Sida

KALLELSE
Datum

2019-06-19
Instans

Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, torsdagen den 27 juni 2019
kl. 13:00
Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden
som avser myndighetsutövning eller sekretess)
Jan Idehed
Tekniska nämndens Ordförande

Gunnar Isackson
Förvaltningschef

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

1(2)

Borås Stad

Datum

Sida

2019-06-19

2(2)

Ärende
Information i de X markerade ärendena
1.

Upprop och val av justerare och dennes ersättare

2.

Godkännande av föredragningslista

3.

Information om arbetet med Säkerhetsnålen och
utrymningsmöjligheter på Stora Torget i samband med
Sommartorsdagarna

X

4.

Information om medborgardialog aktivitetsplats i Fristad

X

5.

Tekniska förvaltningen informerar
Dnr 2019-00449 1.1.3.25

X

6.

Ekonomi maj 2019
Dnr 2019-00176 1.2.4.1

7.

Budget 2020:1
Dnr 2019-00325 1.2.4.1

8.

Yttrande över detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av
Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad
Dnr 2019-00375 3.1.1.2

9.

Yttrande över detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl.,
Borås Stad
Dnr 2019-00355 3.1.1.2

10.

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Dnr 2019-00377 3.3.5.0

X

11.

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys
Dnr 2019-00399 1.2.4.1

X

12.

Tillsättning av avdelningschef för park- och skogsavdelningen
Dnr 2019-00431 2.3.2.1

X

13.

Anmälningsärenden
Dnr 2019-00002 1.1.3.1

14.

Redovisning av delegationer
Dnr 2019-00003 1.1.3.1

X

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-06-27
Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432
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Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00449 1.1.3.25

Tekniska förvaltningen informerar
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendet i sin helhet
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om utökad miljöutredning på Nybro.
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om ombyggnationen på
Västerbroplatsen.
Avdelningschef Christer Norberg informerar om starten av nya
färdtjänstavtalet.
HR-chef Jessika Olausson informerar om anställning av ny ekonomichef.
Förvaltningschef Gunnar Isackson informerar om kommande besök av
stadsrevisionen i augusti 2019 och av Ewa Luvö samt Jan Olausson i september
2019 för information om tillitsresan.
Avdelningschef Olof Svensson informerar om park- och skogsavdelningens syn
på träd i gatumark.

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-06-27
Margareta Nilsson
Handläggare
033 357430
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Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1

Ekonomi maj 2019
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna samt att översända densamma till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Ärendet i sin helhet
Tekniska förvaltningen har i skrivelse den 11 juni redogjort för det ekonomiska
resultatet maj 2019.
Beslutsunderlag
1. Ekonomi maj 2019
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

1
Datum

2019-06-11

Margareta Nilsson, 033 - 35 74 30
margareta.nilsson@boras.se

Tekniska nämnden

Kommentar till resultat maj 2019
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar:
•
väghållning, skog, parker m.m.
•
persontransporter
Tekniska förvaltningen SAMTLIGA VERKSAMHETER
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2018
2019
2019
tkr
2019
Intäkter
Statsbidrag
3 597
3 390
360
-3 029
3 515
Övr avgifter o ersättn
62 394
41 057
38 683
-2 373
101 672
SUMMA INTÄKTER
65 991
44 446
39 044
-5 402
105 187

Återstår
tkr
3 155
62 989
66 143

Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Bidrag
Kapitalkostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER

24 462
571
6 845
78 418
1 995
17 430
0
129 151

25 896
1 156
4 787
86 907
2 100
17 797
0
137 488

25 327
548
7 206
78 474
2 058
17 956
0
131 021

-569
-608
2 419
-8 433
-42
159
0
-6 466

62 731
2 774
11 490
200 666
2 825
43 020
0
320 732

37 404
2 227
4 283
122 193
767
25 064
0
189 711

RESULTAT

-63 160

-93 041

-91 977

1 064

-215 545

123 568

Prognostiserade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive verksamhet.
Nämndbidraget har under våren justerats med +520 tkr för att kompensera för ökade
kapitalkostnader som nu fastställts för år 2019.

Tekniska förvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Kungsgatan 57

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

tekniska@boras.se

TELEFON

033-35 74 00 vx

FAX

033-357507
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VÄGHÅLLNING, SKOG, PARKER M.M.
Tekniska förvaltningen VÄGHÅLLNING, PARK OCH SKOG M.M
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2018
2019
2019
tkr
2019
Intäkter
Statsbidrag
3 527
3 390
294
-3 095
3 515
Övr avgifter o ersättn
57 257
36 147
33 231
-2 917
89 092
SUMMA INTÄKTER
60 784
39 537
33 525
-6 012
92 607
Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Bidrag
Kapitalkostnader
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Återstår
tkr
3 221
55 862
59 082

16 835
464
6 423
51 354
1 995
17 430
0
94 038

18 983
970
4 382
60 208
2 100
17 797
0
103 471

17 648
426
6 661
49 181
2 058
17 956
0
93 504

-1 335
-544
2 278
-11 027
-42
159
0
-9 968

45 990
2 329
10 517
137 000
2 825
43 020
0
239 352

28 342
1 903
3 857
87 819
767
25 064
0
145 849

-33 254

-63 934

-59 978

3 956

-146 745

86 767

Vinterkostnaderna överstiger periodiserad budget med 1 432 tkr efter maj månad.
Prognosavvikelsen för helåret uppgår till -1 700 tkr. Avsatt buffert (1 400 tkr) kan
komma att täcka en del av detta underskott.
Kalkningsverksamheten avviker eftersom statsbidrag för gjorda insatser ännu inte inkommit. Parkverksamheten prognostiserar ett överskott både på kostnads- och intäktssidan med ca 300 tkr som härrör från återställningsarbeten av fiberschakter.
I övrigt inga större avvikelser.

PERSONTRANSPORTER
Tekniska förvaltningen PERSONTRANSPORTER
Belopp i tkr
Ack utfall Ack budget Ack utfall Avvikelse Årsbudget
2019
2018
2019
2019
tkr
Intäkter
Statsbidrag
70
0
66
66
0
Övr avgifter o ersättn
5 137
4 909
5 453
543
12 580
SUMMA INTÄKTER
5 206
4 909
5 519
610
12 580
Kostnader
Personalkostnader
- därav pers.utveckling
Lokal- och markhyror
Material o övr tjänster
Bidrag
Finansiella kostnader
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

Återstår
tkr
-66
7 127
7 061

7 627
108
423
27 064
0
0
35 113

6 913
185
405
26 698
0
0
34 017

7 679
121
546
29 292
0
0
37 518

766
-64
141
2 594
0
0
3 501

16 741
445
973
63 666
0
0
81 380

9 062
324
427
34 374
0
0
43 862

-29 907

-29 107

-31 999

-2 891

-68 800

36 801

Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket indikerar ett underskott även
2019 om antalet resor skulle ligga kvar på ungefär samma nivå.
Till och med maj har färdtjänstresandet redan ökat med 6 009 resor jämfört med
samma period år 2018.
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Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan.
2012

2013

2014

2015

2016

2017

Budget (tkr)

56 750

57 200

58 100

59 300

61 650

64 200

66 550

Utfall (tkr)

60 335

61 721

62 134

64 291

65 307

68 070

71 989

Avvikelse

-3 585

-4 521

-4 034

-4 991

-3 657

-3 870

-5 439

287 132

302 965

311 920

318 591

319 217

318 249

335 094

15 833

8 955

6 671

626

-968

16 845

Antal resor
förändring/antal
resor

2018

2019
68 800

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det senaste åren har ökat från 100 elever till ca 130 nu. Tjänsten beställs
via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska förvaltningen.
Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten hanteras på samma sätt
som ordinarie skolskjutsverksamhet framöver, dvs. finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten och fakturerar beställaren.
För Persontransportavdelningen totalt beräknas avvikelsen gentemot budget uppgå
till -4 mnkr för helåret.

INVESTERINGAR
Attraktivare stad
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Från anslagna medel under
2018 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan vid kvarteret Pallas inom ramen
för investeringsprojektet ”Attraktiv stad”. Gatan rustades upp och kompletterades
med en separerad cykelbana mellan Hallbergsgatan och Västerlånggatan. Fortsatt utbyggnad av etapp 2 mellan Västerlånggatan och Allégatan har påbörjats och kommer
att färdigställas hösten 2019.
Tillgängliga medel 2019 inom projektet ”Attraktiv stad” på 1,4 mnkr kommer inte att
räcka till nu pågående projekt varför ett överskridande förväntas med drygt 4 mnkr
som kommer att regleras i nästkommande års budget då ev. uppkomna under-/överskott balanseras över åren.
Den del av överskridandet som avser utbyggnad av cykelbanan utmed etapp 2 Lilla
Brogatan kommer att överföras till anslagna medel för investeringsprojektet Utbyggnad av gång- och cykelvägar.
Reinvestering gatubelysning
För 2019 finns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års arbeten
innebar att tilldelade medel 2019 kvittades mot underskottet. Dock kommer det att
finnas behov av åtgärder speciellt vad avser utbyte av elkablar till följd av de ökande
antal kabelfel som uppträtt i samband med de omfattande fibergrävningarna. Tekniska nämnden räknar med att likt tidigare år utföra arbeten för ca 1 mnkr. Tillkommande kostnader för kabelfel där reinvestering av ny elkabel erfordras är dock svårt
att prognostisera i dagsläget. Överskridandet av budget får ses som en investering i
trygghetsskapande åtgärder för att kunna åtgärda slocknad belysning.
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Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus)
Arbetena avser ombyggnad av cirkulationsplats och nybyggnad av busskörfält längs
Göteborgsvägen i syfte att prioritera framkomligheten för kollektivtrafik på sträckan.
Projektet utgör första etappen av flera och finansieras inom tilldelade medel inom
Byggbonus. Tillgängliga medel för prioritering av kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 12 mnkr varav ca 4,7 mnkr hittills upparbetats.
Grönområdesplanen
Under 2019 planeras återställande åtgärder av parkmiljöer som påverkats av överföringsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken. Anskarsdamm och Karpdammen kommer att rustas upp med början hösten 2019. Arbete med trädvårdsplanen pågår. Förstudie av Kronängsparken som en del av Jubileumsparken pågår.
Planering och kartläggning pågår för att omvandla bruksgräsytor till ängsytor.
Lekplatser
Renoveringen av 10 kvarterslekplatser har påbörjats. Hässleholmsparkens lek- och
aktivitetsplats har färdigställts under våren 2019 och invigdes 1:a juni.
Diverse mindre parkinvesteringar
Planerade renoveringar av trappor och parkvägar pågår. Renovering av murar i Stadsparken samt förbättrande åtgärder vid isbanan och scenen färdigställs under våren/sommaren. Arbete med att avveckla och nyplantera björkbeståndet i Tomteparken på Sjöbo färdigställs under våren/sommaren.
Omfattande återställningar och förbättringar av Sinnenas Park planeras starta till sommaren 2019. Kostnader fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Borås Energi och
Miljö AB till följd av EMC-projektet.
Trygghetsfrämjande åtgärder
Åtgärder för förbättrad trygghet och tillgänglighet planeras i Annelundsparken där
bland annat en ny entré mot Nyckelbergsrondellen samt bullerplank mot R40 beräknas starta under 2019 men slutförs under 2020.
Förbättringar med fokus på trygghet och lek planeras att utföras i Majorslunden under hösten 2019.
Sinnenas park får helt ny belysning i samband med renoveringen/återställningen efter
EMC-projektet under året 2019.
Nybron, gångstråk Resecentrum - kongresshus
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/Högskola
samt ombyggnad av Robert Nilssons plats färdigställs 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa
etapp i anslutning till utbyte av Nybron.
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Smarta papperskorgar
Projektet avser inköp av smarta solcellsdrivna papperskorgar som digitalt visar när det
är dags att tömmas. Under 2018 upphandlades och köptes in 30 singelenheter och 1
trippelenhet. Även inköp av programvara för styrning av enheterna ingår i projektet.
Under 2019 har ytterligare 30 papperskorgar köpts in.
Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och en
renare centrummiljö. Framöver kommer, vid behov, nya smarta papperskorgar att
köpas in inom gällande ramavtal.

Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen

201905
Riktpunkt

Drift

42%

Bokslut

Bokslut

Ack. budget

Ack. utfall

Diff mot

Årsbudget

Förbrukat

2017

2018

t o m 201905

t o m 201905

per. budget

2019

av årsbudg.

g

Ack. utfall

k t o m 201805

Ack. utfall

Prognos

Avvikelse

t o m 201705

2019

mot budget

Persontransportavdelningen
087
634
644
684
797

Teknisk service
Skolskjutsar obl särsk
Skolskjutsar grundskola
Skolskjutsar gymnsär
Färdtjänst
. Summa kostnader

087
634
797
.

Teknisk service
Skolskjutsar obl särsk
Färdtjänst
Summa Intäkter

. Netto (int.- kostn.)
Park- och skogsavdelningen
087 Skogspersonal för fördelning
223 Mark och fastighetsreserv
267 Naturreservat
268 Kalkningsåtgärder
268 Naturvård
268 Natur- och rekreationsleder
373 Parker och lekplatser
373 Park kapitalkostnader
428 Fiskevatten
578 Skogsdrift
832 OSA-arbeten
832 Gröna vägen
832 Cityvärdar
. Summa kostnader
087
223
267
268
268
268
373
428
578
832
832
832

Skogspersonal för fördelning
Mark och fastighetsreserv
Naturreservat
Kalkningsåtgärder
Naturvård
Natur- och rekreationsleder
Parker och lekplatser
Fiskevatten
Skogsdrift
OSA-arbeten
Gröna vägen
Cityvärdar
. Summa Intäkter
. Netto (int.- kostn.)

2019-06-10 /MN

3 687
9 199
0
1 835
65 537
80 258

3 860
10 783
0
1 720
69 707
86 071

1 660
3 690
0
883
27 784
34 017

1 690
5 247
610
440
29 530
37 518

30
1 557
610
-443
1 747
3 501

3 990
8 910
0
2 130
66 350
81 380

42%
59%
21%
45%
46%

1 604
4 121
0
693
28 696
35 113

1 526
3 569
0
756
26 838
32 689

3 990
10 310
0
2 130
70 450
86 880

0
1 400
0
0
4 100
5 500

3 547
1 814
6 828
12 188

4 043
1 881
8 157
14 081

1 330
921
2 658
4 909

1 338
640
3 540
5 519

8
-281
882
610

3 990
2 210
6 380
12 580

34%
29%
55%
44%

1 325
566
3 316
5 206

1 167
537
2 494
4 198

3 990
1 910
8 180
14 080

0
-300
1 800
1 500

-68 070

-71 989

-29 107

-31 999

-2 891

-68 800

47%

-29 907

-28 490

-72 800

-4 000

2 861
1 213
1 548
3 411
469
771
18 191
6 629
986
12 595
15 651
1 593
485
66 403

2 699
1 172
2 018
3 299
689
875
17 888
7 142
1 036
14 052
16 739
2 905
529
71 041

1 152
505
673
1 119
249
352
6 118
3 198
397
7 026
7 232
1 219
290
29 529

1 111
413
374
821
139
313
6 470
3 227
446
3 694
6 902
1 013
238
25 162

-41
-92
-298
-298
-111
-39
352
29
49
-3 332
-330
-206
-52
-4 367

2 785
1 215
1 620
3 624
600
850
18 450
7 730
956
16 878
17 460
2 950
700
75 817

40%
34%
23%
23%
23%
37%
35%
42%
47%
22%
40%
34%
34%
33%

1 069
340
269
135
83
267
4 574
2 983
374
3 395
6 278
1 139
222
21 127

1 146
431
249
764
86
358
4 788
2 764
299
3 603
6 278
563
304
21 634

2 785
1 240
1 620
3 624
600
850
18 720
7 730
956
16 878
17 460
2 950
700
76 112

0
25
0
0
0
0
270
0
0
0
0
0
0
295

2 861
222
372
3 330
94
24
885
239
18 431
4 045
1 276
200
31 980

2 699
171
517
3 203
141
0
395
280
20 276
4 091
2 351
223
34 348

1 160
60
29
3 524
42
0
63
86
9 532
1 442
1 021
292
17 250

0
180
0
173
-5
3
421
56
9 039
408
1 001
0
11 276

-1 160
120
-29
-3 351
-47
3
358
-29
-493
-1 034
-20
-292
-5 975

2 785
145
70
3 524
100
0
150
206
22 878
3 460
2 450
700
36 467

0%
124%
0%
5%
-5%
280%
27%
40%
12%
41%
0%
31%

0
171
0
3 223
0
0
1
25
4 903
181
2 451
23
10 977

0
162
0
3 198
0
0
421
6
4 186
471
417
25
8 885

2 785
170
70
3 524
100
0
420
206
22 878
3 460
2 450
700
36 762

0
25
0
0
0
0
270
0
0
0
0
0
295

-34 424

-36 693

-12 278

-13 886

-1 608

-39 350

35%

-10 150

-12 749

-39 350

0

1

Drift
Väghållning
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
301 Planering, projektering, trafik, e
301 Kapitalkostnader
303 Huvudgator
313 Lokalgator
316 Vägföreningsvägar
. Vinterväghållning
319 Väghållning, investeringsverks
323 Parkering
336 Enskilda vägar utanför tätort
348 Övriga väghållningsåtgärder
591 Flygplatser
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde
393 Sidoordnad verksamhet
574 Torgplatser
576 Bekvämlighetsinrättningar
.
301
303
313
316
323
348
369
393
.
.

Bokslut

Bokslut

Ack. budget

Ack. utfall

Diff mot

Årsbudget

Förbrukat

2017

2018

t o m 201905

t o m 201905

per. budget

2019

av årsbudg.

