricksvatten-
försörjningen negativt. En regional vattenförsörj-
ningsplan är en del i ett mellankommunalt samar-

bete kring vattenförsörjning. 
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VA-försörjning (Vatten och avlopp)
Arbetet med strategisk VA-planering sker i linje med 
åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. Genom 
arbetet bidrar Borås stad till målet att uppnå god ekologisk 
status, god kemisk status och god kvantitativ status i de 
vattenförekomster som finns i kommunen. Dagvatten är 
en fråga som får särskild fokus. Borås Stads Riktlinjer för 
dricksvatten- och avloppsförsörjning innehåller ställnings-
taganden och förhållningssätt för att uppnå hållbar och 
långsiktigt VA-försörjning i kommunen. Därtill har Borås 
Stad tagit fram en Vatten- och avloppsförsörjningsplan 
som anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörj-
ningen.

Avlopp
Omhändertagandet  av avloppsvatten från bostäder och 
verksamheter i kommunen fungerar bra på det stora hela. 
I vissa områden behöver det göras en del förbättringar. 
Utsläppen av skadliga ämnen till miljön måste minska, 
liksom risken för att människor blir sjuka av en dålig 
hantering av avloppsvatten. Avloppsrening sker idag 
huvudsakligen på Gässlösa. Inom några år kommer detta 
ersättas av ett nytt avloppsreningsverk på Sobacken som 
en del i ett samlat Energi- och Miljöcentrum.  

Dagvatten
Dagvattenhanteringen från bebyggda områden handlar i 
vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt till ett 
vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen för att för-
bättra statusen på vattendragen. Borås Stads Riktlinjer för 
dricksvatten- och avloppsförsörjning gäller för dagvatten-
hanteringen.

Områden i behov av förändrad VA-försörjning 
Inom Borås Stad har ca 30 områden med sammanhållen 
bebyggelse identifierats som kan ha behov av en föränd-
rad VA-struktur. Områdena har genomgått behovsbedöm-
ning av vart en förbättrad VA-lösning är mest angelägen. I 
dessa områden kan krav komma att ställas på att kommu-
nen ordnar vatten och/eller avlopp i ett större samman-
hang med stöd i Lagen om allmänna vattentjänster. Med 
detta i åtanke är det särskilt viktigt att inte ny bebyggelse 
tillkommer där kommunen kan bli skyldig att bygga ut 
kommunalt VA.

RIKTLINJER FÖR VA-FÖRSÖRJNING

• Alla fastigheter  i kommunen med behov av dricks-
vatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd 
anläggning.

• För områden som är aktuella att ansluta till 
allmänt VA-nät ska kommunen överväga ny de-
taljplan i syfte att reglera befintlig bebyggelse samt 
för att förtäta bebyggelsen så att fler fastigheter 
ska dela på kostnaden för vatten och avlopp. 

• För områden som är aktuella att ansluta till all-
mänt vatten- och avloppsnät ska verksamhetsom-
rådet antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, 
spill- och dagvatten

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för 
minskad belastning på ledningsnät och recipienter. 
Nya almänna dagvattenanläggningar dimensione-
ras för ett regn som har återkomsttid på 50 år. 

• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa 
når recipienten, om möjligt redan vid förorenings-
källan.

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar 
miljön för upplevelser,  rekreation, lek, naturvär-
den och biologisk mångfald. 
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt VA 
byggas ut till följande områden:  

• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)

För en del av de övriga bedömda områdena kan behov 
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricksvat-
ten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en korrekt 
bedömning.   Det krävs ett vidare arbete med att säker-
ställa och fördjupa informationen om områdena i de olika 
kategorierna. Mer information finns i VA-planen. 

Energiproduktion och distribution
Det kommunägda bolaget  Borås Energi och Miljö produ-
cerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med förbränning, 
vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att sam-
ordnas i en ny anläggning på Sobacken för att utgöra ett 
samlat energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshante-
ring, energiproduktion och avloppsrening. 

Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både genom 
struktur och utformning. Den bebyggelsestruktur som 
översiktsplanen  föreslår är energieffektiv bl.a. genom 
att förtätning möjliggör för ny bebyggelse att integreras i 
befintliga system. Det möjliggör också ett mer energief-
fektivt resande. Byggnaders klimatavtryck påverkas även 
av materialval och hur energieffektiv byggnaden är i drift. 
Befintligt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kva-
dratmeter jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket 
från byggnader behöver minskas genom ett livscykelper-
spektiv vid nybyggnation och renovering.

Eldrivna transporter
Transportsektorn går i ökad takt mot eldrift, vilket 
sannolikt kommer kräva en omfattande utbyggnad av 
infrastruktur i form av elledningar och teknikbyggnader. 
För att möjliggöra en övergång mot mer hållbara trans-
porter behöver denna nya infrastruktur komma in i tidiga 
planeringsskeden.  Vidare behöver laddstationer för elfor-
don utvecklas och tillgängliggöras. Dessa bör placeras på 
strategiska platser så att de blir nåbara för många.  

Elförsörjning
En växande stad ställer krav på  ytterligare elförsörjning 
som är driftsäker. Planering för nya ledningar planeras 
runt Borås, som på sikt ska ersätta det befintliga. De nya 
ledningarna sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, 
Kråkered, Sobacken, Vinrankan och vidare in mot cen-
trum och ut mot industriområden och landsbygd. Längs 
kabelsträckningen kommer ett antal mindre mottagnings-
stationer att byggas. 

För att möta behovet av el till nya industrietableringar 
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också 
byggas ut i växande  bostadsområden. Hänsyn behöver tas 
till elnätets utvecklingsbehov. 

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN MED                 
BEHOV AV FÖRÄNDRAD VA-FÖRSÖRJNING

• Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att 
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommu-
nalt VA enligt 6§ i Lagen om allmänna vattentjäns-
ter (LAV).

• Vid  utbyggnad och förtätning i områden som är 
föremål för utbyggnad av kommunalt VA så ska 
nybyggnation tillåtas endast om det gynnar en 
kostnadseffektiv utbyggnad av VA-nätet. Även dag-
vatten ska vara en integrerad del det kommunala 
verksamhetsområdet. 

RIKTLINJER FÖR ENERGI-                                  

PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

• Ny  bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas 
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp 
och el.

• Uppvärmning/kylning  ska i första hand ske med 
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.

• Skapa  förutsättningar för resurseffektiva bebyggel-
sestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att 
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för 
att underlätta hållbara resvanor.

• Klimatavtrycket  från byggnader ska minskas genom 
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggna-
tion och renovering.

• Infrastruktur för att möta övergången mot fler eld-
rivna fordon  kommer kräva utrymme och behöver 
därför komma in i tidiga planeringsskeden. 

• Laddstationer  för elfordon behöver utvecklas och 
placeras i strategiska lägen. 

• Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till 
elnätets behov av infrastruktur. 



Hänsyn och riksintressen

      79

Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som idag sak-
nas i Borås Stad. Tillstånd har givits för vindkraftverk i 
närheten av Rångedala, utanför Hedared samt söder om 
Svaneholm. Inga av dessa verk har ännu uppförts. Åtgär-
der som försvårar uppförande av dessa verk ska undvikas. 
Områdena finns redovsade på Vindbrukskollen.   