594
16 617
31 770
14 318
14 800
4 920
25 340
20
8 320
2 510
1 031
295
324
37 316
125
51

757
18 617
34 613
20 258
28 418
14 877
33 010
17
7 728
2 230
1 190
299
370
32 790
135
62

500
8 164
14 599
4 955
7 508
2 245
16 512
0
3 556
1 775
696
325
154
8 310
63
29

167
8 242
14 729
3 547
5 499
1 787
17 944
0
3 095
1 739
466
319
185
6 067
0
31

Summa kostnader
158 351 195 371
Planering, projektering, trafik, e
4 230
4 953
Huvudgator
8
24 030
Lokalgator
164
159
Vägföreningsvägar
146
132
Parkering
21 254
20 778
Övriga väghållningsåtgärder
18
14
Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde
0
35
Sidoordnad verksamhet
42 316
37 741
Summa Intäkter
68 136
87 840
Netto (int.- kostn.)
-90 215 -107 531

69 391
1 542
0
0
0
7 020
0
8
10 417
18 987
-50 405

63 817
1 451
0
0
335
6 418
8
0
10 616
18 828
-44 989

-333
78
130
-1 409
-2 008
-459
1 432
0
-461
-36
-230
-6
30
-2 243
-63
2

1 200
19 725
35 290
12 443
18 868
5 589
25 800
0
8 540
2 500
1 670
325
370
20 000
150
70

14%
42%
42%
29%
29%
32%
70%

-5 574 152 540
-90
3 700
0
0
0
0
335
0
-602
19 500
8
0
-8
20
199
25 000
-158
48 220
5 416 -104 320

42%
39%

g

Ack. utfall

k t o m 201805

Ack. utfall

Prognos

Avvikelse

t o m 201705

2019

mot budget

215
7 600
14 447
3 123
4 997
1 258
25 354
0
3 248
1 696
395
299
176
5 336
0
32

217
6 707
13 237
5 885
4 663
1 559
13 724
1
3 290
2 025
305
295
125
4 097
125
24

1 200
19 725
35 290
12 443
18 868
5 589
27 500
0
8 540
2 500
1 670
325
370
20 000
150
70

0
0
0
0
0
0
1 700
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0%
42%
39%
43%

68 178
832
27 712
0
102
7 767
9
0
10 393
46 815
-21 363

56 279
848
0
0
138
8 493
13
0
8 251
17 743
-38 536

154 240
3 700
0
0
230
19 500
0
20
25 000
48 450
-105 790

1 700
0
0
0
230
0
0
0
0
230
-1 470

36%
70%
28%
98%
50%
30%
0%
44%

33%

Administration o politisk verksamhet
138
065 Personalserveringar
080 Administrativa verksamheter
8 509
107 Teknisk nämnd
1 379
. Summa kostnader
10 027

264
9 286
1 341
10 891

146
3 794
611
4 551

67
3 708
744
4 520

-79
-86
133
-31

350
9 170
1 475
10 995

19%
40%
50%
41%

29
4 095
609
4 733

75
3 418
532
4 025

350
9 170
1 475
10 995

0
0
0
0

138
5 509
1 379
7 027
-3 000

264
6 286
1 341
7 891
-3 000

146
2 540
615
3 300
-1 251

149
2 658
614
3 421
-1 099

3
118
0
121
152

350
6 095
1 475
7 920
-3 075

43%
44%
42%
43%
36%

91
2 321
581
2 993
-1 741

63
2 264
548
2 875
-1 150

350
6 095
1 475
7 920
-3 075

0
0
0
0
0

. S:a Kostn - övr ram
. S:a Int - övr ram
. Netto - övr ram

234 781 277 304
107 142 130 080
-127 639 -147 224

103 471
39 537
-63 934

93 499
33 525
-59 973

-9 973 239 352
-6 012
92 607
3 961 -146 745

39%
36%
41%

94 038
60 784
-33 254

81 938
29 503
-52 434

241 347
93 132
-148 215

1 995
525
-1 470

. Summa Kostnader TN

315 040 363 374
119 330 144 161
-195 709 -219 213

137 488
44 446
-93 041

131 016
39 044
-91 972

-6 471 320 732
-5 402 105 187
1 069 -215 545

41%
37%
43%

129 151
65 991
-63 160

114 626
33 702
-80 925

328 227
107 212
-221 015

7 495
2 025
-5 470

065
080
107
.
.

Personalserveringar
Administrativa verksamheter
Teknisk nämnd
Summa Intäkter
Netto (int.- kostn.)

. Summa Intäkter TN
. Netto (int-kostn.) TN

2019-06-10 /MN

2

Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen
201905
Inv

.

.

.

.
.

50041
50051
50091
50103
50104
50105
50110
50130
50133
50140
50144
50147
50148
50152
50186
50260
51100
51105
51126
51173
51186
51500
51527
51539
51545
51548
51552
51554
51556
51557
51558
58060
58062
58075
58080
58081
58090

Text

Utfall
201905

Rötskadade stolpar
Energieffektivisering belysning
Borås Viared flygplats
Parkering för cyklar
Beläggning huvudgata
Beläggning lokalgata
Upprustn, centrummiljö
Attraktivare stad (budget)
Julbelysning
Bullersaneringsplan
Nybron, gångstråk Resecentrum-kongre
Lilla Brogatan etapp 2
Bussprio Göteborgsv etapp 2
Promenadstråk längs Viskan
Kollektivtrafik 2013
Program för tillgänglighet
Gator, särskilt KF-anslag
Budget Gator årsanslag
Trafiksäkerhetsåtgärder
Busshållplatser, ombyggnad
Vägvisning Akademiplatsen/Simonsland
Garantibesiktningar
Gator, årsanslag
GC-vägar årsanslag
Cykelvägvisning
GC-väg Bockasjögatan
GC Rydboholm Borås ridhus
GC Kyrkvägen
GC-Gässlösavägen
GC-väg Viaredsvägen
GC-väg Brämhultsvägen
Cykelparkering
GC-väg Hestra
GCM-vägar årsanslag
Grönområdesplan
Lekplatser
Trygghetsbelysning
Stadsparken- ytor runt Orangeriet
Papperskorgar
Div. mindre parkinvesteringar
Park
Samtliga inv-projekt TF

0
0
0
-33 687
0
3 777 000
0
0
0
0
1 019 550
0
11 016
12 325
45 290
0
4 831 494
0
0
0
6 991
34 922
41 913
0
0
0
0
0
50 456
4 136
0
92 815
2 100
149 507
0
974 483
0
500 000
0
248 475
1 722 958
6 745 871

2019-06-11 /MN

42%

Utfall
201901-201905
7 758
785 120
0
0
0
3 777 000
0
0
144 793
2 250
1 388 365
143 736
11 241
39 950
67 690
0
6 367 903
0
44 609
382 902
362 579
93 752
883 842
0
28 440
15 363
3 124
1 015 246
527 137
4 136
1 840
92 815
48 610
1 736 712
0
1 134 046
0
500 000
1 554 474
1 778 349
4 966 868
13 955 324

Årsbudget
0
1 341 000
407 000
0
7 658 000
0
6 256 000
1 416 000
0
4 758 000
7 817 000
0
0
4 700 000
11 590 000
4 416 000
50 359 000
5 428 000
0
0
0
0
5 428 000
24 406 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 406 000
1 354 000
6 242 000
1 022 000
0
1 520 000
3 219 000
13 357 000
93 550 000

Prognos
2019
1 000 000
1 341 000
407 000
0
7 658 000
0
6 256 000
5 500 000
0
4 758 000
7 817 000
0
0
4 700 000
11 590 000
4 416 000
55 443 000
5 428 000
0
0
0
0
5 428 000
24 406 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24 406 000
1 354 000
6 242 000
1 022 000
0
1 520 000
3 219 000
13 357 000
98 634 000

Avvikelse
-1 000 000
0
0
0
0
0
0
-4 084 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 084 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-5 084 000
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1 Inledning
Tekniska förvaltningens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och
skapa en väl fungerande infrastruktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna
erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor.

2 Omvärldsanalys
Ren, snygg och trygg stad
Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha medel
till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs det att
kunna betala notan.
Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare
ska försämras. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med
4,2 mnkr. Framkomlighet är viktigt för alla; barn, vuxna och äldre.
Staden växer, gator, vägar och grönområden blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer
skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande
industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de senaste åren har utökningen av ytor inneburit
merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år.
I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med
t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka
anpassa till budget.
Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje ny investering bör åtföljas av tilldelning av
medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden - i annat fall bör inte investeringen genomföras. För nya industriområden och andra tillkommande ytor
måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan nu finns ett eftersatt underhåll som
växer för varje år.
SKL Medborgarundersökningar visar hur nöjda boråsarna är med standarden i vår kommun. Senaste
enkät som är gjord 2017 visar sjunkande siffror. Även i jämförelse med upplevelsen av andra kommuners underhåll av gator och vägar, som t.ex. Skövde, Karlstad och Örebro, så får Borås ett lågt betyg.
Borås Stad växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar
fler färdtjänstresor osv. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser i anspråk. Det är viktigt att Tekniska förvaltningen kan delta med kompetens i utvecklingen av staden och
som attraktiv arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare.
Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under resp. avdelnings
verksamhetstext (avsnitt 4).
Tekniska nämnden äskar ökat nämndbidrag för att kunna åtgärda de i denna budget beskrivna
problemen - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en ren, snygg och trygg stad!
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Målbild
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
Verksamhetens indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr
per invånare och år.

349

325

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

323

344

Vägunderhåll (exkl. vinter) kr per invånare och år.

Så nås målet för indikatorn
Genom att medel enligt behov tilldelas kan staden framstå som inbjudande samt väl underhållen och
kapitalförstöring kan undvikas. Målvärdet beräknas utifrån tilldelad budget och prognostiserad
invånarökning - vilket alltså inte speglar det faktiska behovet.
Indikatorn följs upp i samband med budget och bokslut.

3.2 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

8,4

7,5

8

7

7

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

7,7

5

6,8

5

5

Andel anställda som nyttjar
Borås Stads friskvårdsbidrag, %

32

40

40

50

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Sjukfrånvaron inom Tekniska förvaltningen har historiskt sett varit mycket låg för "andel sjukfrånvaro
av ordinarie arbetstid".
Under de senaste åren har sjukfrånvaron stigit markant. Till viss del beror det på att andelen medarbetare med anställningar inom området arbetsmarknadsåtgärder, under senare år ökat. Inom förvaltningen
bedrivs ett aktivt arbete med att tidigt identifiera behov av rehabiliterande insatser.
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Sjukfrånvaron har generellt ökat i Västra Götaland och i Borås Stad. Inom Tekniska förvaltningen, ligger sjukfrånvaron fortfarande på en förhållandevis lägre nivå, men den ökning vi sett, följs noga upp.
Målet att arbeta mot, behöver vara realistiskt att uppnå. Målvärdet för 2020 uppgår till 7,0 %.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Om en ordinarie
medarbetare är frånvarande, krävs att dennes arbete utförs av en vikarie. Därför kan man se ett tydligt
samband mellan ökad sjukskrivning och "arbetad tid för timavlönade".
Genom en god planering och tillsättande av vikariat så snart det blir känt att en medarbetare kommer
att vara frånvarande under 14 dagar eller mer, går det att hålla antalet arbetade timmar som utförs av
timavlönade på lägsta möjliga nivå.
Ett effektivt rehabiliteringsarbete förväntas också kunna bidra till att hålla den arbetade tiden som utförs av timavlönade på en låg nivå. För att hålla timavlönade medarbetare ajour med arbetet, krävs dock
en viss kontinuitet för dessa medarbetare. Målvärdet för 2020 ligger på 5 årsarbetare.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag synliggör förvaltningen utbudet
som finns inom Borås Stads personalförmåner enligt SAM-kalender. Förvaltningen anordnar en halv
friskvårdsdag för samtliga anställda för att visa på nyttan och vilka hälsoeffekter av att vara aktiv ger.
Utöver ordinarie personalförmåner ger förvaltningen samtliga åtgärdsanställda inom OSA möjlighet till
att simma 1 timma i veckan på arbetstid tillsammans med sin lagförman för att uppmuntra målgruppen
till hälsofrämjande aktiviteter.
Indikatorn följs upp i samband med budget och årsredovisning.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Väghållning, skog, parker mm
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

130 080

92 607

93 132

82 907

-277 304

-237 952

-241 347

-232 157

Intäkter
Kostnader
Buffert

-1 400

-1 400

Nettokostnader

-147 224

-146 745

-148 215

-150 650

Kommunbidrag

142 654

146 745

146 745

150 650

Resultat

-4 570

0

-1 470

0

Ackumulerat resultat

21 606

Nettoinvesteringar

59 390

93 550

98 634

161 100

4.3 Nämndens uppgift
Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Väghållning, skog, parker m.m.") är, enligt
Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:
•

Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är markägare, (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt ianspråktagande).
• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.
Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande:
•

•
•
•
•
•
•
•

Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, upplåtelse
av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av flygfält.
Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet.
Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker.
Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter
och liknande sammanslutningar.
Beredning av avgifter för gatukostnad.
I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till
Trafikverket och Länsstyrelsen.
I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande kommunens planläggning och fastighetsbildning.
Skötsel av Borås Stads naturreservat.
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•
•
•
•
•
•
•

Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv.
Kalkning av sjöar och våtmarker.
Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet.
Skötsel av Borås Stads lekplatser.
Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla statsoch andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag.
Vattendrag, underhåll och rensning.
Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa
trafikfrågor.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
Kostnadsposterna inom ramen "Väghållning, skog, parker" är i budget 2020:
•
•
•
•
•

Personalkostnader 48,4 mnkr
Lokalkostnader
10,6 mnkr
Kapitalkostnader
44,8 mnkr
Övriga kostnader 128,4 mnkr
summa
232,2 mnkr

Uppräkningen av kommunbidrag till verksamheterna har skett med 2,6 % för ökade lönekostnader och
med 1,7 % för övrigt. Utöver detta finns ett sparkrav på 0,5 % fördelat över verksamheterna.
Kapitalkostnaderna ökar med 2 275 tkr till 44 775 tkr jämfört med år 2019. Sedan några år tillbaka har
dock kapitalkostnaderna minskat p.g.a. förändrad beräkningsmetod inom Borås Stad.
Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs hos andra
förvaltningar och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,6 % vilket ger vid handen att
det för varje år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel.
Konsekvenserna av detta finns beskrivet i budgets sedan flera år tillbaka.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet
En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter
där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för
alla.
Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse
med män, upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl
underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås Rent och
Snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025.
Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas.
Projektet planeras att genomföras även 2019/2020 med samma ambition om en jämn fördelning mellan
manliga och kvinnliga deltagare.
Tekniska förvaltningen arbetar också med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att vi helt fokuserar på kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad
jämställdhet bland förvaltningens medarbetare.
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4.5 Verksamhet 2020
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

-20 778

-19 500

-19 500

-20 100

7 728

8 540

8 540

8 013

-13 050

-10 960

-10 960

-12 087

-24 301

0

0

0

25 901

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

-19

0

0

0

Kostnad

33 010

25 800

27 500

25 800

Nettokostnad

32 991

25 800

27 500

25 800

Intäkt

-42 742

-28 720

-28 950

-17 120

Kostnad

128 732

116 600

116 600

108 887

85 990

87 880

87 650

91 767

Intäkt

-6 665

-6 610

-6 610

-6 480

Kostnad

20 173

21 110

21 110

21 280

Nettokostnad

13 508

14 500

14 500

14 800

-23 146

-25 807

-25 832

-27 038

Kostnad

17 923

20 877

20 902

22 108

Nettokostnad

-5 223

-4 930

-4 930

-4 930

-4 141

-3 900

-3 900

-3 969

Kostnad

7 916

7 650

7 650

7 919

Nettokostnad

3 775

3 750

3 750

3 950

-395

-150

-420

-300

Kostnad

25 029

26 180

26 450

27 050

Nettokostnad

24 634

26 030

26 030

26 750

Intäkt

-7 891

-7 920

-7 920

-7 900

Kostnad

10 891

10 995

10 995

10 900

3 000

3 075

3 075

3 000

-130 078

-92 607

-93 132

-82 907

Kostnad

277 303

239 352

241 347

233 557

Nettokostnad

147 225

146 745

148 215

150 650

Parkering
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Beläggningsunderhåll
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Vinterväghållning
Intäkt

Övrig väghållning

Nettokostnad
Arbetsmarknadsinsatser

Skogsverksamhet
Intäkt

Naturvård
Intäkt

Parker
Intäkt

Övrigt

Nettokostnad
Totalt
Intäkt

Tekniska nämnden, Budget 2020

8(34)

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter

4.5.1 Gatuavdelning
Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar,
torg samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar.
Driftbidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder.
Väghållning - driftavtal
Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya upphandlingar, indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen inte motsvarar fördyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat kapital i väganläggningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt och ger en
bättre komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil.
Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden
av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss
kompensation erhållits i tidigare budgets är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå
som angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen
där det nästan blivit regel att anslagna medel inte räcker.
När kommunen bygger hus i form av t.ex. skolor är det en självklarhet att pengar ges för framtida drift
och underhåll men när det gäller markanläggningar som gator, torg och cykelbanor är detta inte lika
självklart. Tro det eller ej men det finns samma behov för våra infrastrukturanläggningar som fyller sin
funktion dygnets alla timmar året om för kollektivtrafiken, cykeltrafiken, gångtrafiken och biltrafiken.
Lika viktigt som kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till detaljplaner lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till förfogande.
Beslut om investeringar i kommunens verksamhet borde inte tas om det inte finns pengar att sköta anläggningarna.
Det finns en stor fara med i att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt skapar ett
underhållsberg som blir svårt att hantera. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av att det
skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och underhållsarbeten.
I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom väghållningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhölls i reviderad budget för ökade skötselytor och bekämpning av klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för personalförstärkning) vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som kompensation för "ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda medel
utöver budgetram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att förbättra
vinterväghållningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöll Tekniska nämnden
1 mnkr till "utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll gatuverksamheten! Erhållna medel fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till stor del har koppling
till de omfattande fibergrävningarna som gjorts i vårt gatunät. Tekniska nämnden erhöll dessutom ett
sparkrav på 750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten.
Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av väghållningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och allmänna platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det utökade skötselansvaret när staden växer.
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Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan
vidmakthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den
rutin som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de
framtidsplaner staden har när Borås växer.
För 2020 tillkommer kostnader på ca 600 tkr för nya tillkommande gator och Gc-vägar som byggs under 2019 och genererar kostnader under 2020.
Markvärme är en kvalité i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor men
i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och underhåll
så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar
väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna
ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 52 öre per
invånare/dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,4 öre per invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av
driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad.
Beläggning
I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och
tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när beläggningsverksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten att så sker
accentueras nu av de grävningar som sker för fiber över hela kommunen. När våra gator grävs upp av
flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer att finnas ett
stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste åren som är
svårt att överblicka idag. Samtidigt kommer beläggningsprogrammet att vara svårt att genomföra för att
undvika att nylagda gator grävs upp av andra ledningsdragande aktörer. Det är viktigt att ta höjd för
framtida beskrivet behov och ha förståelse för att planerade arbeten får anpassas efter fiberschakterna
samt att återställningsarbetena kan komma att ta längre tid än normalt.
Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och potthålslagningar. För 2020 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten.
Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Fr.o.m. 2015 finansieras endast smärre reparationer
och potthålslagningar inom driftbudgeten.
Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar
Utfall (inkl. tilläggsanslag)

Budget

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019:2

2020:1

m²

75 000

56 000

79 000*

86 000

139 601**

211 244**

82 000***

181 000

*Fr.o.m. 2015 ges budgetmedel via investeringsbudgeten. **Även fiberåterställningsbeläggning ingår
2017 och 2018.***Volymen i budget 2019:2 är enligt tilldelad ram.
Markrenhållning
Utfall

Budget

År

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019:2

2020:1

tkr

8 884

8 185

9 347

9 765

9 397

10 474

10 600

11 000

Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för.
En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser
genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent
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och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till nedskräpning hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av papperskorgar som enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa ta ansvar
för sitt eget skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt - fyra år i rad har Borås utsetts
till årets "Håll Sverige rent- kommun"!
Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är miljövänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli effektiv.
Under 2020 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen 3 ggr. Det är viktigt att kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och allmänna platser
framträda i vacker dager.
Belysning
Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens gatubelysning sedan Borås Elnät frånträtt sig ansvaret under 2017.
7 miljoner av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten
samt akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2020 är: Lampinspektionen då all belysning tänds upp för att se vad som ej lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på ca 1 200 lampor
inom centralorten, besiktning av elnätet i Brämhult, rötskadebesiktning av ca 100 trästolpar och besiktning av linspann i centrum.
Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till vår kännedom via felanmälan
från allmänheten och innefattar bl.a. kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt material. Sedan grävarbeten för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och avgrävda elkablar ökat
i väsentlig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större omfattning av åtgärdande kan rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av gatubelysning/Trygghetsskapande åtgärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd trygghet och trafiksäkerhet.
Budgetutveckling
Väghållning 2015-2020 i tkr (kostnader)
(Budget 1)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Markrenhållning

8 900

8 700

9 700

10 600

10 600

11 000

Trafikbelysning

12 700

13 200

13 700

14 500

15 500

16 598

Beläggning

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

Gröna ytor

750

750

750

850

850

850

6 230

5 880

6 150

7 450

7 650

7 900

Summa

30 180

30 130

31 900

35 000

36 200

37 948

Vinterväghållning

22 200

22 200

25 000

25 800

25 800

25 800

TOTALT

52 380

52 330

56 900

60 800

62 000

63 748

Trafikanordn m.m.

Vinterväghållning
Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. beredskap med jourersättning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga vintrar då
inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt haft någon
snö?" hörs ofta. Då glömmer man oftast alla halktillfällen som kräver insatser.
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Lite lättare förstås vid snörika vintrar som vårvintern 2018 då vintern bet sig fast så att vinterberedskapen fick förlängas med 3 veckor. Dessutom fick utlastning av snö göras viket inträffar då och då i
Borås. Resultatet blev ett underskott i budget på drygt 7 mnkr. Vårvintern 2019 uppvisar liknande tendens som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall innebar utlastning av snö. Även 2019 fick
vinterberedskapen förlängas p.g.a. risk för snöfall och halka.
Tekniska nämnden vidhåller sin uppfattning att det är högst befogat att vinterbudgeten ges en förstärkning enligt tidigare förslag i budget för 2019.
Tekniska nämnden har tidigare framfört behov av en höjning av nämndens vinterbudget. Nämnden
anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 4,2 mnkr.
För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur framkomlighetssynpunkt vore det värdefullt att kunna utöka insatserna på bostadsgatorna (C-gator) som har
den lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja vintercykling då
detta underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att utöka vinterbudgeten med 3 mnkr skulle detta bli möjligt att åstadkomma.
Under föregående tre vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra
Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid.
Cyklisterna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet.
Projektet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och försökt att utföra åtgärder som efterfrågats, bl.a. har efterfrågats extra upptagning av sopsand vilket har
gjorts vid några tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2020. För att få
fler vintercyklister på bredare front och främja hållbart resande skulle sop-/saltning av våra 7 cykelhuvudstråk kunna attrahera fler att välja cykeln även vintertid. Åtgärden innebär en kostnad av 8
mnkr för 2020. Alternativet till sop-/saltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och skulle
såsom nämnden tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med 1 mnkr.
Vinterkostnad
Utfall

Budget

År

2014

2015

2016

2017

2018

2019:2

2020:1

tkr

19 279

28 467

31 479

25 334

32 991

25 800

25 800

Tekniska nämnden måste, om ett ramtillskott ej medges, ta ställning till en lägre kvalitetsnivå på vinterväghållningen generellt men även en sänkning av skötselnivån på cykelvägnätet där en anpassning till
högsta nivån på biltrafiknätet kan bli aktuellt.
Skadegörelse/Klotter
Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom driftbudgeten som t ex att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för klotter
som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på Fristadsvägen vid
Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när rutorna krossats.
Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt utsatt. Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att arbetet organiseras
och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke ordinarie arbetstid för att
åtgärder ska kunna utföras inom 24 timmar.
För att inte sänka nivån på andra verksamheter inom driftbudgeten föreslogs ett tillskott utöver budgetram på 700 tkr för åtgärdande av skadegörelse/klotter fördelade på klotter 500 tkr och 200 tkr för
bullerskydden i 2017 års budget. Tekniska nämnden erhöll 500 tkr för klottersanering som vi bedömer
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är tillräckligt för de ytor som nämnden ansvarar för. Skadegörelsen på bullerskydden har minskat i omfattning varför en ramförstärkning inte är aktuell under 2020. En förmedlad positiv bild av Borås från
besökare är värd mer än vad kostnaden är för en ren och snygg entré till staden.
Vattendrag
De omfattande och kraftiga regnperioderna under höstarna tycks bestå vilket har inneburit höga vattenstånd som innebär ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering av
Viskan. Anslaget för 2020 blir 1,2 mnkr vilket är samma som 2019.
Sidoordnad verksamhet
Till följd av fiberdragningarna kan det bli svårt att hinna med de schaktreparationer som anmäls för
återställning. Det är därför viktigt att ha förståelse för att de intäkter som används för återställningsarbeten inte alltid kan komma att nyttjas fullt ut under budgetåret utan får flyttas över till efterföljande
år.
I 2020 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts. Överskottet kommer med säkerhet att bli
avsevärt större. Nettointäkterna utöver 5 mnkr förutsätts få nyttjas i beläggningsprogrammet kommande år då som tidigare nämnts livslängden på uppgrävda gator förkortas vid återställda/lagade ytor
och i vissa fall får hela gatubredden läggas även om ersättningen för återställning inte täcker kostnaden.
Mobility Management
Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för
beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag
Under de senaste 3 åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen genomfört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina cyklar
mot att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, förslag
till förbättringar m.m. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer in från deltagarna. Bl.a. har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de mätstationer som
finns för cykeltrafiken kan konstateras att antalet passerande cyklister i snitt en vintermånad (jan-mars,
nov-dec) utgör ca 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad ca 44 000, vintercyklister representerar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år. Vintercyklist planeras bli ett av de projekt som
kommer att genomföras även 2020 inom ramen för Mobility Managementåtgärder. Tekniska nämnden
har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda åtgärder. Tidigare har erhållits ett utrymme inom
"Byggbonusen" på 500 tkr till insatser inom Mobility Management.
Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för
åtgärder inom Mobility Management under 2020 för att säkerställa fortsatt arbete med påverkansåtgärder för hållbart resande.
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Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning

(tkr)

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader

600

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management

500

Vinterväghållning nivåhöjning

4 200

Extra insatser bostadsgator (C-gator)

3 000

Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk

8 000

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning)
Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram.

(1 000)
16 300 (9 300)

4.5.2 Park- och skogsavdelning
4.5.2.1 Park
Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker och lekplatser. Borås
har historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det
och på sikt utveckla parkerna. Lekplatserna och utvecklingsarbetet kring dem har fokus på säkerhet och
att skapa kreativa lekmiljöer för alla barn oavsett fysiska förutsättningar.
Verksamheten 2020
Tillkommande gröna ytor
Borås fortsätter att växa med fler bostadsområden med tillhörande servicebyggnader och infrastruktur
och större allmänna ytor. Detta leder till att nyanlagda gröna ytor kräver skötsel och budgeten för drift
måste följa med i samma takt som skötselarealen ökar. Att Borås invånare kräver likvärdig kvalité på
allmänplatsmark oavsett var de bor i kommunen är en självklarhet men något som driftbudgeten inte
lever upp till. Med en utökad budget för tillkommande ytor kan t.ex. vis skötseln tätortsnära skog förbättras och utökas. Vidare kan grönytor i t.ex. Viareds sommarstad och Hestra som skapats vid exploatering tas upp i driften. 500 tkr
Renhållning och klotter
Borås har fyra år i rad vunnit Håll Sverige Rents pris årets renaste stadskärna vilket känns mycket bra
och ger ett kvitto på att vi som kommun är på rätt väg, men vi ska inte vara nöjda där. Tekniska
nämndens ambition är att invånare och besökare ska känna att Borås är en ren, trygg och grönskande
stad. Att Borås ska kunna stoltsera med välskötta och trygga offentliga miljöer är något som förväntas
av en stad med fler än 110 000 invånare. För att kunna minska klottret, nedskräpningen och vandalismen äskar Tekniska nämnden 500 tkr i syfte att utveckla markrenhållningen i stadens parker. Föregående år överskreds budgetposten för nedskräpning med 20 % i parkmark.
Utökad blomsterprakt
Planteringar med lökväxter i gräsytor är en mycket uppskattad och prisvärd åtgärd som håller i flera år.
Tekniska nämnden, Budget 2020
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En satsning på lökplanteringar i Borås ytterområden ger en tidig blomsterprakt på våren som dessutom
inte medför ökade skötselkostnader.
När Borås fyller 400 år 2021 ska feststämningen synas i stadens parker, planteringar och urnor i hela
kommunen. För att det ska bli verklighet måste förberedande åtgärder påbörjas redan under 2020. Nya
planteringar måste anläggas och några befintliga renoveras för att blomsterprakten ska bli monumental.
500 tkr
Återplantering av träd
När Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits
ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och rogivande stad bör ett återplanteringsprogram med tillhörande inventering återupprättas. Ett av målen med återplanteringsprogrammet är att
kunna utöka antalet sorters träd för att i framtiden ge Borås ett trädbestånd som står pall mot klimatförändringar och trädsjukdomar. 500 tkr
Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget 2 000 tkr i tilläggsanslag.

4.5.2.2 Skogsdrift
Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är tätortsnära
vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation.
Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till
bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska.
Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark.
Verksamheten år 2020
Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet inriktas mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet.
Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och avkastningen från skogsmarken.
Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i
anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna
skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter.
Produktionshöjningar i närliggande skogsindustrier medför en stabil och ökad efterfrågan på samtliga
virkessortiment. Detta och en allmän ökad efterfrågan på skogsprodukter ger en positiv virkesmarknad.
2018 års torka och insektsangrepp från granbarkborre under 2018/2019 ger en stor mängd virke i
marknaden. Osäkerhet råder om hur prisbilden ser ut under 2020.
Sedan några år har Tekniska förvaltningen ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat
ändamål. På dessa marker ökar behovet av skötsel och renhållning. Bekämpning av inte önskvärda arter
s.k. invasiva arter kommer att innebära kostnader för kommunen som markägare. (500 tkr).
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4.5.2.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
4.5.2.3.1

OSA Offentligt skyddat arbete

Kommunen anordnar arbete till personer som har socialmedicinska handikapp, trygghetsanställningar,
OSA, utvecklingsanställningar och praktik. Nämnden har fått uppdraget att bereda arbete till 65 personer i dessa kategorier.
Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och naturvårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och underhållsarbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor m.m. Fyra
arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Djurparken arbetar med
byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel av vissa andra verksamheter.
Verksamheten år 2020
Basen för OSA-verksamheten finns i funktionella lokaler i Kyllared.
Verksamhetens uppdrag är att utföra riktiga arbeten som annars inte skulle bli gjorda, samtidigt som det
syftar till att stärka den enskilde och att det förhoppningsvis ger möjlighet till utbildning eller jobb på
den öppna arbetsmarknaden.
Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt
är stort förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i arbetsmarknadsåtgärder.
4.5.2.3.2

Gröna vägen

Psykisk ohälsa är i många fall ett stort hinder för människor att ta sig ut på eller tillbaka till arbetsmarknaden. Arbetsträningen drivs under ledning av trädgårdskonsulenter och består av anläggning och skötsel av örtagård, kålgård och en terapiträdgård. Till detta hör också friskvård. Dessa metoder kan hjälpa
långtidssjukskrivna att komma tillbaka i arbete och gör att människor snabbt återhämtar sig efter utmattningsdepressioner, operationer och hjärtinfarkter.
"Vägen framåt" är en aktivitet som Tekniska nämnden fått i uppdrag av Samordningsförbundet att bedriva som ett projekt i två år.
Aktiviteten vänder sig till personer som varit sjukskrivna i minst två år inom diagnosspannet stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik. Deltagarna erbjuds delta under ledning av
friskvårdskonsulenter och består av profilanalys (IPU), mindfulness, avslappningsövningar, yoga samt
information om stress och värkproblematik. Detta sker i gröna miljöer med naturen som en röd tråd.
Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Samordningsförbundet att slå ihop "Gröna vägen" och
"Vägen framåt" med befintligt program samt att skapa ett 3:e program som ska löpa under 20 veckor.
Verksamheten år 2020
För "Gröna Vägen" består verksamheten 2020 av att med hjälp av två anställda konsulenter arbetsträna
upp till 30 personer som lider av psykisk ohälsa. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna miljön runt Ramshulan inom naturreservatet Rya åsar.
Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga under den begränsade tid de deltar i "Gröna vägen"
med hjälp av odling, friskvård och samtal.
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För "Vägen framåt" består verksamheten 2020 av att med två anställda friskvårdskonsulenter aktivera
upp till 30 personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller smärtproblematik.
Torpet Ramshulan samt den omgivande naturen på Rya åsar blir basen för aktiviteten.
Efterfrågan har ökat efter ett program som varar under längre tid. Därför planeras för att starta upp
grupper som ska ingå i vår verksamhet under 20 veckor. Målet är att 35 personer ska genomgå programmet.
Målsättningen är att stärka deltagarnas självförtroende och att komma igång med fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar beteendeförändring.
4.5.2.3.3

Cityvärdar

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till allmänhet och turister. I samverkan med andra aktörer hålls ett vakande öga över innerstaden.
Verksamheten 2020
Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har lönebidragsanställning under 1 år.
Projektet består i att bl.a. patrullera innerstaden och stationsområdet för att ge service och information
till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt och helt och vid behov lämna in avvikelser till
ansvariga aktörer i centrum.
Tillsammans med Borås Rent och Snyggt fick Cityvärdarna ett nytt uppdrag i juni 2017. Cityvärdarna
har utökats med två personer. De ska dagligen gå runt i centrala staden med en "stadsdammsugare".
Denna städning ska komplettera den ordinarie markrenhållningen samtidigt som allmänheten informeras om vikten av att inte skräpa ner. Arbetslivsförvaltningen aviserade att vi från och med 2019 endast
får 5 st. anvisade till detta projekt vilket kan komma att innebära att körningen av "stadsdammsugaren"
kan läggas ner.
Verksamheten är underfinansierad med 500 tkr.

4.5.2.4 Naturvård
Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och
våtmarker i Borås Stad (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för
rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose
allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för ”natur och
rekreationsleder” i kommunen.
Verksamheten år 2020
Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om
fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället.
Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. I samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer nya
leder att färdigställas under året prioriterade enligt de handlingar som respektive nämnder tagit beslut
om.
Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första 10-årsperioden har gått och nu ska skötselplanen ses över och vid behov revideras.
Inventeringen av de jordbruksmarker som Tekniska förvaltningen ansvarar för ska slutföras 2020. Målet är att utreda vilka som är skyddsvärda ur natur- och rekreationssynpunkt. En ny beteshage i Viared,
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norr om riksväg 40 planeras tas i drift.
Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall
också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och
bottenfaunaundersökningar.

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen

(tkr)

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader

500

Renhållning och klotter

500

Utökad blomsterprakt i hela Borås kommun

500

Återplantering av träd i stadsmiljö

500

Tillkommande skötsel av "övrig mark" t.ex. invasiva arter

500

Cityvärdar

500

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram

3 000

4.6 Persontransporter
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

14 081

12 580

14 080

14 664

-86 071

-80 380

-86 880

-84 864

Intäkter
Kostnader
Buffert

-1 000

-1 000

Nettokostnader

-71 990

-68 800

-72 800

-71 200

Kommunbidrag

66 550

68 800

68 800

71 200

Resultat

-5 440

0

-4 000

0

Ackumulerat resultat

0

Nettoinvesteringar

0

4.8 Nämndens uppgift
Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter:
•
•
•
•
•

Färdtjänst.
Transporter till och från daglig verksamhet som ingår i färdtjänsten.
Särskoleskjutsar i egen regi.
Planering av skolskjutsresor för hela Borås Stad.
Beställningscentral för färdtjänstresor.
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•
•
•

Trafiksäkerhetsfrågor kring transporter.
Upphandling av persontransporter.
Bilpool för kommunanställda.

Tekniska nämndens huvudarbetsuppgifter (inom ramen "Persontransporter") är, enligt Borås Stads författningssamling, att handlägga alla frågor rörande kommunens:
•

Samordning av samhällsbetalda persontransporter inom kommunen som färdtjänst, resor till
och från daglig verksamhet.

•

Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad.

•

Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst.

4.9 Ekonomiska förutsättningar
Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2018 uppgick till 71 989 tkr. Prognostiserat utfall för
2019 ligger på 72 800 tkr efter maj månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2019 uppgår till
68 800 tkr.
Antalet färdtjänstresor har under våren 2019 återigen ökat jämfört med samma period 2018 och ser ut
att hamna på ca 350 000 resor på årsbasis (335 000 resor budget 2019). Antalet resor för 2020 budgeteras till 360 000. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 180 kr i
budget 2019.
Priset per resa 2020 blir 167 kr - utifrån tilldelad ram - vilket naturligtvis inte kommer att täcka kostnaderna för året. Enbart den prognostiserade ökningen av antal resor år 2020 (25 000 fler) innebär en
kostnadsökning på ca 4,6 mnkr om vi räknar utifrån det faktiska priset som gällde år 2018.
Ny upphandling av färdtjänsttrafiken är gjord och avtalsstart är 1 juni 2019. Prismässigt innebär det inte
några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om vissa fordon körs med
miljöbränsle (prel. ca 1 mnkr/år). Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med biogas och
specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus.
Indexuppräkning av färdtjänstkostnaden kan komma att ske fr.o.m 1 juni 2020 enligt avtal, om bränslepriser m.m. ökat mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på ca 1,5 mnkr.
Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan.
2014

2015

2016

2017

2018

2019
prognos

Budget (tkr)

58 100

59 300

61 650

64 200

66 550

68 800

Utfall (tkr)

62 134

64 291

65 307

68 070

71 989

72 800

Avvikelse

-4 034

-4 991

-3 657

-3 870

-5 439

- 4 000

311 920

318 591

319 217

318 249

335 094

350 000

6 671

626

-968

16 845

Antal resor
förändring/ant
al resor
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4.10 Verksamhet 2020
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

Persontransporter

71 990

68 800

72 800

71 200

Summa

71 990

68 800

72 800

71 200

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Under år 2018 utfördes 335 094 färdtjänstresor, prognos för år 2019 uppgår till ca 350 000 resor och
beräknas till 365 000 resor år 2020. Antalet resor har ökat för varje år. Under de första månaderna av
2019 har det fortsatt varit en kraftig ökning av resorna jämfört med föregående år.
Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst har genomförts under 2018 med avtalsstart 1 juni
2019. Prisbilden indikerar inte några större prisökningar i samband med detta, förutom eventuell miljöbonus.
Idag bokar de flesta sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 2015 och det
har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år.
Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl
som att alla behandlas lika när det gäller t.ex. skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. Skolskjutsplaneringen är flyttad till Tekniska förvaltningen för att centralt skapa en förenklad och effektivare hantering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsplaneringsprogram, med kartfunktion för mätning av
avstånd, används som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna och finansieras
fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över skolskjutsplaneringen
har förutsättningen för lika behandling ökat.
Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska förvaltningen driver i egen regi.
Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de senaste åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2019 - 126 elever) vilket inneburit att ytterligare
två bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan.
Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2019 och då kommer det eventuellt behövas ytterligare någon buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad med
ca 1,5 mnkr 2018 och 2019 och kan då öka ytterligare för 2020, vilket i så fall måste täckas via ökat
nämndbidrag i reviderad budget.
Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via skolan. I dag hamnar dessa kostnadsökningar inom vår ram som vi inte har täckning för.