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en vindbruks-
plan som ett tillägg till översiktsplanen. I uppdraget ingår 
att utreda tysta områden. Vindkraftsförutsättningarna har 
tidigare utretts översiktligt i dokumentet  Förutsättning för 
att bygga vindkraftverk i Borås (2011) som bl.a. innehåller 
vindkartering och identifiering av potentiella intressekon-
flikter. Utredningen skedde i samråd med grannkommu-
ner, myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med 
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kommunens 
olika landskapstyper. Detta utredningsmaterial är viktiga 
underlag i det fortsatta arbetet med att ta fram en vind-
bruksplan. 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendationer 
kring principer vid etablering av vindkraft. Beslutet grun-
dade sig på ovan nämnda utredning.  Rekommendationer-
na är indelade under följande rubriker:

• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck

• Vinst i lokalsamhället

• Samordna med andra störningar.

Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vind-
kraftsetableringar  utan hänvisar det till vindbruksplanen. 
Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen grundar sig 
därför på gällande beslut samt myndigheters rekommen-
dationer. 

Solenergi
Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med hjälp av 
teknisk utveckling blir allt mer attraktiv. Med anläggningar 
på t.ex. byggnader kan det också vara ett yteffektivt sätt att 
producera klimatanpassad energi. Kommunen är positiv 
till etablering av solenergianläggningar. Montering på tak 
och mindre byggnader kräver i normalfallet inget bygglov. 
På vissa byggnader t.ex. med kulturhistoriskt värde kan 
bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna vara i 
drift över lång tid behöver det säkerställas att åtgärder i 
anslutning till anläggningarna inte orsakar skugga som 
försämrar förutsättningarna. 

RIKTLINJER FÖR VINDKRAFT

• Borås Stad ska ta fram en vindbruksplan som tillägg 
till översiktsplanen  där möjligheterna att etablera 
vindkraft utreds. 

• Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kom-
munfullmäktiges  rekommendationer kring principer 
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna 
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid 
planering av vindkraft. 

• Planering  av vindkraft nära kommungräns ska sam-
rådas med berörd kommun.

• För  att säkerställa att eventuella områden som fram-
över pekas ut som lämpliga för etablering av vind-
kraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens 
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten. 
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra 
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras.

RIKTLINJER FÖR SOLENERGI

• Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen 
av solenergianläggningar.

• Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgär-
der i anslutning  till befintliga anläggningar ska 
förutsättningarna för fortsatt drift säkerställas.  
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Avfallshantering
Avfall  ses som en resurs som ska hanteras enligt ordning-
en minimering, återbruk, återvinning eller energiut-vin-
ning. I sista hand ska avfallet deponeras. Borås har ett 
väl utbyggt system för avfallshantering och produktion 
av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el. Avfall samlas och 
sorteras på Sobacken söder om Borås där även biogasan-
läggning finns. Utsorterat hushållsavfall används för fjärr-
värmeproduktion i Ryaverket. När Ryaverket avvecklas 
kommer även fjärrvärmeproduktionen till största del ske 
på Sobackens samlade Energi- och Miljöcentrum. 

Kommunens planering behöver tillgodose en markan-
vändning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshante-
ring. Återvinningsstationer- och centraler behöver finnas 
på strategiska platser för att underlätta för människor och 
företag att göra rätt i vardagen. Avståndet från hushåll el-
ler verksamhet är ofta avgörande för viljan och förmågan 
att bidra till insamling och sortering. I planeringssamman-
hang bör avfallsfrågor belysas och beaktas i tidiga skeden. 
Arbete pågår med att ta fram en ny Avfallsplan som ska 
vägleda kommunens arbete med avfallshantering.

Utvinning
Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus. 
Naturgrus  är en ändlig resurs och ska användas endast 
om det inte är möjligt att ersätta med bergkross. 

Bredband och mobilnät
Snabb  och trygg internetuppkoppling är avgörande för 
kunskap och företagande och är i dag en naturlig del av 
människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i allt högre 
grad en förutsättning för äldres möjligheter att bo kvar 
genom att exempelvis använda e-hälsohjälpmedel. Det 
är särskilt viktigt för landsbygdens utveckling. Borås 
Stad strävar efter att fler boråsare ska få tillgång till 
fiberuppkoppling. Kommunen bygger ut fiber i tätor-
terna genom eget bolag, samt stöttar enskilda fiberför-
eningar ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det 
fasta fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex. 
bostadsområden. 
 
Mobilnätets  infrastruktur i form av mobilmaster och 
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras i 
tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna infra-
struktur finns på plats då nya bostäder eller verksam-
heter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska 
placeras så att de inte stör kringliggande verksamheter 
eller bostäder.

Radio och TV
Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig samhälls-
funktion för radio- och tv-kommunikation. Inga åtgär-
der tillåts som påverkar dess funktion negativt.

RIKTLINJER FÖR AVFALLSHANTERING

• Samhällsplaneringen ska tillgodose en mar-
kanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar 
avfallshantering.  Anläggningar för insamling 
av avfall ska finnas i strategiska lägen så att 
det är lätt att göra rätt och så att transporter 
minimeras. Rimliga avstånd till bostäder och 
verksamheter bör eftersträvas.

RIKTLINJER FÖR UTVINNING

• Värna naturresurser, såsom jord och skog, grund- 
och ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg 
och naturgrus gentemot åtgärder som negativt 

påverkar framtida användning.

• Anlägg bergtäkter på strategiska platser som 
medför så lite transporter och störningar som 
möjligt.
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Södra Älvsborgs sjukhus
Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde och 
är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja för god 
framkomlighet för utryckningsfordon samt god tillgäng-
lighet för såväl sjukhusbesökare som anställda. Sjukhusets 
utvecklingsbehov ska beaktas i den fysiska planeringen 
genom samverkan mellan kommunen och Västra Göta-
landsregionen.  

Råvarutillgångar

Naturgrustäkt

Dricksvattenförsörjning

Vattentäkt

Reservvattentäkt

Potentiell vattentäkt

Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet

Avfallshantering

Avloppsreningsverk (avvecklas)

Avloppsreningsverk (planerat)

Dricksvattenproduktion

Energiproduktion

Energiproduktion (planerad)

Kommunikationsanläggning

Räddningstjänst

Sjukhus

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

Räddningstjänst och utryckning
En  tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet på 
att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet kan lösa 
sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det handlar 
dels om framkomlighet i trafiken, dels om förmågan att 
nå fram till och utrymma byggnader. Samråd ska ske med 
räddningstjänsten i samband med planering av ny bebyg-
gelse eller andra åtgärder. På sikt kan det finnas behov av 
en eller flera nya brandstationer för att öka förmågan att 
klara insatstiderna. Det finns idag ingen fastställd place-
ring, men samhällsplaneringen ska vara öppen för och 
samverka med räddningstjänsten kring kommande behov. 
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall områden 
där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som planeringen 
behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen har starkt fokus 
på förtätning av redan byggda områden som kan innebära 
utmaningar vad gäller t.ex. buller och markförhållanden. 
Många aspekter kommer behöva utredas vidare men över-
siktsplanen ger en grundläggande bild av vilka intresse-
konflikter som kan uppstå och vilken hänsyn som behövs. 

Vatten- och luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
MKN för vatten syftar till att skydda vårt vatten från 
föroreningar och människors hälsa och säkerhet samt att 
uppfylla de krav som ställs för medlemskap i EU. Alla 
länder antog 2000 det så kallade ramdirektivet för vatten, 
direktivet bygger på en insikt om att Europas invåna-
re måste vårda sina vattenresurser bättre. I Sverige har 
vattendirektivet införlivats i den svenska lagstiftningen ge-
nom miljökvalitetsnormer för vatten. Arbetet med att nå 
god status i vattnet är organiserat genom fem vattenmyn-
digheter i landet, som avgränsas utifrån avrinningsområde. 
Borås tillhör Västerhavets vattenmyndighet. 