Begärda medel utöver budgetram avseende Persontransportavdelningen

(tkr)

25 000 fler färdtjänstresor

4 600

Nytt avtal färdtjänst - miljöpremie

1 000

Ökat antal särskoleskjutsresor

1 500

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram

7 100

Tekniska nämnden, Budget 2020

20(34)

5 Verksamhetsmått
5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
5.1.1 OSA
5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

56

65

65

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

10 320

12 385

11 885

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

256

1 500

1 000

1 332

1 500

1 500

Smide Kyllared

404

500

500

Snickeri Kyllared

624

700

700

Ramnaparken

628

800

800

NR Torpanäset

77

200

200

1 115

1 000

1 000

NR Vänga mosse

11

250

50

NR Älmås

35

100

50

725

200

600

Fornvård

60

85

80

Naturvård

561

600

600

Fiskesjöar

63

400

350

Spår och leder

305

200

300

Utbildning

198

100

150

51

600

500

Antal personer i
arbetsmarknadsåtgärder

5.1.2 Antal dagsverken
5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Dagsverken totalt

5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Skogsarbete skogsenheten
Skogsarbete parkenheten

NR Rya åsar

Övriga reservat

Övriga arbeten
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Grundskoleförvaltningen

100

100

Förskoleförvaltningen

100

100

Lokalförsörjningsförvaltning

506

700

700

Hofsnäs gården vaktmästeri

1 099

350

400

618

700

800

1 652

1 700

1 700

10 320

12 385

11 885

Fritid och folkhälsoförvaltning
Djurparken
Dagsverken totalt

5.2 Skogsdrift
5.2.1 Skogsdrift
5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Av skogsinnehavet är produktiv
skogsmark (ha)

9 500

9 500

9 500

Varav avsatt till naturvård (ha)

2 500

2 500

2 500

Varav naturreservat (ha)

1 000

950

950

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

30 950

38 500

38 500

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

19 650

23 100

23 100

Gallring (m³ fub) (2)

9 800

13 000

13 000

Övrig avverkning (m³ fub)

1 500

2 400

2 400

5.2.2 Avverkning
5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Avverkning totalt (m³ fub)

5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Slutavverkning (m³ fub) (1)
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5.2.3 Avverkning exkl. OSA
5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

29 450

36 100

36 100

Intäkt kr per avverkad (m³ fub)

631

534

555

Kostnad kr per avverkad (m³ fub)

280

242

303

Avverkningsnetto (kr/m³ fub)

351

292

252

Nettointäkt skogsbudget hela
verksamheten (kr/m³ fub)

211

156

156

Avverkad volym 1 och 2 (m³ fub)

5.2.4 Flisproduktion
5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Flisad volym (m³s)

9 300

10 000

10 000

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Intäkt flis (kr/m³s)

165

170

170

Kostnad flis (kr/m³s)

121

96

96

44

74

74

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Nettointäkt flis (kr/m³s)

5.2.5 Övrig verksamhet
5.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal jaktarrenden

61

61

61

10 000

10 000

10 000

46

43

50

0

10

10

Utarrenderad jaktmark (ha)
Intäkt jaktarrenden (kr/ha)
Askåterföring (ha)
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5.3 Naturvård
5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

216

150

210

Sålda dagkort i regnbågsvattnen

2 666

3 200

3 000

Båtkort totalt

1 071

1 100

1 100

Spriden kalkmängd (ton) totalt

2 291

2 532

2 363

106

115

106

1 401

1 401

1 401

74

74

77

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

1,76

1,51

1,52

Sålda kommunfiskekort

Förvaltade spår- och leder (km)
Total förvaltad areal naturreservat (ha)
Naturvårdsbete (ha)

5.4 Väghållning
5.4.1 Väghållning, driftkostnader
5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Kostnad kronor/invånare och dag

5.4.2 Huvudgator
5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

76

76

76

Vinterväghållning (kr/m²)

25,91

21,84

21,84

Övrigt underhåll (kr/m²)

26,19

19,44

24,57

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Vinterväghållning (kr/m)

218,21

183,95

183,95

Övrigt underhåll (kr/m)

220,53

163,72

183,97

Huvudgator (km)

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Tekniska nämnden, Budget 2020

24(34)

5.4.3 Lokalgator
5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Lokalgator (km)

241

252

252

Vinterväghållning (kr/m²)

5,66

5,35

5,36

10,68

11,60

9,79

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Vinterväghållning (kr/m)

37,20

34,52

34,52

Övrigt underhåll (kr/m)

70,23

74,87

63,09

Övrigt underhåll (kr/m²)

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

5.4.4 Vägföreningsvägar
5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Vägföreningsvägar (km)

168

168

168

Övrigt underhåll (kr/m²)

5,33

5,35

5,99

Enskilda vägar med statligt bidrag (km)

265

270

270

Enskilda vägar med kommunalt bidrag
(km)

177

190

190

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Vinterväghållning (kr/m)

44,30

18,57

18,57

Vinterväghållning (kr/m²)

7,13

2,99

2,99

33,12

33,27

37,20

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Övrigt underhåll (kr/m)
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5.4.5 Beläggningsunderhåll
5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Belagd volym (m²)

211 244

82 000

181 000

Del av total yta (%)

6,5

2,5

5,5

Kostnad (kr/m²)

105

104

105

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

19 175

19 200

19 200

7 371

7 250

7 200

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

621

0

0

1

0

0

11

0

0

570

0

0

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

583

600

600

83

75

75

680

650

700

5.4.6 Trafikbelysning
5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal lampor (st.)
Energiförbrukning (MWh)

5.4.7 Trafikolyckor
5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått
Antal olyckor med personskador
Dödade
Svårt skadade
Lindrigt skadade

5.4.8 Diverse uppgifter
5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal P-tillstånd för funktionshindrade
Utfärdade nyttokort (st.)
Boendeparkering (antal tillstånd)
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5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

90

250

300

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

3 300

3 300

4 900

65 683

65 700

65 800

Kulturparker (m²)

1 541 000

1 541 000

1 575 000

Naturparker (m²)

8 532 000

8 531 000

8 612 000

1 007

1 007

1 019

89,8

90,7

90,8

Fordonsvrak (st)

Årsutfall 2018 avser enbart bärgade fordon. Budget 2019 och 2020 avser samtliga hanterade ärenden.

5.5 Park
5.5.1 Ytor
5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Perenna planteringar (m²)
Total planterad yta (m²)

Total parkareal (ha)
Parkyta per capita (m²/capita)

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal
5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Antal lekplatser (st.)

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

162

163

162

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Blomsterlökar (st.)

110 000

40 000

100 000

Vårblommor (st.)

25 000

25 000

30 000

Sommarblommor (st.)

34 469

45 000

50 000

Tekniska nämnden, Budget 2020

27(34)

5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och
administrationskostnader
5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Kulturparker (kr/m²)

8,39

7,61

8,06

Naturparker (kr/m²)

0,19

0,20

0,20

Parkkostnad per capita (kr/capita)

217

228

238

Total parkkostnad (kr/m²)

2,40

2,51

2,63

5.6 Persontransporter
5.6.1 Färdtjänst
5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal färdtjänsttillstånd

4 606

4 500

4 600

Antal kvinnor

3 068

3 000

3 100

Antal män

1 538

1 500

1 500

42

41

41

975

950

950

335 094

335 000

360 000

184

180

167

12

12

12

42

56

Antal tillstånd/1000 invånare
Antal tillstånd under 65 år
Antal färdtjänstresor
Kostnad per resa (kr)
Antal särskoleskjutsfordon
Antal bilar i bilpool
kostnad per resa (kr) är beräknad utifrån tilldelad ram.
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6 Investeringar
6.1 Investeringar, årliga anslag
Projekt

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

Beläggningsunderhåll

19 000

19 000

19 000

Attraktiv stad

15 000

5 000

5 000

Diverse mindre gatu- och broarbeten

13 000

15 000

15 000

1 000

1 000

1 000

13 000

13 000

13 000

Gång- och cykelvägar, reinv.

7 000

7 000

7 000

Reinv. gatubelysning inom/utom tätort

5 000

5 000

5 000

Energi- och miljöeffektivisering av
Gatubelysning

6 000

6 000

6 000

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning

4 000

4 000

4 000

Kollektivtrafik (stadstrafiken)

5 000

5 000

5 000

Upprustning centrummiljöer

3 000

3 000

3 000

900

500

500

VÄGHÅLLNING

Program för tillgänglighet
Gång- och cykelvägar

Borås flygplats
Promenadstråk utmed Viskan

0

(Drift) Bullersaneringsplan

0

0

0

Lekplatser/mötesplatser

7 000

7 000

7 000

Grönområdesplanen

2 200

2 000

1 000

Trygghetsåtgärder och diverse mindre
parkinvesteringar

8 500

8 500

8 500

109 600

101 000

100 000

PARKVERKSAMHET

Summa

INVESTERINGAR - i sammandrag
För utförligare projektinformation - se bilaga 1.
Reinvestering beläggningsarbeten
Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på
vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att åtgärder
sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa gatans/vägens funktion. Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort
leder också till större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel.
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Attraktiv stad
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum.
Inför Borås stads 400-års jubileum föreslås en extra satsning i budget 2020 med målsättningen att iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och Hallbergsplatsen till 2021. En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under jubileumsåret. För
finansiering av Hallbergsplatsen föreligger ett avtal med fastighetsägaren till kvarteret Pallas. Återställningen av platsen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren utföras 2020. I samband med 400årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur på Krokshallstorget där idag restaurang Köket ligger.
Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attraktiv stad.
Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan.
Diverse mindre gatu- och broarbeten
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” kan
administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt.
Program för tillgänglighet
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade budgetmedel.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar
Utbyggnad av gång- och cykelvägar syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de
oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket utsatt trafikantgrupp. Föreslagna åtgärder innebär att framkomlighet och säkerhet för cyklister kommer att öka utmed
de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som
transportmedel.
Upprustning/reinvestering befintliga gång- och cykelvägar
I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de
oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. Fokus har
varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka
och fler kommer att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från
cyklister på de gemensamma gång- och cykelbanorna.
Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed
de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler
ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade.
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Reinvestering gatubelysning/trygghetsskapande åtgärder
En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa.
Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år gamla. Under senare år har kostnaden för utbyte av dessa kablar
ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i samband
med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För att säkerställa en
drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste vi efter de omfattande fibergrävningarna öka takten på reinvesteringen Att passa på tillfället att samförlägga nya kablar/tomrör är fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin.
Energieffektivisering av gatubelysning
Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt byta
ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. För att
undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut delar av
belysningsanläggningarna.
Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. ackordsbelysning. Att
inte mäta gatubelysningen innebär också att vi inte fullt ut kan tillgodoräkna oss de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att effektsänkas
nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen skulle innebära att vi får en
bättre koll på belysningsanläggningen, vi kan se var det finns stora förluster och på så vis reinvestera i
nätet där det behövs.
Kollektivtrafik (stadstrafiken)
I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar,
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av signalprioritet för kollektivtrafik vid resecentrum ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet är att få
en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande.
Upprustning av centrummiljöer
Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av
miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera
år.
Borås flygplats
Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de nästkommande två
åren måste stationsplattorna och de äldsta taxibanorna, med en sammanlagd yta av ca 10 000 m², som
nu passerat sin teknisk/ekonomiska livslängd efter 25 år förses med nytt slitlager, och större markåtgärder utföras på sättningar i dräneringsdiken och på delar av det 40 000 m² stora grässtråket.
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Promenadstråk utmed Viskan
Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv
väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet förhöjer stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.
Bullersaneringsplan (driftinvestering)
Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i
tomtgräns.

INVESTERINGAR - PARK
Lekplatser/mötesplatser
Tekniska förvaltningen förvaltar 162 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. Projektet medför att 12 lekplatser kan renoveras.
Grönområdesplan
Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bl.a. att förstärka grönområden till
mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i grönstrukturen inom Borås
Stad.
Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar
Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens
parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till
mer energieffektiva alternativ.
Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd,
upprustning av trappor och renovering av parkvägar.
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6.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
tom 2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Projekt
status

44 000

9 000

35 000

0

0

2

Aktivitets- och kulturpark i
Fristad

13 500

0

6 000

7 500

0

1

Kronängsparken (en del av
Borås 400 års Jubileumspark)

21 000

0

10 500

10 500

0

1

Summa

78 500

9 000

51 500

18 000

0

Projekt
VÄGHÅLLNING
Ny Nybro
PARK

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

INVESTERINGAR - i sammandrag
För utförligare projektinformation - se bilaga 1.

INVESTERINGAR – VÄGHÅLLNING
Ny Nybro och gångstråk Resecentrum-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/Högskola samt ombyggnad av
Robert Nilssons färdigställs 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron.
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INVESTERINGAR – PARK
Aktivitets- och kulturpark i Fristad
En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till
utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer
genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro.
Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark)
Jubileumsparkens utbredning är tänkt att löpa från Rya Åsar i norr och genom stadsdelarna Getängen,
Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa och ansluta till Osdal i söder. Som en första etapp i Borås Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs Kronängsparken om.
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Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Reinvestering
Beläggningsarbeten

19 000 tkr
10, 30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Till följd av de explosionsartade schaktningsarbeten som nedläggande av fiber inneburit bedömer
Tekniska nämnden att livslängden för gatubeläggningen ute i bostadsområdena förkortas
väsentligt. Normalt erfordras ny beläggning på bostadsgator med ca 30-40 års mellanrum. Med
den omfattning av schaktarbeten som utförts i våra bostadsområden förväntas gatorna behöva
läggas om mycket tidigare än normalt. Det är viktigt att Borås Stad tar höjd för detta framtida
behov vid tilldelning i beläggningsbudgeten. Till följd av fiberdragningarna är det svårt att planera
för framtida beläggningsprogram varför det krävs förståelse för att då erhållna medel inte kan
nyttjas fullt ut under budgetåret flyttas dessa över till nästkommande år för att täcka behovet.
Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för
gator och vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas fås
skador på vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan
leda till att gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det
viktigt att åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader
för att återställa gatans/vägens funktion.
För de oskyddade trafikanterna är standarden vad avser jämnhet på underlaget särskilt viktigt att
beakta, varför omläggning av gång- och cykelbanor behöver göras oftare än körbanor för att
minska olycksrisken och få fler att välja cykeln före bilen.
En rekommendation från tidigare Svenska Kommunförbundet (Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) ska ca 5 % av vägnätet förnyas vad avser beläggning per år. Teorin bygger på en livslängd på i genomsnitt 20 år sett generellt över alla typer av gator/vägar inom kommunerna. För
Borås har bedömts att beläggningar av gång- och cykelvägar, lokalgator och vägföreningsvägar
klarar sig i 30 år, huvudgator 15 år och större huvudgator 5-7 år. Behovet av underhållsbeläggningar har bedömts till i snitt 5,6 %. Detta motsvarar ett årligt behov av underhållsbeläggningar på 185 000 m²/år.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras.
Alternativ 1
Underhållsbeläggningar utförs enligt behovsanalys.

Konsekvenser
Nollalternativ
Det investerade kapitalet i utbyggda gator, vägar och gång- och cykelvägar reduceras successivt
och leder på sikt till ett större och större investeringsbehov som är mångdubbelt dyrare än att
sätta in investeringsåtgärden i rätt tid. Ett dåligt underhållet vägnät innebär också sämre åkkomfort för alla trafikantkategorier och leder till ökad risk för olyckor med personskador och
skadeståndskrav på kommunen.
Alternativ 1
Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda investeringar och blir
på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort leder också till
större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel.
Ekonomisk data
Kostnaden enligt behovsanalys 19 mnkr.
Investeringen ger en årlig kapitalkostnad på ca 1 110 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Reinvestering beläggningsarbeten

4 Förkalk 45

5 Förkalk5

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Beläggning

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Förkalk 6

7 Efterkalk

19 000

19 000
0
19 000
10, 30

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-1 110
-1 110

KOMPONENTMALL

Beläggning huvudgata
Beläggning Lokalgata
Beläggning GC-vägar

*25 %
*50 %
*25 %

Avskr.år

19 mnkr totalt

10
30
30

Ber. årlig Kapitalkostnad
515
396
198
1 108
1 110

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Attraktiv stad
- inför Borås 400 år

15 000 tkr
100, 40, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
De flesta av de förändringar som tidigare har ägt rum inom stadens centrum kan karaktäriseras
som projekt som utformats och drivits av respektive huvudman.
För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av
stadscentrum.
Den strategiska planen för Borås har färdriktningen i detta arbete där en fördjupning kommer att
ske inom de olika utvecklingsområdena. Här är förnyelsen av stadskärnan en viktig ingrediens. I
visionen ”Borås 2025 Vision och strategi” betonas vikten en livskraftig stadskärna med mötesplatser och välkomnande entréer i staden.
Tidigare beskrevs idéerna i projektet ”Borås centrum - en tätare och trivsammare mötesplats”
som enligt projektbeskrivningen syftade till:
-

att fånga upp, samordna, sortera "gemensamma projekt" avseende olika miljöupprustningsinsatser av gator, torg och allmänna platser och skapa ett handlingsprogram som ger en samlad helhetssyn för Borås centrum

-

att samordna ”enskilda fastighetsprojekt” som drivs av respektive fastighetsägare

-

att skapa en grund för att prioritera rätt i tiden avseende idéprojektering och
finansieringsinsatser

I den gemensamma avsiktsförklaringen i dokumentet ”Borås city – Attraktion och lust” som
undertecknats av CiB (Centrumfastigheter i Borås), BCS (Borås City Samverkan AB), och Borås
Stad uttrycks en strävan att skapa en gemensam målbild för Borås city.
För de konkreta projekt som ovannämnda avsiktsförklaring kommer att resultera i är det nödvändigt att tillskapa ett finansieringsutrymme som säkerställer centrumförnyelsen i enlighet med
programmet. Dessa föreslås finansieringsmässigt ske på samma principiella sätt som projektet
”Centrummiljöer”.
Objektet ”Hallbergsplatsen” mellan Grand Hotel och Åhléns var det första projektet i centrum
där kommunen och fastighetsägarna i avtal kommit överens om en kostnadsfördelning för
genomförande av miljöupprustningsåtgärder som utfördes under hösten år 1999.

Därefter har upprustning av Knalletorget, Stora Torget, Hötorget, Sandwalls plats, Strandgången,
Österlånggatan, Torggatan, Stora Brogatan, Bryggaregatan och Västerlånggatan utförts.
Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete med fastighetsägarna
åstadkommes stora förändringar på kort tid.
Inför Borås stads 400-års jubileum föreslås en extra satsning i budget 2020 med målsättningen att
iordningsställa kvarteret Eko 10 bakom gamla ”Postenhuset” och Hallbergsplatsen till 2021. En
extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under
jubileumsåret. För finansiering av Hallbergsplatsen föreligger ett avtal med fastighetsägaren till
kvarteret Pallas. Återställningen av platsen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren
utföras 2020.
I samband med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur på Krokshallstorget där idag
restaurang Köket ligger. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i
anslagna medel för Attraktiv stad.
Under kommande år finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan i
anslutning till kvarteret Eko 10.
Åtgärder enligt utredningen ”Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser” som efter
remissbehandling beslutats av Kommunstyrelsen som bl.a. kan initiera ombyggnad av Allégatan
närmast kommande år. Allégatans funktion i stadens trafiknät behöver belysas varför
projekteringsarbetet behöver påbörjas.
Ombyggnad av Lilla Brogatan mellan Västerlånggatan och Allégatan pågår. Etapp 1, delen mellan
Hallbergsgatan-Västerlånggatan är färdigställd. Utmed gatan byggs en gång- och cykelbana för att
skapa ett öst/västligt cykelstråk i centrum. Etapp 2, mellan Västerlånggatan-Allégatan pågår.
I olika sammanhang enligt ovan är det viktigt att medel finns tillgängliga när överenskommelser
av centrumupprustningsåtgärder kan träffas med fastighetsägare varför det är klokt att årligen
skapa ett investeringsutrymme inom ramen för centrumupprustningen. Tidigare år har avsatts
3 mnkr i budget. Ej upparbetade pengar och eventuella uppkomna underskott har förts över till
nästkommande år. Med hänsyn till att hela anslaget för 2019 kommer att förbrukas och ge ett
underskott i budget för ombyggnad av Lilla Brogatan föreslås att 15 mnkr avsätts under 2020 för
kommande objekt med sikte mot Borås 400 år enligt beskrivning.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Centrumförnyelsen sker fortsättningsvis efter initiativ från respektive huvudman utan någon
gemensam helhetssyn.
Alternativ 1
Genomförande av projekt inom centrum sker enligt avsiktsförklaringen i ”Borås City –
Attraktion och lust”, vilket samtliga aktörer inom centrum är delaktiga i.
Konsekvenser
Nollalternativ
Utveckling av centrummiljön sker sektoriellt genom varje huvudmans försorg utan någon gemensam samsyn eller gemensamt måldokument. Centrumstrukturens utveckling kommer att bli svår
att styra och få ett helhetsgrepp om.