Målen med arbetet överlag är följande:

• God status på yt- och grundvatten
• God tillgång på vatten
• Att vattenkvaliteten inte försämras.
• Att framtida generationer ska få uppleva god   

 vattenkvalitet.    

Det  är viktigt att kommunen säkerställer god vattenkva-
litet för alla medborgare idag och i framtiden. Översikts-
planen föreslår inga åtgärder som bedöms kunna påverka 
miljökvalitetsnormerna för vatten negativt. Ingen ny 
verksamhet som gör att MKN för vatten överträds ska 
tillåtas, samt att det ska göras möjligt att uppnå MKN. 
Befintlig verksamhet ska sträva efter att förbättra vatten-
förhållandena. 

Information om de enskilda vattenförekom-
sternas miljökvalitetsnormer och status finns i 
databasen VISS (viss.lst.se) och i kartfunktionen 
Vattenkartan (vattenkartan.se).

RIKTLINJER FÖR ATT                                                 

UPPRÄTTHÅLLA GOD VATTENKVALITET

• Borås stad ska genom planering sträva efter att 
uppnå samt  bibehålla god status för vatten. 
Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och 
kemisk vattenstatus och/eller statusen ska inte 
försämras.

• Användning av mark och vatten ska ske på ett 
sådant sätt att den långsiktiga produktionsför-
mågan, den  biologiska mångfalden samt natur-, 
kultur- och friluftsvärden bibehålls.

• Naturresurser,  som grund och ytvatten, vatten-
kraft med mera ska värnas mot åtgärder som 
negativt påverkar framtida användning.

• Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker, 
ska skyddas  mot åtgärder som negativt kan 
påverka MKN för vatten.
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Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)
Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och 
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen 
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning och 
industrier. Luftföroreningar transporterars även in i Sve-
rige över riksgränsen. Utsläppen från transporter är den 
luftförorening som främst ger hälsoproblem eftersom den 
sker i gatunivå där människor vistas.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda männ-
iskors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav. MKN är 
föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett 
geografiskt område. Borås stad ansvarar för att normerna 
följs i samverkan med luftvårdsförbundet Luft i Väst. Par-
tikelmätningar (PM10) gjorda av Borås Stad visar att hal-
terna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedel-
värdet och dygnsmedelvärdet i kommunen. Vid förtätning 
av staden kommer fler människor vistas på samma yta och 
fler människor kommer att påverkas av luftföroreningar. 
Det kan även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar 
mängden föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra 
att omblandningen av luften minskar och därmed koncen-
treras halterna. Exakt hur koncentrationen ser beror på 
hur byggnader ser ut och var de placeras. Att översiktspla-
nen styr mot ett ökat hållbart resande är viktigt för att inte 
halterna av luftföroreningar ska öka. 

Buller och vibrationer

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor 
i Sverige. Vägtrafikbuller är den vanligaste formen men 
även buller från bl.a. järnväg och industri förekommer i 
Borås. Buller kan påverka livskvaliteten negativt genom 
t.ex. sömnstörningar eller ge upphov till stress och till det 
relaterade sjukdomar. 

Miljökvalitetsnormer för buller (MKN)
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en slags 
målsättningsnorm, det ska eftersträvas att omgivningsbul-
ler inte medför skadliga effekter på människors hälsa.
Normen följs när strävan är att undvika skadliga effekter 
på människors hälsa av omgivningsbul-ler. Kommuner 
och myndigheter ansvarar för att miljökvalitetsnormer 
följs, främst genom kart-läggningar och åtgärdsprogram.
Kommuner med en befolkning på över 100 000 invånare 
samt Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartlägg-
ningar och därefter ta fram och fastställa åtgärdsprogram 
för att minska bullerstör-ningar
Borås Stad kartlade bullersituationen 2012 där cirka 25 
procent av Borås Stads invånare är utsatta
för bullernivåer mellan 55 och 75 dBA, främst från väg 
och järnväg.

Buller i bebyggelseplaneringen
Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga bebyg-
gelsemiljöer  och att bebyggelseutvecklingen sker i urbana 
stråk och i stationsnära lägen. Förtätningsmöjligheterna 
tenderar att stå i konflikt med de stora genomfartslederna, 
t.ex. väg 40 och 42. Hantering av buller i bebyggelsepla-
neringen kommer därför få allt större fokus framöver. För 
att möjliggöra fler bostäder i bra kollektivtrafiklägen samt 
gång- och cykelmöjligheter behöver bebyggelsen lokalise-
ras och placeras så att buller minimeras. Mindre känsliga 
byggnader som verksamheter eller parkeringshus kan 
och bör placeras som bullerskydd för bostäder och andra 
känsliga byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördju-
pade bedömningar och mer detaljerade bullerutredningar 
göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen fastställas. 

Aktuella bullerkarteringar för väg och järn-
väg finns på boras.se  

RIKTLINJER FÖR ATT                                                              

UPPRÄTTHÅLLA GOD LUFTKVALITET

• Borås stad ska genom planering sträva efter att 
uppnå samt bibehålla god status för luft. 

• Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgär-
derna inte orsakar/bidrar till ett överskridande av 
miljökvalitetsnorm.

• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsys-
tem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.

• Kommunen ska följa upp effekterna på luftkva-
liteten från  stadsbyggnad och förtätning och vid 
behov ska negativa effekter reduceras.
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Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kom-
mer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad. 
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anlägg-
ningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid 
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte 
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat 
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter 
hindras. 

Vibrationer
I närheten av t.ex. väg och järnväg kan vibrationer från 
trafiken  utgöra en olägenhet för boende och de som vis-
tas nära transportlederna. Vid planering nära större trans-
portleder kan det krävas att vibrationer utreds i samband 
med detaljplanläggning och lovgivning. För vibrationer 
finns Svensk Standard SS 460 48 61, Vibrationer och stöt. 
Mätning och riktvärden för bedömning av komfort i bygg-
nader. Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna flera 
myndigheters arbete med omgivningsbuller. I detta arbete 
hanteras även vibrationer. Resultat av pågående arbete 
presenteras löpande på Naturvårdsverkets hemsida.

Störande verksamheter
Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns i Bover-
kets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” riktvärden för 
skyddsavstånd mellan bostäder och arbetsplatsområden. 
Det kan handla om såväl buller som luktspridning. Verk-
samheter med skyddsavstånd finns på flera håll i kommu-
nen och ska respekteras vid planering för ny bebyggelse. 
Bedömning av skyddsavstånd och påverkan på t.ex. 
bostadsbyggande får utredas från fall till fall. Den långsik-
tiga intentionen är att störande verksamheter lokaliseras 
tillsammans och utanför den blandade stadsmiljön. Befint-
liga störningskällor i centrala staden kan på sikt flyttas till 
andra platser. I del 2, Mark- och vattenanvändning föreslås 
utredningsområden för nya verksamheter där lämplighet-
en för störande inslag kan prövas.  

RIKTLINJER FÖR BULLER OCH VIBRATIONER

• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god 
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.

• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och 
äldre vistas.

• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas 
till områden som redan är bullerpåverkade.

• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska 
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra 
mindre bullerkänsliga  funktioner placeras som 
avskärmning mot bullret.

• Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för 
att minska antalet bullerutsatta bostäder och 
människor. Bullersituationen behöver utredas och 
uppdateras med en ny kartläggning.

• Vid  planering och byggnation i närheten av väg och 
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.

RIKTLINJER FÖR                                                                              

STÖRANDE VERKSAMHETER

• Rekommenderade skyddsavstånd till störingskäl-
lor ska respekteras. Bostäder  bör placeras så att 
pågående verksamheter inte riskerar restriktioner 
i efterhand. 

• Störande verksamheter bör lokaliseras tillsam-
mans på platser där de inte påverkar bostäder, 
människor och stadsliv negativt. 
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Farligt gods
Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela 
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns för 
väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg 1757, 
Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till kustbanan, 
vid passage genom Borås kommun. Förbud mot farligt 
gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron. 
Godstransporterna förväntas öka, därmed även farligt 
gods, samtidigt som Borås strävar efter förtätning av 
befintlig bebyggelse och i lägen som kan tangera leder för 
farligt gods. Liksom buller kommer frågan om närhet till 
farligt gods få större fokus i den fortsatta planeringen. 

Länsstyrelsen  anser att riskfrågor ska beaktas vid plane-
ring inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad har 
tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn som behöver 
tas vid planering av ny bebyggelse. Rapporten beskriver 
en metod för hur man kan utreda frågor om farligt gods 
som ligger inom 150 meter från transportleden. Syftet 
är att underlätta en tidig bedömning av vilka utredningar 
som kan krävas för att hitta lämplig markanvändning samt 
möjliga åtgärder. Exempelvis kan vissa mindre känsliga 
verksamheter som parkeringar och tekniska anläggning-
ar ligga närmare tranportleden så att känslig bebyggelse 
hamnar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också 
en samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.  
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för en 
smidig planeringsprocess.  

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter 
kan uppstå 
För  riskhantering av farligt gods är bästa skyddet att hålla 
avstånd till riskkällan. Samtidigt kan potentialen att förtäta 
bebyggelsen i vissa fall vara så avgörande för stadsut-
vecklingen att andra lösningar behövs. Utvecklingen av 
stadskärnan samt urbana stråk tangerar i vissa fall farligt 
godsleder. Det gäller främst följande områden:

• Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
• Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
• Korsningen Druveforsvägen-väg 40.

• Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

Vid dessa platser kan tekniska lösningar vara ett sätt att 
nå en tillfredsställande risknivå. Det kan handla om val av 
byggnadsmaterial, lösningar för ventilation, utrymnings-
vägar eller andra åtgärder som minimerar riskerna. Detta 
behöver hanteras i detaljplaneskedet i samverkan med 
andra aktörer. 

Riskavstånd farligt gods-led (150 m)

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

RIKTLINJER FÖR PLANERING                                           

UTMED FARLIGT GODSLEDER

• Utpekade farligt godsleder genom Borås ska be-
aktas vid samhällsplanering så att deras funk-
tion inte påverkas negativt  och så att hälsa och 
säkerhet för de som vistas nära transportleden kan 
säkerställas. 

• Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för 
farligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt 
samhällsplanering nära farligt godsleder. Borås 
Stad bör sträva efter samsyn med Länsstyrelsen 
och räddningstjänst kring farligt godstransporter.

• I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt 
med farligt  godsleder kan tekniska lösningar vara 
ett sätt att nå en tillfredsställande risknivå.  

• På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt 
farligt gods leds om till lägen utanför centrum. 
Dessa  bör fortsatt utredas. 
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Översvämningsrisk
Risken för översvämningar ökar med ett förändrat klimat i 
och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer och högre 
temperaturer. Särskilt har risken för skyfall fått ökat fokus 
i samhällsplaneringen på senare tid. 
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns över-
svämningsrisk vid höga vattenflöden. Detaljerad över-
svämningskartering för Viskan och Lillån samt Viareds-
sjön visar naturligt uppkomna översvämningszoner vid 
100-årsregn, framtida 100-årsregn samt vid beräknat 
högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druvefors, 
Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens dam-
mar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid beräknad 
högsta vattenflöde, sk BHF, som är betydligt högre än ett 
100-årsregn, översvämmas fler kraftverk och dammar. 
Områden med större utbredning av översvämningar finns 
från Pantängen och genom centrum till Göta. 
En mer översiktlig översvämningskartering över hela 
Viskan, redovisar större utbredning av översvämningar 
vid Marsjöarna, i Gingri dalgång samt från Göta ner till 
Guttasjön

En översiktlig skyfallsutredning har genomförts, enligt 
uppdrag i VA-planen om att ta fram en plan för säker 
ytvattenhantering. Utredningen är en lågpunktskartering 
och analysen identifierar lågpunkter i terrängen där det 
kan finnas översvämningsrisk om kapaciteten hos befint-
ligt dagvattennät överskrids vid ett skyfall. Analysen utgör 
ett underlag för eventuella klimatanpassningsåtgärder och 
i detaljplanearbete. 

Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt 
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering – ett 
verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse” ger 
vägledning  vid planering i vattennära områden. Handbo-
ken innehåller en planeringsmodell samt rekommendatio-
ner om dimensionerande höjder för olika planeringssam-
manhang. Ett annat underlag är ”Regional handlingsplan 
för klimatanpassning ”som bl.a. rekommenderar åtgärder 
som baseras på ekosystemtjänstperspektivet.

Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsriskerna 
i kommunen och indikerar var det kan behövas noggran-
nare utredningar. Vid detaljplanering eller andra åtgärder 
i riskområden ska fördjupade utredningar göras och nöd-
vändiga åtgärder vidtas. Generellt bör planeringen ha 

ett klimatanpassningsperspektiv som att sträva efter att 
minimera hårdgjorda ytor eller att dra nytta av ekosystem-
tjänster. 

100-årsflöde

Beräknat högsta flöde

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

RIKTLINJER FÖR PLANERING I                                          
OMRÅDEN MED ÖVERSVÄMNINGSRISK

• Kommunen ska arbeta aktivt med förebyggande 
klimatanpassningsåtgärder i planeringen.  Framtida 
klimatförändringars påverkan ska hanteras i minst 
ett 100-årsperspektiv.

• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder 
inom eller i anslutning till riskområden för över-
svämning ska noggranna riskbedömningar göras. 

• Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåt-
gärder vidtas, t.ex. anpassning  av bebyggelse och 
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosys-
temtjänster.  

• Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera låg-
punkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för 
att hitta eventuella problemområden. 
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Risk för ras, skred och erosion
Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred, ras 
och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmassor kan 
sättas i rörelse. Det  kan leda till skador på bebyggelse 
eller på människor. Skred och ras kan ske naturligt eller 
genom mänsklig påverkan såsom förändrad markanvänd-
ning eller vattennivåer. Klimatförändringarnas påverkan 
på nederbördsmängden kan på sikt bidra till erosion och 
översvämningar vilket höjer risken för skred och ras. 

Statens  Geotekniska Institut (SGI) bedömer de geotek-
niska förhållandena i kommunen som generellt gynnsam-
ma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt eftersom marken 
främst utgörs av berg och morän. I Viskans dalgång, 
i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns 
isälvsavlagringar med grus och sand samt nära vatten-
dragen finare sediment och silt. Hela kommunen ligger 
över högsta kustlinjen. Det innebär att lera, som normalt 
innebär högre skredrisker, med några få undantag saknas. 
I bebyggda delar och i områden där många människor 
vistas finns skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag. 
Det handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment 
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan och 
Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svaneholm längs 
Viskan. 