Alternativ 1
Genom att skapa en gemensam plattform för samtliga intressenter inom centrum finns
förutsättningar att få en kontrollerad och önskad utveckling av centrumstrukturen. Med ett
handlingsprogram för aktuella projekt som redovisar prioritering och finansiering kan man
tillskapa en mera målinriktad och kontinuerlig utveckling av centrummiljön än vad som tidigare
var möjligt. För 2020 planeras platsen vid kvarteret Eko 10, gamla postenhuset, påbörjas under
2020 för att kunna färdigställas till 2021 då Borås firar 400 årsjubileet. Även Hallbergsplatsen kan
bli aktuell att återställas 2020 då höghusbyggnaden inom kvarteret Pallas verkar skjutas på
framtiden.
En extra satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum
inför/under jubileumsåret.
Ekonomiska data
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 15 mnkr år 2020. Kapitalkostnaden till
följd av investeringen uppgår till 580 tkr under den ekonomiska livslängden. Driftkostnaden för
ombyggda objekt ökar på grund av intensivare markrenhållning. Kostnadsökningen kan anges
först när projekten fastställts i detalj.
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BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Attraktiv stad

4 Förkalk 45

5 Förkalk5

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Miljöupprustning av allmän
platsmark

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Förkalk 6

7 Efterkalk

15 000

15 000
0
15 000
100, 40, 15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-580
-580

KOMPONENTMALL
Gågator / Torg

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

20%

år

100

%

60%

år

40

%

20%

år Tkr

15

580

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §
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Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Diverse mindre
gatu- och broarbeten

13 000 tkr
100, 70, 30, 25, 10 år

Projektbeskrivning
Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av
mindre omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och
broarbeten” kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett
förfarande där investeringsmedel ska äskas för varje enskilt mindre objekt.
Problembeskrivning och mål
I trafiksäkerhetsarbetet har begreppet ”Nollvisionen” fått en central och viktig betydelse. Innebörden i visionen, att ingen skall dödas eller skadas så svårt att man får bestående men, innebär
ett helt nytt synsätt på transportapparaten i tätort. Vid trafiksäkerhetsarbetet måste särskild hänsyn tas till de oskyddade trafikanterna eftersom de oftast hör till de mest sårbara i trafiksystemet
och samtidigt saknar det skydd som personer i fordon har.
Det övergripande målet inför framtiden är att skapa det trafiksäkra samhället i enlighet med nollvisionen och i övrigt åstadkomma ett hållbart transportsystem där den negativa påverkan på
miljön minimeras. Målet kan uppnås med åtgärder inom ramen för ”Diverse mindre gatu- och
broarbeten” som syftar till att:
-

förbättra framkomligheten
öka trafiksäkerheten
förbättra överskådligheten av trafiksystemet
mildra effekten av miljöstörningar i form av buller och avgaser på omgivningen
förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken
höja kvalitén på trafikmiljön genom miljöupprustning

I egenskap av väghållare är man enligt gällande lagstiftning (Byggnadsverkslagen, BVL) skyldig att
garantera trafikanterna full säkerhet genom att antingen underhålla broarna så att dess egenskaper
bevaras eller begränsa tillåten last för att säkerställa lagkravet eller som en sista utväg stänga bron
för trafik.
Genom att i rätt tid sätta in de åtgärder som krävs sparar man såväl konstruktionen som pengar.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Om föreslagna åtgärder inte utförs kommer beskrivna problem att bestå och föreslagna
standardförbättringar kan ej uppnås. Inga medel avsätts heller för att skydda kommunens
brobestånd.

Alternativ 1
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs.
1.

Trafiksäkerhetsåtgärder
Trafikverket har tidigare konstaterat att hastighetssänkande åtgärder där många
fotgängare och cyklister vistas är avgörande för att de svagare trafikanterna inte
ska dödas i trafiken.
Under år 2020 kommer det också att finnas ett fortsatt behov av att öka trafiksäkerheten genom fartdämpning vid övergångsställen, gångpassager och
korsningspunkter. Reinvestering av linjemarkeringar i trafikmiljön bidrar också till
ökad trafiksäkerhet bl.a. i cirkulationsplatser, på övergångsställen och visuellt i
mörker.

2.

Reinvestering gångbanor
I samband med utförandet av underhållsbeläggningar finns ett behov av att rätta
till låga eller trasiga kantstöd mot gångbanor. Inte minst med hänsyn till det
omfattande reinvesteringsbehov som fibergrävningarna i staden skapat.

3.

Cirkulationsplats Åsvägen/Gamla Brämhultsvägen
Vid Tekniska nämndens medborgardialog på Hässleholmen var fokus på
trafiksäkerheten inom området. Som ett resultat av dialogen byggdes under
2017/2018 cykelbana längs Åsvägen mellan Brämhultsvägen och Fjärdingsskolan. För att dämpa farten på Åsvägen diskuterades även att skapa entréer till
området som på ett tydligare sätt uppmanar till lägre hastighet. Anläggande av en
cirkulationsplats vid Gamla Brämhultsvägen dämpar farten och ger en tydligare
signal om var bostadsområdet börjar.

4.

Cirkulationsplats Druveforsvägen/Gässlösavägen
Framkomligheten längs Trandögatan har i hög grad påverkats av utvecklingen av
handelsområdet vid ICA-Maxi. Utmed Druveforsvägen har bostäder i stor
omfattning byggts och fler är på gång inom området. Gässlösavägen har ökat i
betydelse i trafiknätet sedan riksväg 27 byggdes i ny sträckning. Detta tillsammans
med stadens planer för utveckling av Gässlösaområdet påkallar förbättringar i
trafiknätet inför framtiden. Ett steg i rätt riktning att förbättra framkomligheten i
korsningen Trandögatan/Druveforsvägen. Genom att flytta korsningspunkten till
Gässlösavägen och anlägga en cirkulationsplats förbättras framkomligheten inom
området. Då Gässlösavägen kommer att återställas med utbyggnad av gång- och
cykelbana under 2019 kommer trafiken från riksväg 27 mot centrum att påkalla en
utbyggnad av cirkulationsplatsen.
Ur trafiksäkerhetssynpunkt kommer korsande cykeltrafik bli tydligare och bättre.
För ett genomförande under 2021 erfordras ett anslag för projektering under 2020
samt att den ändring av detaljplan som erfordras genomförs för att möjliggöra
utbyggnad.

5.

Varbergsbron
Varbergsbron över järnvägen på Göta renoverades senast 1989. Bron är en äldre
konstruktion, ca 80 år gammal och uppvisar skador som bedöms dyra att åtgärda.
Enligt utförd utredning av åtgärdsalternativ (ÅF rapport 2016-08-19) konstateras
att tätskikt, beläggning, övergångskonstruktion, pelare räcke och stuprör behöver
repareras till en uppskattad kostnad på 5-5,5 mnkr. Bron har idag inte full bärighet. Reparationsåtgärderna kommer inte innebära möjlighet till en ökad
bärighetsklassning.

Ny bro har bedömts kosta 10-10,5 mnkr. I detta ingår rivning av befintlig bro och
avstängning av järnvägstrafik. Utredningen förordar en ny bro med full bärighet
med hänsyn till ett långsiktigt ekonomiskt och underhållsmässigt perspektiv.
Projektering planeras att utföras under 2020 och utförande under 2021.
6.

Centralbron
Ombyggnad/nybyggnad av Centralbron har avvaktats med hänsyn till stationsläge
för Götalandsbanan. Då besked om genomförandet har dröjt och en utbyggnad
av höghastighetsbanan inte är att vänta i närtid finns ett behov av upprustningsåtgärder för centralbron. Vid en tidigare bedömning av erforderligt reparationsbehov uppskattades kostnaden för åtgärderna till ca 15 mnkr. För att få en mer
noggrann bedömning erfordras utredning och projektering av reparationsbehov.
För genomförande av utredning/projektering erfordras ett anslag under 2020.

7.

Reinvestering vägvisning
Äldre skyltar för vägvisning behöver bytas ut för att fylla sitt syfte som vägledning
för trafiken. Speciellt vid mörker blir synbarheten sämre på äldre skyltar som
tappat reflexverkan med åren. Genom att avsätta en budget årligen kan ett
successivt utbyte av äldre vägvisningsskyltar ske till gagn för våra trafikanter.

Konsekvenser
Nollalternativ
Om föreslagna åtgärder inte genomförs kommer dagens problem att kvarstå samt leda till
försämrad trygghet, säkerhet och framkomlighet i takt med att trafikarbetet ökar. För broarna
innebär uteblivna åtgärder kapitalförstöring.
Alternativ 1
Genomförande av föreslagna åtgärder innebär att trafiksystemet i dessa punkter anpassas till
rådande förutsättningar och trafiksystemens tydlighet, säkerhet och framkomlighet förbättras. För
broarna innebär reinvesteringen att dess konstruktion kan säkerställas och därmed undviks dyra
reparationskostnader för framtiden. Satsningen säkerställer trafikanternas krav på komfort och
säkerhet.
Ekonomisk data
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 13 mnkr år 2020.
Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till ca 680 tkr under den ekonomiska
livslängden.
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BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Diverse mindre gatu- och broarbeten

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Gator, vägar, broar, busshållplatser, signalanläggningar,
övriga trafikanordningar,

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

13 000

13 000
0
13 000
100, 70, 40, 30, 25, 15,

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-680
-680

KOMPONENTMALL

Delad mall

1. Lokalgata
2. GC-väg
Gågator / Torg
3, 4. Huvudgata
Övrigt
5, 6. Bro/Betong

%
40%
25%
20%
30%
100%
70%

år
100
100
100
100
10
70

%
10%
25%
60%
25%

år
70
30
40
70

%
25%
50%
20%
20%

år %
/ år
30 25% / 30
30
15
10 25% / 30

20%

25

10%

25
680

Ber. kapitalkostnad (tkr)

680

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Program för
tillgänglighet

1 000 tkr
100, 30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning syftar till att:
- fastställa inriktning och prioritering för Borås Stad i arbetet med att införliva
funktionshinderperspektivet i kommunal verksamhet
- konkretisera den politiska viljeinriktningen genom att föreslå åtgärder för att nå uppsatta
mål, slå fast ansvar, tid och finansiering
- uppnå ett systematiskt, kvalitetssäkert arbete som genom samverkan leder till ett tillgängligt
samhälle
Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för
handikappföreningarna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade
budgetmedel.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Inga särskilda medel avsätts till förbättringar för människor med funktionsnedsättningar.
Alternativ 1
Åtgärder genomförs efter samråd med handikappföreningarna.
Konsekvenser
Nollalternativ
Människor med funktionsnedsättning får fortsatta problem med framkomligheten och
tillgängligheten i vardagen.
Alternativ 1
Med en successiv förbättring av tillgängligheten för människor med någon funktionsnedsättning
kan dessa i en allt större utsträckning ta del av samhällets olika funktioner. Möjligheten att klara
sig själv stärker självkänslan och bidrar till att våga ta steget att ge sig ut i staden på egen hand.

Ekonomiska data
Investeringsbehovet har bedömts uppgå till 1 mnkr/år.
Kapitalkostnaden till följd av investeringen år 2020 beräknas uppgå till 40 tkr under den
ekonomiska livslängden.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Program för tillgänglighet

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Upprustning gångbanor

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

1 000

1 000
0
1 000
100, 30

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-40
-40

KOMPONENTMALL

GC-väg
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

25%

år

100

%

25%

år

30

%

50%

år Tkr

30

40

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

36

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Utbyggnad av
gång- och cykelvägar

13 000 tkr
100, 30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser
för de oskyddade trafikanterna. Enligt genomförda undersökningar är cyklisterna en mycket
utsatt trafikantgrupp.
Strävan skall vara att få genomgående GC-stråk av hög standard. För ytterkommundelarna antog
Kommunfullmäktige år 1997 en GC-plan och för centralorten antogs en GC-plan under år 2001.
Dessa planer har tidigare legat till grund för utbyggnaden inom kommunen. Under 2016
beslutades en ny plan för framtida utbyggnad av cykelnätet av Kommunfullmäktige. I december
2017 beslutade Tekniska nämnden utbyggnaden av cykelvägar för åren 2018-2019. En revidering
av Cykelplanen för åren 2020-2021 är under utarbetande och kan komma att påverka innehållet i
förslaget till budget för 2020.
I traditionellt trafiksäkerhetsarbete, speciellt vad avser oskyddade trafikanter, har oftast tyngdpunkten vid olika tillfällen antingen legat inom den "hårda" delen med fysisk utformning av
trafikmiljön som instrument för bättre trafiksäkerhet eller inom den "mjuka" delen med
information och kampanjer med olika teman.
Nollvisionen, som har som mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken i framtiden,
har i detta sammanhang lanserat en förändring av åtgärdsstrategin. För att nå visionens mål måste
ett långsiktigt synsätt och en samtidig satsning på trafikanterna, fordonen och miljön prägla det
fortsatta trafiksäkerhetsarbetet. Vid ett långsiktigt synsätt på trafiksäkerheten kommer
systemåtgärder före punktåtgärder.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Föreslagna utbyggnader av GC-vägnätet genomförs ej.
Alternativ 1
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder enligt gällande Cykelplan för år 2020:
1. Enedalsgatan, delen Klippbron-Neumansgatan
2. Symfonigatan, delen Midgårdsrondellen-tunnel
3. Uppegårdsgatan, Dalsjöfors
4. Korsning Alingsåsvägen-Fjällgatan/Hästhagsgatan (delvis i parkmark)
5. Dalsåkersgatan, delen Trandaredsgatan-Kransmossen
6. Engelbrektsgatan, delen Sturegatan-Torstenssonsgatan
7. Kransvägen, delen Gånghestervägen-Kransmossen
8. CPL Norrby Långgata/Göteborgsvägen, smal cykelpassage
9. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan-Margaretagatan
10. Parkering för cyklar

Konsekvenser
Nollalternativ
Om en fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna med
cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är det viktigt att
erhålla ett sammanhängande cykelvägnät separerat från biltrafik. Tekniska nämnden med ansvar
för trafiksäkerheten utmed det kommunala vägnätet kommer att ha svårt att svara upp mot
målformuleringen i Nollvisionen.
Alternativ 1
Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka
utmed de ombyggda sträckorna. Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja
cykeln som transportmedel.

Ekonomiska data
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 13 mnkr år 2020.
Ökning av driftkostnaderna beräknas till ca 125 tkr/år. Kapitalkostnaden till följd av
investeringen uppgår till 470 tkr årligen under den ekonomiska livslängden.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Gång- och cykelvägar

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Gång- och cykelvägar

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

13 000

13 000
0
13 000
100, 30

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

-125
-125
-125

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

-125
-470
-595

KOMPONENTMALL

GC-väg
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

25%

år

100

%

25%

år

30

%

50%

år Tkr

30

470

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

469

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn:
Upprustning/reinvestering
befintliga gång- och cykelvägar

7 000 tkr
100, 30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser
för de oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen, sammanhängande cykelstråk och
separering mellan trafikslagen. Fokus har varit på att separera biltrafiken från oskyddade
trafikanter. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer att välja elcykel framför
traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de gemensamma gångoch cykelbanorna.
I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett
sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet.
Under verksamhetsbeskrivningen i budget 2018 betonas att ”Cyklister ska ses som en egen grupp
vid planering och inte sammanblandas med vare sig gående eller bilister”. Vidare betonas att
gemensamma gång- och cykelbanor utan separering ej bör förekomma. Tekniska nämnden anser
att där flödet av fotgängare/cyklister motiverar separering ska detta göras.
I tidigare budgets har anslaget för utbyggnad av gång- och cykelvägar även innefattat
upprustning/ reinvestering av befintliga gång- och cykelvägar. Ska större insatser göras utmed
redan utbyggda cykelbanor kommer det att krävas större satsningar t.ex. om breddning orsakar
flyttning av vägmitt (bombering) kan justering av körbanorna för biltrafik bli nödvändigt.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Föreslagna ombyggnadsåtgärder av GC-vägnätet genomförs ej.
Alternativ 1
Åtgärderna avser att påbörja ombyggnad av tidigare byggda cykelbanor i korsningspunkter och
breddöka för att kunna separera gående från cyklister om det finns motiv till detta.
Konsekvenser
Nollalternativ
Om en ombyggnad av det befintliga cykelvägnätet inte verkställs kommer sannolikt olyckorna
med cyklister inblandade att öka i takt med ökat cyklande och att standard/trafiksäkerheten
kommer att vara högre på det nyare cykelnätet än det äldre. Tekniska nämnden med ansvar för

trafiksäkerheten i kommunen kommer att ha svårt att svara upp mot målformuleringen i Nollvisionen.
Alternativ 1
Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka
utmed de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar
för att fler ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen
att de sju huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade.
Ekonomisk data
I upprättad investeringskalkyl är för objektet upptaget 7 mnkr år 2020.
Kapitalkostnaden till följd av investeringen uppgår till 250 tkr årligen under den ekonomiska
livslängden.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Gång- och cykelvägar, reinvestering
befintliga gång- och cykelvägar

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Gång- och cykelvägar

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

7 000

7 000
0
7 000
100, 30

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-250
-250

KOMPONENTMALL

GC-väg
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

25%

år

100

%

25%

år

30

%

50%

år Tkr

30

250

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

253

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Reinvestering
gatubelysning/trygghetsskapande åtgärder

5 000 tkr
30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Tekniska nämnden ansvarar för ca 20 000 ljuspunkter, varav merparten tjänar som gatubelysning
där kommunen är väghållare, eller via avtal sköter drift och underhåll åt vägföreningarna.
En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av
dessa. Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller
oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år gamla. Stolparna har i princip obegränsad
livslängd så länge de målas medan kablarna är sköra och känsliga för rörelser i marken. Vi kan nu
se en ökning av kabelfel där fiberschakterna har gått fram. Efter en besiktning av en av dessa
anläggningar kan vi också konstatera att kablarnas isolation varierar stort. Detta leder till
energiförluster och är heller inte bra ur elsäkerhetssynpunkt. De många kabelfelen bidrar till
driftsstopp som orsakar stor irritation hos medborgarna då tryggheten och möjligheten att röra
sig fritt minskar
I flera tätorter finns områden där belysningen består av trästolpar med luftledning. Denna
belysning bör bytas ut då tätare besiktningsintervall och ledningsröjning fördyrar underhållet.
För att säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste vi öka
takten på reinvesteringen. Efter inventering av behov upprättas en plan för utbyte av kablar och
stolpar. Finns medel för att kunna samordna utbytet med beläggningsprogrammet eller andra
ledningsägares arbeten finns stora vinster att göra såväl ökad trygghet som minskade kostnader.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Gamla uttjänta kablar får ligga kvar, de lagas eller byts ut i det löpande underhållsarbetet när de
går sönder. Områden slocknar i samband med kabelfel. Gjutjärnsstolpar målas inte och rostar.
Trästolpar drabbas av rötangrepp och raseras alternativt byts mot nya trästolpar i det löpande
underhållsarbetet. Möjlighet till samförläggning utnyttjas ej. Energi slösas p.g.a. av stora förluster
i nätet.
Alternativ 1
Gammal belysning byts ut i samband med omasfaltering och vid samförläggning med andra
aktörer. Stora besparingar görs på att schakt- och återställningsarbeten
samordnas/samfinansieras. Olägenheten för allmänheten blir mindre när samförläggning
genomförs. Kabelfelen minskar, tryggheten ökar.

Konsekvenser
Nollalternativ
Uttjänt belysning leder till driftstörningar och ökad energiförbrukning på grund av dåligt isolation
och kabelfel. Utbyte vid driftstörningar belastar driftbudgeten och blir dyrare än om utbytet sker
planerat eller samordnat med annat arbete. Stolpar bör målas vilket är dyrt. Trästolpar skall
rötskadebesiktigas vart 8:e år och växtlighet runt belysningskabeln skall röjas med jämna
mellanrum. Kabelfel orsakar irritation och otrygghet bland innevånarna.
Alternativ 1
Insatser innebär att fortsatt drift av vägbelysningarna kan ske med lägre kostnad och utan
driftstörningar. Utbyte av äldre belysning görs till en lägre kostnad genom planerade arbeten och
samförläggning med andra aktörer. Livslängden på belysningsanläggningen förlängs.
Energiförbrukningen blir korrekt och elsäkerheten ökar. Kabelfelen minskar vilket är positivt för
medborgarna.
Ekonomiska data
Tidigare tilldelning på 1 mnkr föreslås utökas med ytterligare 4 mnkr för att kunna säkerställa
funktionen i belysningsanläggningen och nyttja samförläggning. Erforderliga reinvesteringsmedel
bedöms uppgå till 5 mnkr/år vilket medför en årlig kapitalkostnad med ca 210 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Reinvestering gatubelysning/ trygghetsskapande åtgärder

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Reinvestering belysning
inom/utom tätort

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

5 000

5 000
0
5 000
30

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

-210
-210

KOMPONENTMALL
Beläggning - Stolpar

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

100%

år

30

%

år

%

år Tkr

210

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

208

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Energi- och
miljöeffektivisering av gatubelysning

6 000 tkr
20 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Borås Stads gatubelysning består av 20 000 ljuspunkter som sedan mitten av 90-talet har energieffektiviserats. Större armaturbyten gjordes 2004 och 2008 då ca 2/3 delar av armaturerna byttes
ut. Med en beräknad livslängd på 20 år för en armatur kan vi förvänta oss ökade kostnader för
utbyte av trasiga armaturer i det löpande underhållsarbetet, med en kraftig ökning inom en
tioårsperiod.
För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år
byta ut delar av belysningsanläggningarna. Enligt Borås stads miljömål skall energianvändningen
för bl.a. gatubelysning minska med 15 % och för att nå detta behöver takten på utbytet öka de
närmaste åren. Vid besiktningar har vi kunnat se att gamla kablar genererar stora energiförluster,
energiförbrukningen har varit uppemot 30 % högre än den installerade effekten.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Trasiga armaturer byts ut inom det ordinarie underhållsarbetet. Gamla kablar läcker ström.
Alternativ 1
En plan tas fram för att varje år byta ut en del av belysningen successivt under förslagsvis en
10-årsperiod. Upptäcks dåliga kablar byts dessa ut.
Konsekvenser
Nollalternativ
Drift- och underhållskostnaderna ökar i takt med belysningsanläggningens ålder. Vi får ingen
samlad bild över anläggningarnas kvalité, utbytesintervall eller områden där belysningsarmaturerna är av samma typ. Gamla kablar läcker ström.

Alternativ 1
Belysningen byts områdesvis och i takt med detta minskar kostnaderna för drift och underhåll. Vi
får en bra överblick på vår anläggning samt behovet av underhåll och reinvesteringar. Större
områden erhåller samma typ av belysning. Energiförbrukningen minskar när energisnåla LEDarmaturer sätts upp och gamla kablar byts ut.
Ekonomisk data
Vi har ca 1 000 armaturer på större gator och genomfartsleder där den installerade effekten är
hög och underhållsarbetet dyrt. Om dessa byts minskar energiförbrukningen med minst
500 MWh/år samtidigt som underhållsarbetet minskar stort under armaturens livslängd. För t.ex.
1 000 armaturer innebär det en besparing på minst 500 tkr/år. Kostnaden för en sådan
investering bedöms till 3,5 mnkr
För 2019 kvarstår ca 0,5 mnkr av tidigare anslagna medel på 3,5 mnkr som avdelades 2016.
Tillgängliga medel kommer användas under 2019 och för att kunna fortsätta energi- och
miljöeffektivisering av gatubelysningen i den takt som är tänkt begärs 6 000 tkr under 2020.
Kapitalkostnaden per år uppgår till ca 350 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Energi- och miljöeffektivisering av
gatubelysning

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Energi/miljö - belysning

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

6 000

6 000
0
6 000
20

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

500
500
500

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

500
-350
150

KOMPONENTMALL
Beläggning - armatur (diverse)

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

100%

år

20

%

år

%

år Tkr

350

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

349

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Utbyggnad av
kabelskåp - Gatubelysning

12 000 tkr
20 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den.
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer.
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k.
ackordsbelysning. Idag är det Tekniska förvaltningen som förvaltar belysningen och Borås elnät
levererar elen på samma sätt som de levererar el till en villa.
För fem år sedan tog Borås elnät upp frågan om att sätta mätning på och att flytta ut belysningen
ur nätstationerna. Enligt 3 kap. 10 § ellagen ska nätkoncessionshavare mäta mängden överförd el.
När lagen trädde i kraft fanns ett tillfälligt undantag avseende väg- och gatubelysningsanläggningar som saknade mätning. Att teoretiskt räkna ut energiförbrukningen innebär att Borås
elnät inte får betalt för förluster i belysningsnätet. Nätet är gammalt, på sina håll upp emot 70 år,
och provmätningar har visat att den faktiska förbrukningen på vissa håll är så stor som 30 %
högre än den teoretiska.
Idag har tekniska förvaltningen externa entreprenörer som Borås elnät av säkerhetsskäl ogärna
släpper in i sina nätstationer, detta försvårar underhållsarbetet. Att inte mäta gatubelysningen
innebär också att vi inte fullt ut kan tillgodoräkna oss de ekonomiska besparingar som görs vid
ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt inställda att effektsänkas nattetid vilket
inte tas hänsyn till vid beräkning.
Att mäta gatubelysningen skulle innebära att vi får en bättre koll på belysningsanläggningen, vi
kan se var det finns stora förluster och på så vis reinvestera i nätet där det behövs.
Våren 2019 gjordes ett provprojekt då Borås elnät projekterade och byggde om 6 anläggningar.
Belysning som tidigare har varit inkopplad i en nätstation flyttas ut till ett kabelskåp med mätning
utanför stationen. Utifrån detta projekt har ekonomiska data tagit fram
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Belysningen förblir omätt inkopplad direkt i Borås elnäts nätstationer.
Alternativ 1
En plan tas fram för att flytta ut matningen från nätstationerna till kabelskåp med mätning i.

Konsekvenser
Nollalternativ
Kommunen följer inte intentionen i ellagen, Borås elnät går miste om intäkter för förlusterna i
nätet. Underhållsarbetet försvåras då externa entreprenörer har begränsad tillgång till att tända
och släcka belysningen när de skall göra inspektion eller felsöka, ekonomisk besparing vid
effektreducering är inte möjlig,
Alternativ 1
Kommunen följer intentionen i ellagen. Borås elnät får betalt för den faktiska förbrukningen och
Tekniska förvaltningen kan tillgodoräkna sig de ekonomiska besparingar det innebär att nattetid
effektreducera belysningen. Tekniska förvaltningen får en bättre kontroll på sin
belysningsanläggning och belysningens energiförbrukning. Tekniska förvaltningen kan på bättre
sätt arbeta med att effektivisera belysningen, t.ex. genom att byta kablage där stora förluster finns.
Ekonomisk data
Borås elnät har under våren byggt om 6 anläggningar för att ta fram budgetkostnader för ett
totalt ombyggnadsprojekt. 336 inmatningspunkter behöver flyttas ut från stationer till kabelskåp.
För att göra detta grävs en kabel från Borås elnäts station till ett nytt skåp. Arbete och material
för detta beräknas till 36 tkr/anläggning.
Nätkostnaderna för gatubelysningen kommer öka när vi går från ackordsbelysning till mätta
abonnemang. Vi kan också räkna med ökad energiförbrukning p.g.a. förluster i belysningsnätet,
denna ökning kan dock minskas när armaturer byts till LED eller gamla kablar byts till nya.
För genomförande av projektet föreslås att investeringskostnaden fördelas över tre år med början
år 2020 då således 4 mnkr föreslås avsättas i budgeten.
Årlig kapitalkostnad beräknas till 700 tkr avseende hela projektet (12 mnkr).

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Effektivisering/Belysning

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

12 000

12 000
0
12 000
20

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-700
-700

KOMPONENTMALL
Beläggning - armatur (diverse)

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

100%

år

20

%

år

%

år Tkr

700

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

699

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Kollektivtrafik
(stadstrafiken)

29 800 tkr
100, 70, 30, 10 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Borås Stad och Västtrafik har arbetat fram ett utkast till ny stadstrafik som skulle ha varit fullt
utbyggt till år 2013. Denna har delats in i fyra etapper med start år 2010. Under åren 2010 och
2011 har i första hand mindre åtgärder utförts i form av hållplatsombyggnader. Under 2012 har
ytterligare hållplatser iordningsställts samt två nya cirkulationsplatser på Sven Eriksonsgatan
respektive Repslagaregatan skapats för att öka framkomligheten för kollektivtrafiken. Hållplatsutbyggnaden fortsatte år 2013 inom Viared. Under år 2015 anlades bussgata längs Åsbogatan
mellan Kungsgatan och Allégatan. Ombyggnad av kollektivtrafikterminalen vid Södra Älvsborgs
Sjukhus färdigställdes under 2017. Dessa båda objekt planerades i 2015 års budget finansieras
inom ramen för Ny kollektivtrafik. I syfte att skapa ett utrymme för framtida kollektivtrafikinvesteringar finansierades nämnda objekt i stället via anslagna medel för ”Diverse mindre gatuoch broarbeten”.
Kommunstyrelsen beslutade i februari 2018 bl.a. att trafiksäkerheten och tillgängligheten ska
förbättras på Södra Torget samt att hållplatsen vid Krokshallstorget anpassas till den utökade
busstrafik som blivit till följd av att de regionala bussarna inte längre passerar Södra Torget.
Behovet av kollektivtrafikinvesteringar kommande år bedöms vara av större omfattning och
kräver utredningar samt studier av hur en framtida trafikering av kollektivtrafik ska ske i Borås
Stad.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Föreslagna åtgärder enligt bifogad beskrivning utförs ej.
Alternativ 1
Nedan beskrivs föreslagna åtgärder samt i vilket syfte insatserna görs.
1.

Fortsatt utbyggnad av busshållplatser
För att nå målet om full tillgänglighet i kollektivtrafiken behöver ytterligare ett
stort antal hållplatser byggas om. Utbyggnadsordningen prioriteras i samråd med
Västtrafik. Under 2018/2019 byggdes hållplatser längs linje 2 om för
tillgänglighetsanpassning. En mer omfattande hållplatsåtgärd gjordes vid
hållplatsen vid Byttorps Torg då hållplats inte gick att tillgänglighetsanpassa vid
det befintliga hållplatsläget.

För hållplatsåtgärder under 2020 föreslås att medel anslås för fortsatt upprustning
av hållplatser vari även ingår ombyggnad av hållplatserna vid Krokshallstorget för
att anpassas till den utökade kollektivtrafiken i enlighet med Kommunstyrelsens
beslut.
2.

Södra Torget
För att öka attraktiviteten för kollektivtrafiken behöver hållplatslägena på Södra
Torget förbättras vad avser tillgänglighet. Enligt beslut av Kommunstyrelsen
enligt ovan behöver även kollektivtrafikterminalen göras mer trafiksäker.
Trafikeringen av Södra Torget behöver klarläggas innan större ombyggnad av ytan
kan bli aktuell. Utbyte av Nybron innebär under byggtiden som beräknas till ca 1
år att Kollektivtrafiken inte kommer att kunna nyttja förbindelsen under denna
tid. Utbyte av Nybron beräknas vara klar 2021/2022.

3.

Signalprioritering av kollektivtrafik (RAKEL)
Sedan något år tillbaka har Västtrafik infört ett nytt system för detektering av
bussar i trafiksignalkorsningar. Detekteringssystemet som ger busstrafiken
prioritet har i stor skala installerats i Göteborg, Nu vill Västtrafik införa systemet
även i Borås. För att så ska kunna ske behöver trafiksignalanläggningar av äldre
datum ersättas med ny teknik. Första projektet som erhåller systemet är
Kungsgatan där hela trafiksignalsystemet ersätts med nya anläggningar. Arbetet
planeras utföras 2019. Under 2020 föreslås att trafiksignalanläggningen vid
Resecentrum/Sven Eriksonsplatsen utrustas med Rakelsystem för bussprio.

4.

Ytterligare åtgärder
Framöver planeras ytterligare åtgärder i form av ombyggnad av terminalen vid
Resecentrum, flytt av terminalen i Knalleland, större ombyggnad av terminalen på
Södra Torget och bussgata mellan Sandared – Sjömarken. Dessa åtgärder är
omfattande och kräver ytterligare utredning för att förverkligas.

I det uppdrag som Tekniska förvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen erhöll tidigare har
framkomligheten för kollektivtrafiken studerats utifrån ett stadsplaneringsperspektiv. Förslagen
som presenterats i studien har hittills antagits av Tekniska nämnden. En del av de förslag till
åtgärder som redovisas i rapporten finns även med i den kollektivtrafikutredning ”Stadstrafikens
bussar genom centrum och storhållplatser” som Kommunstyrelsen tog beslut om i februari 2018.
Konsekvenser
Nollalternativ
Kollektivtrafiken får inte den önskade utvecklingen och resandeökningen som eftersträvas.
Alternativ 1
Genomförs beskrivna åtgärder skapas förutsättningar för bättre tillgänglighet och högre
attraktivitet till kollektivtrafik vilket syftar till ett ökat resande.

Ekonomisk data
Av de ursprungliga 24,8 mnkr som avsattes för projektet prognosticeras att återstående medel för
2019 års arbeten 11,6 mnkr kommer till stora delar att förbrukas. Förutom redan tilldelade medel
2019 bedöms att ytterligare 5 mnkr i anslag erfordras under 2020. Bedömningen av investeringen
på Södra Torget är dock osäker med hänsyn till att det i dagsläget inte föreligger ett
åtgärdsförslag.
Övriga etapputbyggnader får tas upp i kommande års budgets.
Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen (29 800 mnkr) uppgår till 1 300 tkr under den
ekonomiska livslängden. Kostnaden för drift- och underhåll kommer endast att påverkas
marginellt då befintliga ytor kommer att omdisponeras.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Kollektivtrafik
(Stadstrafiken)

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Kollektivtrafik

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

29 800

29 800
0
29 800
100, 70, 30, 10

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-1 300
-1 300

KOMPONENTMALL
Huvudgata

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

30%

år

100

%

25%

år

% / år

70 20% /10

% / år

25% / 30

Tkr

1 300

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

1 302

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Upprustning av
centrummiljöer

3 000 tkr
100, 40, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Ursprungligen var investeringsmedlen avsedda för upprustningsåtgärder i tätorterna utanför
centralorten. I budget år 2002 breddades möjligheten att även använda anslagna medel till
åtgärder i stadsdelscentra i centralorten. Hittills har centrumupprustningsåtgärder gjorts i
Sandared (tågperrong/infartsparkering), Viskafors (torg), Fristad i två etapper (torg), Sjöbo Torg
två etapper, Dalsjöfors centrum, Trandareds Torg och Torstenssonsgatan. Under 2017/2018
byggdes Östgötagatan på Norrby om till gågata för att öka attraktiviteten och stärka centrumfunktionen i stadsdelen.
Utanför centralorten kvarstår behov av Centrumupprustning i Sandared där detaljplan föreligger
och Sjömarken där planprogram har varit ute på samråd. I centralorten planeras Sjöbo Torg att
bli aktuellt för upprustning under 2019.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Om inga åtgärder vidtas kommer centrumproblemen att bestå i dålig miljö samt oklara
förhållanden när det gäller markanvändning och parkering.
Alternativ 1
Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att
ske under flera år.
För Sandareds vidkommande har en detaljplan tidigare tagits fram för centrum. Intentionerna är
att tillskapa en s.k. miljöprioriterad genomfart av Göteborgsvägen, rusta upp området närmast
järnvägen samt att förbättra förhållandena utefter Alingsåsvägen genom centrum. Under år 2009
finansierade Trafikverket en upprustning av Alingsåsvägen i Sandared. I tilläggsbudget år 2008
fick nämnden 0,5 mnkr till en parkanläggning mellan järnvägen och Göteborgsvägen som invigdes i maj år 2010.
I Sjömarken finns detaljplan för att bygga om korsningen Alingsåsvägen/Göteborgsvägen till en
cirkulationsplats vilket är Trafikverkets ansvar.