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes 2004. Kar-
teringen  gjordes enbart för utvalda bebyggda områden 
och ger därmed inte en heltäckande bild av förhållandena 
i kommunen. Vid detaljplanering måste det därför alltid 
göras en bedömning av ras, skred och erosion i enlighet 
med PBL. 

SGI har tagit fram en Vägledning ras, skred och 
erosion med kartunderlag. Översiktliga värdering-
ar av stabilitetsförhållanden kan göras utifrån det 
underlaget.

Jordarter (grov indelning)

Berg

Isälvssediment

Morän

Postglacial sand--grus

Torv

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

RIKTLINJER FÖR                                              
RAS, SKRED OCH EROSION

• Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i de-
taljplanearbete  genom att geoteknisk undersök-
ning och stabilitetsutredning görs, samt genom 
att krav på detaljerad undersökning ställs vid 
bygglov eller bygganmälan.
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Förorenad mark
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnader där halten av något ämne är så 
hög att den kan utgöra risk för människors hälsa eller för 
miljön. Förorenade områden i Borås Stad har inventerats 
översiktligt. Djupare inventeringar, och  i några fall under-
sökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, ned-
lagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. 
Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms 
Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra 
mindre områden med olika typer av föroreningar som kan 
behöva någon form av efterbehandling. På länsstyrelsens 
webbplats finns kartering av potentiellt förorenade områ-
den som uppdateras löpande. Områdena är indelade i en 
skala från 1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har 
högst prioritet vid eventuell efterbehandling. 

Vid planering och i bygglovsärenden bör man i tidigt 
skede beakta risken för att ett område kan vara förorenat 
och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. Särskilda mar-
kundersökningar  kan behövas på plats. Översiktsplanen 
föreslår förtätning och omvandling av befintlig bebyggel-
se, i några fall verksamhetsområden där risken för mark-
föroreningar kan vara stor. Utredningar kommer behöva 
göras i samband med att fördjupningar, planprogram och 
detaljplaner tas fram.  

Markradon
Den övervägande delen av kommunen består av morän-
jordar som generellt är klassade som normalriskområde 
för markradon. Inom normalriskområden förekommer en 
variation i markradonhalt beroende på lokala geologiska 
skillnader och grundvattennivåer. 

I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Molla-
ryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och sand 
som ger förhöjda markradonhalter och kan vara högrisk-
områden. Vid nybyggnad bör mätning ske.

Totalförsvaret
Bråts skjutfält 
Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område som 
ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom skjutfäl-
tet  bedriver Försvarsmakten verksamhet. Skjutbanorna 
används då alternativ saknas i närområdet. Borås Stad 
samråder med Försvarsmakten angående naturreservats-
bildning på Bråt. 

Höga objekt
För  att säkerställa att höga objekt, t.ex. vindkraftverk eller 
byggnader, inte hamnar i konflikt med Försvars-maktens 
tekniska system måste en förfrågan ställas till myndighe-
ten. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre 
än 20 m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen 
bebyggelse.

Se även kapitlet Riksintressen.

Potentiellt förorenade områden finns redovisa-
de på länsstyrelsens webbplats --> infokartan

RIKTLINJER VID FÖRORENAD MARK

• Risk för förorenad mark ska alltid beaktas inför 
planering av ny bebyggelse. Vid misstanke ska 
markundersökning göras och nödvändiga åtgärder 
vidtas. 

RIKTLINJER FÖR OMRÅDEN                                             

AV BETYDELSE FÖR TOTALFÖRSVARET

• Alla plan- och lovärenden inom områden av betydel-
se för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmak-
ten.

• Alla  ärenden inom hela kommunen som rör höga 
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till 
Försvarsmakten

ÖVRIGA UNDERLAG

Kommunen har en handlingsplan för förebyggan-
de arbete med skydd mot olyckor och extraordi-
nära händelser. De händelser som har betydelse 
för samhällsplaneringen är framför allt avbrott i 
den tekniska försörjningen, trafik olyckor, olyckor 
vid transport av farligt gods, bränder, olyckor vid 
anläggningar med farlig verksamhet och översväm-
ningar. Tänkbara olyckor och deras konsekvenser 
beskrivs översiktligt i ett separat dokument, Risk-
och sårbarhetsanalys för Borås Stad.
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Mellankommunala frågor

Mellankommunala intressen hanteras till stor del inom 
Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund som består 
av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, Svenljunga, 
Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs kommuner. 
Samarbete sker också genom Västra Götalandsregionen 
och Västtrafik i infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor. 
Västra Götalandsregionen är upprättare av den regionala 
planen för transportinfrastruktur. Det finns också vissa 
områden som Borås och andra kommuner har gemensam-
ma intressen av att utveckla, skydda eller ta hänsyn till. 

Infrastruktur och gods
Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regional 
pendling och är därmed av mellankommunalt intresse. 
Dessa vägar ingår i Funktionellt prioriterat vägnät som är 
vägar av betydelse för regional och nationell tillgänglig-
het. På FPV ska det vara smidigt att ta sig fram och man 
ska eftersträva kontinuitet i tillgänglighetsstandard.De 
utpekade vägarna utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplane-
ring. Vid exploatering i anslutning till vägar i FPV behöver 
konsekvenserna för tillgängligheten bedömas och eventu-
ella åtgärder vidtas. Det är en mellankommunal fråga att 
upprätthålla god regional tillgänglighet utmed dessa vägar.

Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180 
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och ligger 
kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket har tagit 
fram en vägutredning för vägarna 42 och 180 och beslut 
har fattats om att gå vidare med att 180 ska utgöra huvud-
vägsträckning för Borås–Tvåstad. 

Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional 
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan kommu-
nerna. Det ligger i alla kommuners intresse att verka för 
bättre  kapacitet och standard på dessa. Översiktsplanen 
har starkt fokus på stationsnära planering som främjar mer 
resande på järnväg. Borås ser positivt på en motsvarande 
inriktning i grannkommunerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsbanans 
utbyggnad.  Kommunerna och kommunalförbunden 
i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit fram en 
gemensam målbild för stråkets utveckling där Götalands-
banan utgör ryggraden. Målbilden beskriver ett starkt 
stråk med goda kommunikationer, en gemensam arbets-
marknadsregion och brett bostadsutbud för ett enkelt 
vardagsliv.

Godstransporter  är en fråga som behöver hanteras ge-
mensamt med såväl andra kommuner som med Trafikver-
ket och andra myndigheter. Västra Götalandsregionen 
beskriver i sin Godstransportstrategi behovet av starka 
stråk och noder för gods. Borås medverkar i arbetet med 
att utveckla godstransporterna i Sjuhärad och Västsverige. 

Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen
Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras 
ligger delvis över gränsen mellan Borås,  Bollebygd och 
Vårgårda kommuner. Området ligger inom riksintresse 
för naturvård och gränsen sammanfaller för närvarande 
med ett område utpekat i myrskyddsplanen. Länsstyrelsen 
jobbar just nu inte aktivt med områdesskydd av området, 
men det kan bli ett reservat i framtiden.

Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda 
kommun. 

Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till 
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun 
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och 
då kräva tillstånd. 
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller 
delvis inom andra kommuner:

•  Uttermossen (Mark)
•  Skephult (Mark)
•  Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och 
•  Ulricehamn)
•  Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
•  Lysjön (Svenljunga)

Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.