På Östgötagatan på Norrby dominerade tidigare biltrafiken, ombyggnaden till gågata innebär att
ges det möjlighet att göra centrumbildningen mer levande och livskraftig.
Sjöbo Torg är efter tidigare upprustningar i behov av ombyggnad för att erbjuda boende en
attraktiv och trygg mötesplats. Diskussioner om fysisk utformning och möjligheter till aktiviteter
och etablering av verksamheter pågår för ett levande torg och åtgärder förväntas utföras 2019.
Åtgärderna som utbyte av belysning, tillgänglighetsanpassning och uppfräschning med nya
bänkar och planteringar kommer att göra torget tryggare och mer tillgängligt för alla med
förhoppningen att människor kommer att vilja besöka och uppehålla sig på torget.
I Fristad har City-butiken utökat sin yta på bekostnad av torget. Anpassning/ombyggnad av
torgytan utfördes under 2015.
Konsekvenser
Nollalternativ
Den torftiga centrummiljön som finns inom tätorterna och centralorten kommer att bestå med
otrivsel och oklara funktionssamband i centrumstrukturen.
Alternativ 1
Genom åtgärder som syftar till att klargöra en ytas funktion och användningssätt kan en ordnad
centrumstruktur åstadkommas med grönskande planteringar och en funktionell trafikmiljö. Härigenom ges förutsättningar för livskraftiga centrummiljöer som präglas av trivsel och god
tillgänglighet till glädje och nytta för kommunens invånare.
Ekonomisk data
Under 2017/2018 byggdes del av Östgötagatan på Norrby om till gågata, ombyggnadsarbetena
omfattade också Norrby Torg. Under 2019 kommer upprustning Sjöbo Torg att utföras varvid
en stor del av tillgängliga medel kommer att förbrukas.
För 2020 föreslås att 3 mnkr anslås för att skapa utrymme för framtida centrumupprustningsåtgärder.
De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Den årliga
kapitalkostnaden avseende 2020 års investering uppgår till ca 120 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Upprustning centrummiljöer

4 Förkalk 8

5 Förkalk 9

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag

1 Förkalk 5

2 Förkalk 6

3 Förkalk 7

6 Förkalk 10

7 Efterkalk

3 000

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

3 000
3 000
100, 40, 15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-120
-120

KOMPONENTMALL
Gågator / Torg

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

20%

år

100

%

60%

år

40

%

20%

år Tkr

15

120

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

117

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Borås flygplats

900 tkr
20 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Borås flygplatsförening har tagit fram en rullande framtidsplan för Borås Stads flygplats. Borås
flygplats är en godkänd och certifierad flygplats och har under 2018 fått förnyad certifiering till
2028.
Föreningen har lagt ned stora kostnader och mycket ideellt arbete på dränering av fältytorna
vilket tidigare har kunnat finansieras via tippavgifter från den s.k. ravinen i sydväst vid flygfältet,
vilken på ett kostnadseffektivt sätt omhändertog största delen av schaktmassorna från
utbyggnaden av Viareds industriområde Dessa intäkter upphörde då ravinen var fylld. Via de
investeringsbidrag som givits tidigare har ett antal insatser för förbättrad flygsäkerhet och miljö
kunnat göras.
Fram till och med 2014 har flygplatsens rullbana fått ny beläggning, anslutningsvägen till
segelflyget har belagts och dessutom har flygplatsens tidsbegränsningar tagits bort för
samhällsnyttigt flyg såsom polisflyg, ambulansflyg, brandflyg mm, så dessa kan nyttja flygplatsen
under hela dygnet. Under 2015 gjordes avslutande utfyllnad i sydväst, mindre förbättringsåtgärder
på gräsfältet, färdigställande av ny taxibana, påbörjande av startförlängning i sydväst och
siktröjningar för lagstadgad hinderfrihet. Under 2016/2017 utfördes reparationer av i första hand
taxibanor och stationsplattor, färdigställande av startförlängning i sydväst, röjning för
hinderfrihet, kompletterande dränering, kulvertering av bäck med omprofilering av terrängen för
att höja säkerheten samt utbyggnad av startförlängning i nordost.
Utförda åtgärder har ökat flygsäkerheten och speciellt påverkat miljön i positiv riktning.
Sistnämnda genom att motorflyget bl.a. har kunnat starta och landa effektivare vilket lett till
mindre väntetid i luften, mindre påverkan på miljön och mindre störningar för omkringboende.
Startförlängningarna medför att motorflygplanen i starten kommer högre över närboende vilket
ger en minskad bullerbelastning. Samtidigt förbättras utrullningsområdet för landande flygplan
vilket skapar extra säkerhet.
Med anledning av nytt lagkrav har under 2018 genomförts uppsättning av staket/avspärrningar
runt flygplatsen för att flygplatsens godkännande/certifiering skulle kunna bibehållas. Bara denna
åtgärd uppgick till drygt 500 tkr. Arbetena har utförts tillsammans med flygplatsföreningen.
Därutöver har flygplatsföreningen bekostat och genom ideellt arbete bytt ut och uppgraderat
flygplatsljusen till en modern, flygsäker och energieffektiv LED-belysning samt försett även
startförlängningarna med ljusanläggning under året.

Under de nästkommande två åren måste stationsplattorna och de äldsta taxibanorna, med en
sammanlagd yta av ca 10 000 m², som nu passerat sin teknisk/ekonomiska livslängd efter 25 år
förses med nytt slitlager, och större markåtgärder utföras på sättningar i dräneringsdiken och på
delar av det 40 000 m² stora grässtråket. Detta tillsammans med att anslaget har legat på samma
nivå sedan 2013 motiverar att anslaget utökas tillfälligt med 400 tkr till 900 tkr i 2020 års budget.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Inga åtgärder utförs.
Alternativ 1
Borås Stad bekostar nödvändiga åtgärder för att vidmakthålla flygfältet.
Konsekvenser
Nollalternativ
Flygfältets underhålls inte med kapitalförstöring som följd. Uppfylls inte luftfartsmyndigheternas
krav kommer Borås flygplats inte att kunna bibehålla sin status/funktion som stadens flygplats.
Alternativ 1
Flygfältet och dess verksamhet bibehålls och utvecklas.
Ekonomiska data
För genomförande av åtgärder inom projektet föreslås att 900 tkr avsätts under 2020.
De årliga driftkostnaderna kommer i stort sett att ligga på samma nivå som idag. Investeringsbeloppet på 900 tkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 50 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Borås flygplats

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

Flygfält

900

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

900
0
900

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

20

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-50
-50

KOMPONENTMALL
Diverse

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

100%

år

20

%

år

%

år Tkr

50

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

52

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Promenadstråk
utmed Viskan

0 tkr
100, 30 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Viskan var under lång tid Borås baksida och staden vände sig bort från ån. Idag är många av de
verksamheter som förorenade vattendraget borta och tillgången till vatten i stadsrummet har
blivit efterfrågat. De ombyggnader som gjorts i Centrum, t ex Sandwalls plats, Knalletorget och
Västerlånggatan där Viskan tagits tillvara och införlivats i platsbildningen har blivit väldigt väl
mottagna av boråsarna och besökare.
Eftersom staden en gång byggdes utefter Viskan så ligger idag flera viktiga målpunkter på bekvämt avstånd från ån. Gångstråket utmed vattendraget inte bara synliggör Viskan utan fungerar
även som en attraktiv väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter
vattnet förhöjer också stadens kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser.
Under år 2009 byggdes en gångväg förbi Viskastrandskolan på Viskans västra sida som binder
ihop området utmed Viskastrandsgatan med Knalleland. Under 2014 invigdes gångstråk utmed
kvarteret Elektra. 2016/2017 utfördes upprustning av det som tidigare kallades
Evenemangsstråket, delen mellan Norrbro och Knalleland utmed Viskastrandsskolan.
Stråket mellan Armbågabron och Ålgården planeras komma till utförande 2019.
Under 2019/2020 planeras gångstråket från kvarteret Kamelian söder om väg 40 till Sven
Eriksonsgatan (Söderbro) att utföras.
Vid planeringen av gångstråket vid kvarteret Elektra framkom idéer om att för bättre funktion i
stråket så skulle en broförbindelse mot Sven Eriksonsgatan och vidare mot Resecentrum vara en
fördel för gångtrafikanter från Resecentrum mot Norra Centrum och vice versa. Gångstråket
utmed Viskan skulle med en bro ge en kortare och trevligare förbindelse för gångtrafikanterna.
För bästa funktion av broförbindelsen bör utbyggnad samordnas i anslutning till att kvarteret
Viskaholm byggs.

Handlingsalternativ
Nollalternativ
Inga åtgärder vidtas.
Alternativ 1
Ett promenadstråk utmed Viskan byggs ut i etapper under flera år för att skapa ett attraktivt stråk
för både boråsare och besökare.
Aktuella utbyggnadsetapper kan delas in enligt följande:
• Viskastrandsskolan - Knalleland (utförd 2009)
• Förbi kvarteret Elektra (utförd 2014)
• Förbi kvarteret Simonsland (utförd 2014)
• Stadsbron utsmyckning/belysning (utförd 2014)
• Vid kvarteret Nejlikan (utförd 2015)
• Bro över Viskan vid kvarteret Elektra (samordnas med ombyggnad kvarteret Viskaholm)
• Evenemangsstråket med entréplats Knalleland, vid Kilsundsparken (utförd 2016/2017)
• Sven Eriksonsgatan – Kamelian (2019/2020)
• Knalleland – Ålgården (2019)
Konsekvenser
Nollalternativ
Viskan blir bara delvis tillgänglig vilket innebär att möjligheten till ett sammanhängande
vandringsstråk inte tas tillvara.
Alternativ 1
Ett attraktivt gångstråk skapas i en trevlig miljö utefter Viskan. Stråket passerar i närheten av flera
viktiga målpunkter i staden och har därför förutsättning att bli väl frekventerat.
Ekonomisk data
För åtgärder inom projektet finns under år 2019 ca 4,7 mnkr tillgängliga som beräknas förbrukas
till förbindelsen kvarteret Kamelian – Sven Eriksonsgatan och etappen Armbågabron-Ålgården.
De årliga driftkostnaderna kommer att öka på grund av projektet eftersom det handlar om
utbyggnad av idag outnyttjade strandremsor utmed Viskan. Utbyggnaden innebär också en förhållandevis hög andel konstbyggnader.
Då ytterligare projekt längs Viskan inte beräknas bli aktuella under 2020 erfordras inga ytterligare
investeringsmedel under 2020.

Investeringsbudget 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Ny Nybro,
kajmurar mot gata/parker

44 000 tkr
70, 25 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Cityringen i Borås kommer att spela en viktig roll i det framtida vägnätet i Borås som den
innersta matningen till centrum. Förhoppningsvis kommer det framtida vägnätet att även
innehålla yttre ringar för att fördela trafiken till och från centrum.
Redan idag finns ett behov att förbättra kvalitén på Cityringen genom att eliminera den flaskhals
som Nybron utgör.
Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t. Cityringen och korsningen med Västerlånggatan är otydlig till sin funktion. Genom att ändra brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättras
framkomligheten på Cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att
trafikera den mest robusta förbindelsen i city.
Nuvarande bro är utrustad med lägre murelement för att förhindra biltrafik att komma ut på
gångbanorna då bärigheten är lägre på kanterna av bron. Det är också ur säkerhetssynpunkt till
fördel att bygga en ny bro för att minimera risken för en olycka.
Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt
ombyggnad av Robert Nilssons färdigställdes 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen
utmed Sven Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av
Nybron.
Tekniska nämnden har i 2018 års förslag till investeringsbudget angett kostnaden enbart för
nybyggnad av bron till 25 mnkr. Enligt den förstudie som gjorts av konsult tillkommer kostnader
för kajmurar för breddning av kongresstråk utmed Sven Eriksonsgatan och strandskoningar vid
Tore G Wärenstams park och Nybroparken. Med utförd förstudie som grund bedöms
totalkostnaden för projektet bli ca 35 mnkr, 9 mkr erhölls för etapp 1 i projektet.
Kostnaderna har bedömts på översiktlig nivå. Sannolikt kommer kostnaden att bli högre då även
rivning av befintlig bro kommer att kosta en del tillsammans med tillfälliga åtgärder under
byggnadstiden. Omfattningen av miljökonsekvensbeskrivning och den vattenrättsliga prövningen
som krävs bidrar också till osäkerheter i bedömningen.

Handlingsalternativ
Nollalternativ
Inga åtgärder vidtas.
Alternativ 1
Nybron rivs och en ny bro anläggs över Viskan med riktning mot Yxhammarsgatan.
Kajmurar byggs mot Viskan vid breddning av Sven Eriksonsgatan och strandskoningar anläggs
mot Tore G Wärenstams park och Nybroparken.
Konsekvenser
Nollalternativ
Bron får vara kvar i befintligt skick ytterligare en tid och kommer att på sikt behöva
renoveras. Risken för biltrafik till följd av sämre bärighet på gångbanorna finns kvar.
Gångstråket från Resecentrum till Kongresshus/Högskola anläggs ej varvid besökande/gående
som tar närmaste vägen kommer att fortsätta gå på gräsremsan utmed järnvägsbanken vilket
inte är lämpligt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv
Alternativ 1
Ny bro ger ökad framkomlighet på Cityringen och tydliggör funktionen med korsande trafik.
Gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola lyfts fram och erbjuder besökare
en attraktiv och gen förbindelse. Tidplanen för projektet är osäker då den vattenrättsliga
prövningen av projektet med miljökonsekvensbeskrivning ännu inte är bestämd till omfattning.
Projektet planeras att startas under 2020 varför resterande 35 mnkr föreslås avsättas i budgeten.
Ekonomisk data
Kostnaden för hela projektet uppskattas till 44 mnkr.
Kapitalkostnaden till följd av hela investeringen beräknas uppgå till 1 350 tkr under den
ekonomiska livslängden.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Ny Nybro
kajmurar mot gata/parker

4 Förkalk 8

5 Förkalk 9

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag

1 Förkalk 5

2 Förkalk 6

Ny Nybro

44 000

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

44 000

3 Förkalk 7

6 Förkalk 10

7 Efterkalk

44 000
70, 25

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-1 350
-1 350

KOMPONENTMALL
Bro / Betong
GC-väg
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

%

år

70%
25%

70
100

%

20%
25%

år

25
30

%

10%
50%

år Tkr

25
30

1 350

1 351

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Alf Iwarson 2019-05-09
2

1 351
0

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

(Drift)investering 2020
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Bullersaneringsplan

13 500 tkr
-

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Den av Kommunfullmäktige antagna Bullersaneringsplanen syftar till att minska olägenheterna
för boende inom centralorten.
Nuvarande planeringsmål som anges i Bullersaneringsplanen innebär att bostäder, kontor,
undervisningslokaler, institutioner och sjukhus inomhus ska ha en ljudnivå på högst 40 dBA
(ekvivalentnivå). Motsvarande nivå utomhus anges till 60 dBA för bostadsnära rekreationsområden och rekreationsområden i anslutning till skolor, institutioner och sjukhus.
I ”Miljömål för Borås” som antogs av Kommunfullmäktige i augusti år 2003 har bullerfrågorna
givits stor vikt. Av målen framgår att antalet bullerstörda i centralorten skulle minskas från 14 000
personer till 10 000 personer år 2005 och till högst 5 000 personer år 2010.
Genomförandet av åtgärder inom Bullersaneringsplanen kommer att ta flera år i anspråk. De
åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd företrädesvis bullerplank placerade vid vägen eller i tomtgräns. Då merparten av åtgärderna berör fastigheter är det idag inte möjligt att ange investeringsbehovet för
respektive år då detta beror på intresset från fastighetsägarnas sida att genomföra dessa åtgärder
enligt den kostnadsfördelning som framgår av bullersaneringsplanen.
Tilldelade medel under fyra år: 1 mnkr år 2005, 2 mnkr år 2006, 2 mnkr år 2007 och 2 mnkr år
2008 innebär att det totalt funnits 7 mnkr tillgängligt. Kvarstående medel i budget för 2019 finns
ca 4,8 mnkr tillgängliga.
Under 2019 kommer en förnyad bullerkartläggning att göras följt av en åtgärdsplan. Arbetet
pågår för närvarande och kan komma att påverka tidigare bedömningar i nu gällande
Bullersaneringsplan.
Tekniska förvaltningen har tidigare aviserat att arbetsinsatsen för Bullersaneringsplanen inte kan
inrymmas inom befintlig organisation varför en extern konsult anlitats vid behov för att bedöma
åtgärder och besvara frågor om projektet under telefontid.
Handlingsalternativ
Nollalternativ
Planerade åtgärder kommer inte till stånd. De av Kommunfullmäktige antagna miljömålen för
Borås Stad kommer inte att uppnås.

Alternativ 1
Åtgärder utförs i enlighet med den av Miljökontoret utarbetade Bullersaneringsplanen innebärande att de fastigheter utmed kommunala vägar/gator som utsätts för bullernivåer på 65 dBA
och högre kommer att erbjudas åtgärder enligt den kostnadsfördelningsmodell som anges i
planen. Detta innebär att drygt 300 fastigheter ges denna möjlighet.
Konsekvenser
Nollalternativ
Möjligheten att via kommunalt bidrag väcka intresse hos ägare till bullerstörda fastigheter ges ej.
Bullerstörningar för berörda fastigheter kommer att bestå.
Alternativ 1
Bullerstörda fastigheter enligt bullersaneringsplanen åtgärdas och boendemiljön kommer att
förbättras i de åtgärdade fastigheterna.
Ekonomisk data
Kostnaderna för att åtgärda fastigheter med bullernivåer på 65 dBA och högre uppskattas till
totalt 18 mnkr. I Bullersaneringsplanen har angetts en beräknad anslutning på 75 % av de
fastighetsägare som kommer att anta erbjudandet. Detta innebär att budget för projektet till att
börja har satts till 13,5 mnkr.
Då åtgärder inte kunnat utföras i den takt som planerats äskar Tekniska nämnden inga ytterligare
medel år 2020. Nästkommande års behov får bestämmas av fastighetsägarnas intresse och av den
förnyade bullerkartläggningen som är under utarbetande.
De årliga driftkostnaderna förväntas inte påverkas för Borås Stads vidkommande då dessa till
största delen kommer att belasta fastighetsägarna. Driftinvesteringens totala utgift är beräknad till
13,5 mnkr.

Investeringsbudget 2020
Program 373 Parker

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn:
Lekplatser/Mötesplatser

7 000 tkr
15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Tekniska förvaltningen utvecklar och förvaltar idag 162 lekplatser.
Slitaget på en lekplats är ofta hårt och för att upprätthålla säkra anläggningar för kommunens
barn ska en lekplats renoveras efter 15 år enligt Tekniska nämndens mål. Även föreskrifter
(Svensk Standard SS-EN 1176-1177, 2008) på hur en säker lekplats ska utformas uppdateras
löpande, vilket leder till att anläggningar måste renoveras. Om ett lekredskap skulle orsaka skada
vore det katastrof både för den drabbade, dess familj och för Borås Stad. Borås Stads lekplatser
besiktigas årligen och ska dessutom ha kontinuerlig tillsyn med hänsyn till säkerhetsfrågor.
Redskap som inte uppfyller säkerhetskraven tas bort omedelbart.
Kraven och förväntningarna på goda och funktionella allmänna ytor ökar ständigt. För att möta
kraven är säkra och väl underhållna lekplatser a och o, samtidigt som förväntningarna bör besvaras med utmanande och stimulerande lekredskap. Även lekplatser med digitala inslag är en
trend som snabbt blivit populär. Tanken är att besökarna ska aktiveras med hjälp av ny teknik
som tilltalar många generationer.
För att kvarterslekplatserna i Borås skall erbjuda en större variation i utrustning och upplevelser
samt stimulera till olika rollekar har Tekniska förvaltningen valt att sedan 2016 arbeta efter olika
teman på kvarterslekplatser. Förslag på teman vid renovering av kvarterslekplatser för 2020 är:
Magi, Tårtkalaset, Fåglar, Djur, Känsel, Väder, Kretslopp, Flygplats och Pollinering.
Vi satsar på tillgänglighet för alla genom att erbjuda mötesplatser anpassade för personer med
olika typer av funktionsnedsättningar. Borås allmänna platser ska välkomna alla med öppna
armar.
Kostnaden för renovering av tolv lekplatser utsprida över hela kommunen beräknas till 7 000 tkr.