Vatten
Flera  vattendrag och ytvatten sträcker sig över kommun-
gränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet, som är av riks-
intresse för naturvård. Dricksvattentäkten Öresjö samt av 
översiktsplanen utpekade potentiella framtida vattentäkter 
ligger delvis i eller har avrinningsområden i andra kom-
muner. Åtgärder på respektive sida om kommungränsen 
kan påverka vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av 
mellankommunalt intresse att gemensamt verka för god 
status på de vatten som sträcker sig över kommungränser-
na. 

Natur- och vattenområden  kan generellt sägas utgöra en 
grön infrastruktur som sträcker sig över stora områden, 
ofta över kommungränser. Värnandet och utvecklandet av 
grön infrastruktur kommer sannolikt bli en allt mer ange-
lägen fråga att hantera i mellankommunalt eller regionalt 
perspektiv. Detta kommer behöva stöd och underlag från 
bl.a. länsstyrelsen och andra myndigheter.

RIKTLINJER FÖR MELLAN-                                         
KOMMUNALA INTRESSEN

• Borås  ska samverka med omkringliggande regio-
ner kring frågor som rör exempelvis infrastruktur, 
kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksin-
tressen.

• Åtgärder som planeras i hänsynsområden som 
korsar eller  ligger nära kommungräns ska samrå-
das med berörd kommun. 
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Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas 
mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller 
försvåra möjligheten att utnyttja områdena eller anlägg-
ningarna för avsett ändamål. För områden som är av riks-
intresse ska översiktsplanen redovisa hur kommunen avser 
tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till riksintresset oavsett 
om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det 
redovisade områdets gränser. Riksintressen anges i Miljö-
balkens 3 och 4 kapitel.

Riksintresse kommunikationer 
(3 kap 8 § Miljöbalken)
Enligt  Miljöbalken ska anläggningar för kommunika-
tioner som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som 
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av dem. 

Vägar
För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och 
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, trans-
portkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

I Borås stad är följande vägar av riksintresse 
enligt Trafikverket.

• Väg 27, Karlskrona – Göteborg

• Väg 40, Göteborg – Västervik

• Väg 41, Varberg – Borås

• Väg 42, Borås – Trollhättan

Det  ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla rik-
sintressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser 
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling som 
skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt resande 
och som harmoniserar med regional och nationell trafik. 
Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättring-
ar i kollektivtrafiken, gång- och cykelnätet samt med olika 
former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan 
kommunen och myndigheterna är viktig för att säkerställa 
både lokal utveckling och bibehållen kapacitet och fram-
komlighet på vägarna. 

Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås 
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskom-
melse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärdsförslag och 
hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet är att möjliggöra 
förändrad markanvändning i Borås samtidigt som funk-
tionen av väg 40 bibehålls. Borås Stad kommer därtill i 
en trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det 
övergripande vägnätet för att identifiera åtgärder för att 
hantera den långsiktiga trafikutvecklingen. Arbetet tar sin 
utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås och i samverkan 
med Trafikverket. 

Järnvägar
Samtliga  järnvägar i kommunen anges av Trafikverket 
som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder som 
påverkar deras funktioner negativt. För Borås är samt-
liga järnvägar av stort värde för transporter till och från 
kommunen. Översiktsplanens strategi att koncentrera ny 
bebyggelse till kollektivtrafiknära lägen stödjer ett ökat 
resande på järnväg. Omvänt förutsätter denna strategi 
att järnvägarna kan erbjuda ett attraktivt resande. Idag 
är standarden på flera av järnvägarna för låg för att ge 
tillräcklig kapacitet och restid. På sikt behöver banorna 
därför rustas upp till bättre kapacitet.

Järnvägar av riksintresse:
• Viskadalsbanan

• Kust till kustbanan

• Älvsborgsbanan

ÖVERGRIPANDE INRIKTNING                                     

FÖR RIKSINTRESSEN I KOMMUNEN

Många riksintressen inom Borås Stad  har gällt 
under lång tid och kommunen har inte för avsikt 
att föreslå förändringar i markanvändningen eller 
andra åtgärder som påverkar dessa negativt. Kom-
munen delar i allt väsentligt synen på riksintres-
sena som beslutats av statliga myndigheter. 

• Inriktningen är att riksintressena ska respekt-
eras och att inga åtgärder ska tillåtas som 
påverkar riksintressenas motiv negativt.
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Järnvägsstationer
Borås centralstation samt stationerna i Borgstena, Fristad, 
Knalleland, Sandared och Viskafors är riksintressen som 
ska skyddas mot åtgärder som påverkar deras funktioner 
negativt.

Framtida järnväg
Götalandsbanans utredningsområde 
Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor, 
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunika-
tionsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden 
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens förut-
sättningar.

Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer 
åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där 
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten för 
framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även 
det externa markanspråket svårt att precisera. Trafikver-
kets utgångspunkt är att det i utredningsområdet inte ska 
etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet 
som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghas-
tighetsjärnvägen. I detta tidiga skede är det enligt Tra-
fikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering 
i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas 
av höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan 
Trafikverket och kommunen är därför stort. Trafikverkets 
utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveck-
ling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av hög-
hastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. 
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndigheter 
kring hur riksintressefrågan kring Götalandsbanans sträck-
ning ska hanteras innan en korridor är beslutad. 

Borås Stads syn på riksintresset
Götalandsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfråga 
för Borås och kommunen delar Trafikverkets intention 
att gemensamt undvika situationer som väsentligt kan 
försvåra utbyggnaden av höghastighetsjärnväg. Samtidigt 
är de av lokaliseringsutredningen utpekade korridorsalter-
nativens utbredning omfattande och täcker områden med 
stor stadsutvecklingspotential. Det är därför angeläget att 
utredningsarbetet fortsätter så att riksintressets avgräns-
ning kan preciseras och minska i omfattning. Borås Stad 
välkomnar förtydliganden från myndigheterna om hur 
riksintressena för framtida järnväg ska hanteras. 

Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är 
viktig för att möjliggöra både ett genomförande av järn-
vägen och en god stadsutveckling i Borås. För att undvika 
situationer som kan försvåra utbyggnad av järnvägen och 
samtidigt främja stadens utveckling, ska alla åtgärder inom 
de utpekade korridorerna stämmas av med Trafikverket.

Luftfartens riksintresse
För den civila luftfarten gäller att alla objekt oavsett typ, 
master, torn, konstverk, skyltar, pyloner, byggnader etc, 
skall remitteras till Luftfartsverket om de är högre än 20 
meter över mark eller vattenyta.

Viader berörs Borås  Stad av den så kallade MSA-påver-
kande ytan (skyddsområde på 60 km kring flygplats där 
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) för 
Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser. 
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den 
MSA-påverkande ytan, vars höjd är samma som högsta 
hinder inom ytan. Nya hinder kan ha en negativ inverkan 
på flygtrafiken. Lokalisering av höga byggnader/föremål 
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-påverkande ytan 
ska samrådas med berörd flygplats. 

RIKTLINJER FÖR PLANERING OCH 
ÅTGÄRDER INOM RIKSINTRESSE-                                     

OMRÅDE FÖR FRAMTIDA JÄRNVÄG

• Kommunen ska verka för Götalandsbanans ut-
byggnad med en centralt placerad station i Borås. 

• Inom samtliga utpekade korridorsalternativ för 
järnvägen ska restriktivitet råda för ny bebyggelse 
eller andra åtgärder som kan försvåra järnvägens 
tillkomst. Bygglov, detaljplaneläggning eller andra 
åtgärder inom korridorsalternativen ska samrådas 
med Trafikverket fram till dess att en korridor har 
fastställts.
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Riksintresse naturvård 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan ska-
da natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen föreslår inga 
förändringar som påverkar riksintressena  för naturvård 
negativt. 

Följande områden anges                                   
som riksintresse för naturvård:

• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och                   
 Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle-  
  bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

Riksintresse kulturmiljövård
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Följande  områden anges av länsstyrelsen som riksintresse 
för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi att koncen-
trera ny bebyggelse till tätorterna medför inga förslag som 
påverkar riksintressena för kulturmiljövården. 

• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns-   
  kommun)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

Riksintresse kommunikationer

Järnvägsstation

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård

Riksintresse naturvård

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintressen
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Riksintresse friluftsliv 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markanvänd-
ningen som påverkar riksintresseområdena för friluftslivet 
negativt. Översiktsplanens  övergripande strategi att kon-
centrera ny bebyggelse till redan bebyggda områden fredar 
riksintressena från negativa åtgärder. Områdena ska hållas 
fria även från andra anspråk på enskild bebyggelse eller 
andra åtgärder som kan påverka riksintresset negativt. 

• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och     
    Ulricehamns kommun)
• Rya åsar

• Mölarp-Krökling

Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988. Rya 
åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter samråd 
med Borås Stad.  Borås Stad och länsstyrelsen har enats 
om avgränsningarna för de nya riksintressena för frilufts-
liv. 

Riksintresse Natura 2000
(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)

Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta i kom-
bination med föreskrifter för naturreservat, markägaravtal 
etc. Det krävs tillstånd för verksamhet eller åtgärder som 
på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 
2000-område. Det gäller även utanför området, om det 
på ett betydande sätt kan påverka miljön. Samråd krävs 
med ansvarig myndighet, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse, 
för att se om verksamheten eller åtgärden kan påbörjas. 
Tillstånd krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna 
är direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel 
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs i 
bevarandeplanerna för respektive område. 

Följande områden har status som riksintresse Natura 
2000:

• Rölle
• Backa
• Tattarströmmarna
• Mölarp och Kröklings hage
• Tranhult
• Abborrås. (Området ligger vid gränsen till Marks   
kommun. Eventuella åtgärder i Mark kan påverka miljön 
i området och kräver i så fall tillstånd. Samverkan ska ske 
mellan Borås och Mark kring åtgärder som kan påverka 
miljön). 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 
(3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken)
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa 
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. 
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet.  De senare har 
oftast koppling till spanings-, kommunikations- och un-
derrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i 
olika omfattning berörda av riksintressena. 

I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas 
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som inte 
redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av 
höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk. 
Därför ska Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i såda-
na plan- och bygglovärenden. Hela lan-dets yta är sam-
rådsområde för objekt högre än 20 m utanför, och högre 
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det innebär 
att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på 
remiss till Försvarsmakten. Informationen används också 
som förberedelse för införandet av höga objekt i landets 
flyghinderdatabas.
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Miljökonsekvensbeskrivning

Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. 
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära 
en betydande miljöpåverkan vilket medför att en miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med en 
miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva 
de direkta och indirekta effekterna som en planerad verk-
samhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas också 
ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de 
miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av över-
siktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i bedömningen, 
och att identifiera synergier och målkonflikter.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya över-
siktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och långsik-
tigt hållbar kommun. Målområden är:

• En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
• Infrastruktur som hanterar tillväxten
•  God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
• Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
• Regioncentrum med nationell och internationell kopp 
 ling

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. 
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med 
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformning-
en av översiktsplanen är en centralt placerad station utan 
betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. Om planerings-
förutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva 
kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. 

Översiktsplanens övergripande strategier och planerings-
principer bedöms omfatta följande nyckelområden/ 
aspekter:

• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för    
 ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livs      
 miljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt  
     utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin             
 och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökon-
sekvensbeskrivningen jämföras med ett så kallat nollalter-
nativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka 
utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare 
översiktsplanen, antagen 2006, fortsätter att gälla. Nollal-
ternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar 
för de utmaningar som väntar i form av befolkningsök-
ning och behov av bostadsförsörjning och verksamhetsut-
veckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de 
möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte 
mot förtätning.

Hållbarhetskonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna sam-
spelar och är ömsesidigt beroende av varandra. En åtgärd 
kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar med 
ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att 
åstadkomma långsiktig hållbarhet, och kräver ofta priori-
teringar.

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markan-
vändning bedöms sammantaget stödja en hållbar utveck-
ling för Borås Stad. 

Sammanfattning
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier 
bedöms vara:

• Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart       
 resande 
• Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna  
 samspel, motverka segregationen
• Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som  
    möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot 
samhället och en av vår generations största utmaningar 
med risk för genomgripande påverkan på klimatsystemen 
och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa 
utsläpp står transporter för en betydande del som också 
ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera 
för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen 
minskar. För att uppnå miljöaspekten av hållbara trans-
portsätt krävs ett samspel mellan de ekologiska, sociala 
och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en 
överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik 
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs att 
dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den enskilde 
invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsper-
spektiv kan det innebära att det för den boende i glesbygd 
alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och att kollektivtra-
fiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort 
bör transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik 
och gång/cykel framför bilåkande. Det är också en viktig 
jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till var-
dagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. 
I detta sammanhang är helhetssynen viktig, och det bör 
därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad 
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i 
mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det innebär 
att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, mer 
tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att 
välja ett hållbart transportsätt innebär också en avvägning 
där exempelvis avstånd mellan målpunkt och parkering 
bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och 
kollektivtrafikhållplats.

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det 
också en mycket viktig social aspekt i avvägning mellan att 
upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med 
annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksam-
hetslokaler, torg eller grönytor. Generellt sett gynnar det 
en stads attraktionskraft och människors samspel om 
människors behov av att transportera sig kan lösas utan att 
allt för stor del av markanvändningen i staden upplåts till 
infrastruktur. Det ger större förutsättningar för ytor för 
mötesplatser, service och rekreation.

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och 
service för invånarna är samtidigt en viktig del av helhets-
bedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt för 
den enskilde. 

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata ef-
terfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i stråk och 
motverka fysiska barriärer. Den föreslagna bebyggelse-
strukturen ger också synergier med bättre förutsättningar 
för resande med kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. 
För att förverkliga strategin och förverkliga mötesplatser 
och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket 
inte är möjligt att styra i översiktsplan. Det bör betonas 
att översiktsplanen inte hindrar (och inte skall hindra) 
lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, 
utan endast styr genom att stödja lokalisering av större 
bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet 
skall också hänsyn tas till den individuella friheten och 
olika invånares sinsemellan olika önskemål om boende 
och vardagsliv.

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ 
miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmil-
jö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, men 
vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och 
åtgärdsprogram etc. Översiktsplanen bedöms inte leda till 
överskridande av miljökvalitetsnormer. 
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Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekono-
miska aspekterna Bostadsbyggande och boendemiljöer, 
Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplat-
ser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och 
kultur samt Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst 
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och att 
värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra 
sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och 
principerna frångås i kommande planeringsskeden och 
inte förverkligas. 

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men 
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 
Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är 
särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta lägen för att nå 
miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att eftersträva att om-
givningsbuller inte medför skadliga effekter på människors 
hälsa, samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö. 

Åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett 
samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. För att få 
till en förändring krävs att det nya verkligen kan förstär-
ka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att 
genomföra översiktsplanens intentioner krävs alltså att 
varenda ny detaljplan och byggnation tillför något eller 
förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver. 

Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand 
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i komman-
de planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva 
konsekvenser av översiktsplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av: 
ÅF-Infrastructure

Hela miljökonsekvensbeskrivningen finns att läsa på 
boras.se/oversiktsplan
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Politisk styrgrupp
Tom Andersson (MP)
Morgan Hjalmarsson (L)

Projektledning
Karolina Rosén
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanering, Stadsledningskansliet

I övrigt har tjänstepersoner från följande förvaltningar 
aktivt medverkat i arbetet:

Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Miljö- och konsumentförvaltningen
Fritid- och folkhälsoförvaltningen
Kulturförvaltningen

Stort tack också till alla andra som varit med och bidragit 
till den här översiktsplanen!
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Datum 

2020-10-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00564 3.3.5.25 
 

  

 

Initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda behovet av 

hundrastgårdar i kommunen som helhet innan fler anläggningar uppförs.         

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna har inkommit med ett initiativärende som uppdrar 

Tekniska Förvaltningen att ta fram ett förslag på en belyst och inhägnad 

hundrastgård på Hulta.  

 

För förvaltningens kommande arbete med hundrastgårdar är behovet av en 

utredning med efterföljande beslut om hur stort upptagningsområde en 

hundrastgård kan ha. Vidare bör det totala antalet hundrastgårdar som behövs 

inom kommunen utredas. I dagsläget finns det åtta stycken hundrastgårdar där 

fem är permanenta och tre är tillgängliga under vintern, under sommaren 

fungerar de som beteshagar för får. Inom kommunen finns även två badplatser 

för hundar.  

Om placering och uppförande av hundrastgårdar inte utreds nu riskerar antalet 

att öka. Därför behöver behov, kapacitet, upptagningsområde samt 

driftkostnader utredas. 

 

               

 

 

 

 

 

Ärendet i sin helhet 

Enligt initiativärendet så yrkar Sverigedemokraterna att Tekniska förvaltningen 

ska få i uppdrag att uppföra en belyst hundrastgård på Hulta.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Likt det svar som förvaltningen presenterade när ärendet togs upp i 

beredningsgruppen för Park och Skog den 11 september 2020 i samband med 

fältbesöket vid Storsjön, Viskafors föreslås att förvaltningen får följande 

uppdrag av Tekniska nämnden: 

1. Att utreda behovet (antal) och spridningen (placering) av 

hundrastgårdar i hela kommunen utifrån följande parametrar. 

a. Antalet hundar/hundägare inom upptagningsområdet.  

b. Hundrastgårdens placering i förhållande till befintliga gångstråk 

och barriärer. 

c. Tillgången på befintliga öppna ytor och gångvägar för att rast 

hundar inom området/stadsdelen eller motsvarande. 

d. För och nackdelar med att uppföra och belysa hundrastgårdar i 

trygghetsskapandesyfte. 

För förvaltningens kommande arbete med hundrastgårdar är behovet av en 

utredning med efterföljande beslut om hur stort upptagningsområde en 

hundrastgård kan ha. Vidare bör det totala antalet hundrastgårdar som behövs 

inom kommunen utredas. I dagsläget finns det åtta stycken hundrastgårdar där 

fem är permanenta och tre är tillgängliga under vintern, under sommaren 

fungerar de som beteshagar för får. Inom kommunen finns även två badplatser 

för hundar.  

Om placering och uppförande av hundrastgårdar inte utreds nu riskerar antalet 

att öka. Därför behöver behov, kapacitet, upptagningsområde samt 

driftkostnader utredas. 

Beslutsunderlag  

1. Initiativärende gällande en hundrastgård på Hulta                                

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

 



Tekniska nämnden   
2020-09-30 

Initiativärende  
 

 
 

Initiativärende gällande: Hundrastgård på Hulta” 

 

Vid nämndens behandling och beslut av Sverigedemokraternas tidigare 

inlämnade initiativärende gällande ”Ökad trygghet på Hulta  daterat 2020-08-

26. togs också frågan upp om en inhägnad och belyst hundrastgård på området 

i Ekarängsparken exempelvis i närhet till Generationsparken. En sådan åtgärd 

skulle öka tryggheten i området för alla hundägare, men också bidra till en 

positiv grannsamverkan.  

Det kan konstateras att det i pandemins följdverkningar har inneburit att 

många äldre har kompenserat sin ensamhet och karantänliknade livssituation 

med att skaffa sig en hund som sitt dagliga sällskap.  

 

Sverigedemokraterna yrkar därför på att: 

 

Tekniska Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en belyst och 

inhägnad hundrastgård på Hulta.  

 

 För Sverigedemokraterna, 

Olle Engström                 Björn Malmquist  

Ledamot                 Ersättare 

Tekniska nämnden                 Tekniska nämnden
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Malin Grahmstad 
Handläggare 
033 357385 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-10-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00573 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna redovisning av anmälningsärenden 

och lägger dem till handlingarna. 

Anmälningsärenden 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21  § 357 Svar på Revisionsrapport - 

Ärendeberedning i Borås stads nämnder. 

Dnr TEN 2020-00613 

2. Kommunstyrelsens beslut 2020-09-21  § 373 Förslag till bildande av 

Naturreservatet Gåshult 

Dnr TEN 2020-00615 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 121 Kommunfullmäktiges 

sammanträdesdagar 2021 

Dnr TEN 2020-00638 

4. Kommunfullmäktiges beslut  § 119 Digital strategi 2020 

Dnr TEN 2020-00638 

5. Kommunfullmäktiges beslut 2020-09-24  § 109 Kommunala uppdrag 

(val i KF enligt valberedningens förslag) September 

Dnr TEN 2020-00641 

6. Kommunfullmäktiges beslut  § 116 Hantering av inköpskostnader med 

anledning av Coronapandemin 

Dnr TEN 2020-00642 

7. Kommunstyrelsens beslut 2020-10-12 § 391 Hantering av merkostnader 

Covid 19 år 2020.  

Dnr TEN 2020-00667 

8. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2020-09-22 

9. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2020-09-30 

 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef
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033 357385 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-28 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2020-00033 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem 

till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

Upphandlingar 

- 

 

Färdtjänst september, 2020 

Överklaganden färdtjänst och 

riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 47 st 

Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 9 st enstaka resor och generella beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 

riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 

(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

56 st 

 

Markupplåtelser  

Delegation nr 200-222/2020 

 

Trafikärenden 

Lokala trafikföreskrifter Nr 32-39/2020 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 101-110/2020 

Handikapptillstånd Nr 105-116/2020 

(varav 5 st avslag, 7 st nya/förlängning ) 
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Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 33-37/2020 

Dispenser Nr 18-19/2020 

Dispenser från Trafikverket. yttrande  Nr 9/2020 (13 st) 

Fordonsflyttning Nr 9/2020 (28 st) 

Boendeparkering, Villastaden Nr 8/2020 (15 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 8/2020 (21 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 8/2020 (4 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 8/2020 (1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 8-10/2020 

  

SUMMA: 46 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Delegation nr 19-22/2020 

 

Enskilda vägar 

Delegation nr 18-19/2020 

 

Skadeärende 

- 

 

Jan Idehed  

Ordförande 

Magnus Palm 

Förvaltningschef 