Handlingsalternativ
Nollalternativ:
Lekmaterial som vid besiktning inte håller säkerhetskraven måste tas bort och kan inte ersättas
eftersom det inte finns utrymme i driftbudgeten för renovering av lekplatser.
Alternativ 1:
Kostnaderna för renovering av lekplatser samt nyanläggningar beräknas till 7 000 tkr.
Konsekvenser
Nollalternativ:
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande, kommer beskrivna åtgärder inte att kunna
genomföras. Det betyder att vissa områden kan bli helt utan lekplatser. De lekplatser vi har idag
håller i stort de avstånd som Plan- och bygglagen föreskriver. Även i Boverkets byggregler finns
regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap. Kommunens Samhällsbyggnadsnämnd är
tillsynsmyndighet för säkerhet och tillgänglighet på lekplatser i kommunen. Bollplanerna kommer
fortsatt stå outnyttjade och barn och ungdomar kommer ha fortsatt svårt att hitta ytor som riktar
sig för en annan aktivitet än bollspel.
Alternativ 1:
Upprustning/renovering av lekplatser kan ske och ett nytt användningsområde för outnyttjade
bollplaner kan skapas.
Ekonomisk data
Kostnaderna för renovering och nybyggnation av lekplatser i hela kommunen beräknas till
7 000 tkr. Årlig kapitalkostnad uppgår till ca 525 tkr.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

37 Parkverksamhet

Projekt:

Lekplatser/mötesplatser

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

Renovering av lekplatser

7 000

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

7 000
0
7 000

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

-78
-78
-78

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

-78
-525
-603

KOMPONENTMALL

Delad

Parker/Lekplatser, nyb.
Parker/lekplatser, reinv.
Ber. årlig Kapitalkostnad (tk

%

20%
40%

år

100
15

%

30%
60%

år

15
15

%

50%

år

15

525

525

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Anton Spets 2019-05-09
2.

0
525

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

Investeringsbudget 2020
Program 373 Parker
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Grönområdesplan
2 200 tkr
100, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Stadsnära och funktionella grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur som
bor i staden. Vistelse i grönområden har enligt forskning positiv inverkan på både fysisk och
psykisk hälsa samt välbefinnande.
Grönområdesplanen är en av de viktigaste underlagsrapporterna i Översiktsplanen för Borås
Stad. I takt med att Borås som stad expanderar till ytan, ökar trycket på att förtäta inom bebyggt
område för att skapa fler bostäder. En fungerande och väl uppdaterad Grönområdesplan är då av
yttersta vikt för att stadsnära naturvärden ska kunna behållas och förbättras. En hållbar och
långsiktig planering av Borås Stads grönstruktur kommer att leda till att stadens popularitet
bibehålls och utvecklas på ett för stadens invånare gynnsamt sätt.
Grönområdesplanen avser bl. a. att förstärka, nyskapa samt binda samman spridda grönområden
i stadsbilden till sammanhängande stråk. Grönområdesplanen kan även med fördel nyttjas som
stöd vid projektering och anläggning av nya bostadsområden för att säkerställa grönska i staden.
Exempel på projekt som innefattas i Grönområdesplanen:
Karpdammen, Bergdalen. Platsen vid dammen är i behov av upprustning och en
översyn för att på sikt kunna bli en bra stadsdelspark som Bergdalen tidigare saknat.
Slutförs under 2020.
Fortsätt arbete med att utveckla parkmark i anslutning till Viskan med målet att göra
Borås mest centrala vattendrag tillgängligt, rofyllt och tryggt.
Fortsätt arbeta med att utreda och utveckla projektet att skapa en större
sammanhängande grönstruktur i form av en Jubileumspark som sträcker sig från norr
till söder rakt genom Borås utmed Viskan. Investeringsprojektet Kronängsparken är
tänkt som etapp 1.
I Grönområdesplanen har Tekniska nämnden fått Kommunfullmäktiges uppdrag enligt en
åtgärdslista. Projekt som pågår och avslutas 2020 eller senare är:
Utveckla en trädvårdsplan för Borås Stad. Arbetet innefattar en riktlinje, en trädplan
samt en inventering.
Utveckla skötseln av gräsytor från bruksgräsmatta till ängsyta för att gynna biologisk
mångfald. På många platser i vår stads är skötseln av gräsytor väldigt intensiv och
kostsam. Genom att anlägga ängsytor på strategiskt utvalda platser skapas bättre
miljöer för ängsblommor och insekter som ökar den biologiska mångfalden och
stärker spridningskorridorerna genom stadsstrukturen. Skötseln av gräsytan minskar
från ca 15 insatser per år till endast två.
Kostnaderna beräknas för 2020 till 2 200 tkr.

Handlingsalternativ
Nollalternativet:
Föreslagna åtgärder enligt Grönområdesplanen utförs ej varvid i bästa fall nuvarande grönstruktur behålls i befintligt skick.
Alternativ 1:
Att utföra uppdragen i Grönområdesplanen så som att förbättra och säkerställa att områden med
höga natur- och rekreationsvärden i stadsnära lägen hålls intakta och skyddas från exploatering.
Konsekvenser
Nollalternativet:
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförande av Grönområdesplanen kan
inga åtgärder utföras. I ett värre scenario finns risk att icke kartlagda natur- och rekreationsvärden
går förlorade i takt med att exploateringen av naturmark ökar inom kommunen.
Alternativ 1:
När staden expanderar både när det gäller byggnader och infrastruktur är det viktigt att man i tid
skapar förutsättningar för en god miljö.
Ekonomisk data
Med en investering på 2 200 tkr för år 2020 kommer kapitalkostnaden att uppgå till ca 140 tkr
årligen under den ekonomiska livslängden.
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BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

37 Parkverksamhet

Projekt:

Grönområdesplan

4 Förkalk 4

5 Förkalk 5

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
årlig utbyggnad enligt
Grönområdesplanen

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Förkalk 6

7 Efterkalk

2 200

2 200
0
2 200
100, 15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

-140
-140

KOMPONENTMALL
%

Parker/lekplatser, nyb.

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

20%

år

100

%

30%

år

15

%

50%

år Tkr

15

140

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Anton Spets 2019-05-09
2.

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

140

Investeringsbudget 2020
Program 373 Parker

Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Trygghetsåtgärder och diverse mindre
parkinvesteringar

8 500 tkr
100, 30, 20, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Trygghetsskapande åtgärder på allmänplatsmark park samt upprustning av trappor,
trädåterplantering, renovering och asfaltering av parkvägar och inköp av smarta papperskorgar.
En av utmaningarna i dagens städer är att platser som upplevs mysiga, trygga och inbjudande på
dagen omvandlas till raka motsatsen efter mörkrets inbrott. Vi förvaltar ett arv som grundar sig i
parker som byggts för tydlig rumslighet och brist på långa siktlinjer och korta insynsgluggar. För
att råda bot på problemet och skapa trygga, inbjudande och säkra parker behöver insatser göras
med förbättrad belysning, minskad grönvolym och ersättningsplanteringar av träd och buskar
som vuxit sig för stora för platsen.
Tekniska förvaltningen får ofta in önskemål från allmänheten om förbättrad belysning av både
lekplatser, parker och gångstråk. Genom att tillmötesgå önskemålen gör vi dessa platser mer
tillgängliga under längre tid på dygnet och de upplevs som tryggare genom att mängden
förbipasserande ökar. Även effektbelysning på träd och volymförstärkande belysning av buskar
ökar tryggheten och genomströmningen på platsen.
Projektet med trygghetsbelysning startade 2015 men på flertalet platser runt om i Borås Stad
kvarstår behovet av att förbättra belysning och grönstruktur. Projektet har ideligen mötts med
positivt feedback från medborgare då minskat klotter och skadegörelse varit ett av många positiva
resultat från projektet.
Borås Stad ska vara en tillgänglig stad och trappor är viktiga ur kommunikations- och
tillgänglighetssynpunkt då stadsmiljön i Borås är relativt kuperad. Tekniska nämnden ansvarar i
dagsläget för ca 150 trappor och ramper där näst intill samtliga är i stort behov av renovering.
Trappornas utseende kan variera och både trä, natursten och betong förekommer som byggnadsmaterial. När en ny trappa byggs om måste den byggas enligt gällande byggnormer avseende bl.a.
steghöjd, räcken och vilplan. Flertalet av de befintliga trapporna är byggda med undantag av
gällande byggnormer och förutom dess dåliga standard är de även svårframkomliga på grund av
bristfällig utformning.
Ytskiktet på många av våra asfaltbelagda parkvägar är idag i mycket dåligt skick och utgör en
olycksrisk. Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden.
När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas skadas vägkroppen. Detta innebär kapitalförstöring
på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att parkvägen får byggas om från grunden.
Inom parkmark finns också ett behov av att hårdgöra grusvägar för att undvika urspolning vid
kraftiga regn som tenderar att bli allt vanligare.

Skötselskulden på parkvägar har också blivit påtaglig i samband med det omfattande arbetet med
att färdigställa stadens fibernätverk. Flertalet vägar i anslutning till fiberentreprenader har skadats
och behöver åtgärdas.
Efter en testperiod har Tekniska nämnden upphandlat ett system för smarta papperskorgar.
Efterhand kommer stadens äldre papperskorgar att bytas ut till smarta papperskorgar och nya
smarta korgar kommer att behöva köpas in löpande.
I en gemensam utredning har Tekniska nämnden och Kulturnämnden föreslagit fem förbättringsförslag för östra centrums viktigaste parkoas – Annelundsparken.
- Parkens entréer ses över och förstärks
- Bullerskärm mot riksväg 40
- Utökad naturlek i parkens norra skogsområde
- Utökat och förbättrat växtsortiment i parken
- Visningsträdgårdar för stadsodling utvecklas
Handlingsalternativ
Nollalternativ:
- Borås Stads trappor i parkmark behålls i nuvarande skick
- Underhållsbeläggningar görs inte i den takt som erfordras
- Papperskorgarna byts ej ut till nya smarta papperskorgar
- Parker och gångstråk förblir otrygga och belyses ej
- Behovet av återplantering av träd på allmänplatsmark park och gata utförs ej
- Annelundsparken rustas inte upp
Alternativ 1
- Kostnaden för renovering av trappor beräknas till 1 500 tkr
- Kostnaden för renovering av parkvägar beräknas till 1 250 tkr
- Kostnaden för uppgraderingen till smarta papperskorgar beräknas till 750 tkr
- Kostnaden för underhåll av befintligt belysning samt investeringar i ny belysning i parkmark beräknas till 2 500 tkr
- Kostnaden för att löpande återplantera träd i park och gatumark beräknas till 1 000 tkr
- Kostnaden för renoveringar och förbättringar i Annelundsparken beräknas till 1 500 tkr
Konsekvenser
Nollalternativ:
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna genomföras. Trapporna får i många fall stängas för att inte orsaka olyckor vilket får till följd att
framkomligheten och tillgängligheten i Borås tar ett eller flera steg tillbaka. Stadsmiljön och Borås
goda rykte som en grön och attraktiv stad försämras. Det investerade kapitalet i parkvägarna reduceras successivt och leder på sikt till ett större investeringsbehov. Dåligt underhållna parkvägar
innebär också att tillgängligheten till våra parkområden minskar och en ökad risk för olyckor
föreligger.
Alternativ 1:
Renovering av Borås Stads trappor kan genomföras och Tekniska förvaltningen kan på så vis säkerställa att inga invånare skadar sig på grund av dåligt underhållna och dåligt utformade trappor.
Vi skapar förutsättningar för att nuvarande miljö bibehålls och i vissa fall förbättras. Det gör
Borås fortsatt attraktivt som stad att bo och leva i.

Belysningen rustas upp och utvecklas och grönstrukturen ses över och förbättras.
Stadens bestånd av stadsträd kommer att berikas och säkras inför framtiden genom att andra sorter planteras till förmån för lind, alm och lönn. Förslag på andra trädsorter som trivs i stadsmiljö
är exempelvis ek, poppel, hästkastanj och björk.
Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär att kostnaderna för kvalitativa parkvägar på sikt
hålls nere. God tillgänglighet leder också till möjlighet för alla att få en stund av rekreation, lugn
och upplevelser i stadens parker.
Ekonomisk data
Med en investering på 8 500 för år 2020 kommer kapitalkostnaden att uppgå till 610 tkr per år
under dess ekonomiska livslängd.
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BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

37 Parkverksamhet

Projekt:

Trygghetsåtgärder och diverse
mindre parkinvesteringar

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Upprustning av trappor
Asfalterade parkvägar
Trädplantering
Trygghetsbelysning m m
Papperskorgar
Annelundsparken
Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1
2 Förkalk 2
1 500
1 250
1 000
2 500
750
1 500

3 Förkalk 3

6 Anslag 3

7 Efterkalk

8 500
0
8 500
100, 30, 20, 15,10

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

-610
-610

KOMPONENTMALL
%

Parker/Lekplatser reinv
Nej - 10 år
Nej - 20 år
Nej - 30 år
Parker/Lekplatser nyinv.
Belysning parker/lekplatser
Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

40%
100%
100%
100%
20%
70%

år

15
10
20
30
100
30

60

%

15

år

%

30%
30%

15
15

50%

år Tkr

15

129

608

610

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Anton Spets 2019-05-09
2.

96
81
58
52
191

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

Investeringsbudget 2020
Program 373 Parker
Program 30-39 Kommunikationer
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Aktivitets- och kulturpark i Fristad
- inför Borås 400 år

13 500 tkr,( 7 500 tkr tunnel, 6 000 tkr park)
100, 70, 25, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Framtid Fristad har uppvaktat representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Tekniska förvaltningen i maj 2017 och presenterat ett förslag till aktivitetspark centralt i Fristad.
Bakgrunden är att i Fristadsbygden bor det nästan 10 000 människor av dessa är ca 2 500 barn
och ungdomar. För dessa behövs aktiviteter på orten så att de slipper att åka in till Borås för att
få något att göra på fritiden. Framtid Fristad har undersökt lämpliga platser för en aktivitetspark
och föreslår en plats belägen söder om Sveba Dahlén mellan Industrivägen och järnvägen.
Enkätundersökningar har tidigare genomförts för ta reda på vilka aktiviteter som är populärast i
olika åldersgrupper. Under våren 2019 har Tekniska nämnden genomfört en medborgardialog
med fokus på aktivitets- och kulturparken i Fristad.
Parken ska innehålla generationsöverskridande verksamheter och erbjuda ytor för både aktiviteter
och kulturellt utövande. Hela familjen ska kunna hitta spännande utmaningar. Parken är tänkt att
skapa trygghet inom ett område som upplevs som otryggt idag och en mötesplats där människor i
olika åldrar träffas mitt i Fristad med närhet till Centrum och idrottsplatsen. Förslaget stämmer
väl överens med flera målområden i Borås Stads Vision 2025 bl.a. vad avser skapande av
mötesplatser där människor från såväl stad som landsbygd möts. Även barnperspektivet där
vuxna medborgare tar gemensamt ansvar för goda uppväxtvillkor för barn och unga.
Förutsättningen för en trygg och tillgänglig park med aktivitets- och kulturinslag är att platsen blir
nåbar dit på ett trafiksäkert sätt. För att så ska kunna ske behövs en planskild korsning med Herrljungabanan och en säker passage över väg 42, Vängavägen. En järnvägstunnel söder om Fristads
station finns befäst i en detaljplan från 1996 då spårspring, då som nu, utgör en säkerhetsrisk som
behöver undanröjas.
Trafikverket har i ett PM visat alternativa lösningar för att eliminera den barriär som järnvägen
utgör. Kostnaden för en planskild lösning, tunnel, är något dyrare än en lösning i plan,
plattformsövergång: 10 mnkr resp. 13 mnkr. Trafiksäkerhetsmässigt är tunnellösningen
överlägsen plattformsövergången. Till kostnaderna för tunnel kommer anslutningsvägar och
passagen över Vängavägen för gående och cyklister (2mnkr). För genomförandet av åtgärderna
krävs att genomförandeavtal med Trafikverket tecknas med utgångspunkten 50/50 finansiering.
Kostnaden för anläggandet av en aktivitets- och kulturpark i Fristad beräknas till ca 10 mnkr.
Borås Stad förutsätter en kostnadsfördelning där initiativtagarna genom lokala initiativ involverar
företag och föreningar både vad avser möjligheten att bidra eller att hitta möjliga sponsorer eller
bidrag till aktivitetsparken. Kommunens del uppgår till 6 mnkr där parken kommer att utvecklas i
samarbete med Fritid- och folkhälsoförvaltningen.

Handlingsalternativ
Nollalternativet:
Föreslagna åtgärder genomförs inte.
Alternativ 1:
Trafikverket har preliminärt angett år 2021 för tunnelbygget. Med påbörjande av aktivitetsparken
2020 skulle projektet till sin helhet kunna bli verklighet år 2021.
Konsekvenser
Nollalternativet:
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande för genomförandet kommer bristande trafiksäkerhet med spårspring över järnvägen att bestå. Barn och unga i Fristad kommer även i
fortsättningen vid många tillfällen att vara hänvisade till aktiviteter och mötesplatser i Borås.
Alternativ 1:
En sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till
utförande. Det skapas en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken
kommer genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro.

Ekonomisk data
För projektering av tunneln har medfinansieringsavtal tecknats med Trafikverket där preliminär
tidpunkt för byggnationen av tunneln satts till år 2021.
Aktivitetsparken kan med påbörjande under 2020 färdigställas parallellt med tunnelprojektet.
Kostnaden på 10 mnkr förväntas delas mellan Borås Stad och initiativtagarna via
bidrag/sponsorer. Borås Stad svarar för 6 mnkr och initiativtagarna för 4 mnkr.
Den kommunala delen av investeringen 13,5 mnkr innebär en årlig kapitalkostnad på ca 385 tkr
under den ekonomiska livslängden. En del av investeringen direktavskrivs då den ej är en
kommunal anläggning.
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BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

37 Parkverksamhet
30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Aktivitets- och kulturpark i Fristad
- inför Borås 400 år

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Järnvägsövergång
(ej kommunal anläggning)
Aktivitetspark

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

7 500
6 000

13 500
0
13 500
100, 15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-385
-385

KOMPONENTMALL
Bro / Betong
Parker/Lekplatser nybyggnad

%
70%
20%

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

385

år
70
100

%
20
30%

år
25
15

%
10
50%

år Tkr
25
15

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Anton Spets 2019-05-09
2.

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

0
383
383

Investeringsbudget 2020
Program 373 Parker
Investering
Avskrivningstid

Projektnamn: Kronängsparken, en
del av Borås 400 års Jubileumspark
21 000 tkr
100, 15 år

Projektbeskrivning
Problembeskrivning och mål
Som en första etapp i Borås Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs
Kronängsparken om för att möta de önskemål som länge efterfrågats från boende på Norrby.
Parken ligger i det gröna stråk som lyfts fram från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans
med Tekniska förvaltningen som en vision om hur en stor sammanhängande jubileumspark kan
försköna och samtidigt sätta vår stad Borås på kartan. Jubileumsparkens utbredning är tänkt att
löpa från Rya Åsar i norr och genom stadsdelarna Getängen, Norrby, Centrum, Göta och
Gässlösa ansluta till Osdal i söder och stå helt klar ca 2035. I takt med stadens utbredning i ovan
nämnda stadsdelar är det mycket viktigt att i ett tidigt skede säkra och utveckla gröna miljöer som
också hänger samman i en större struktur.
Kronängsparken är i dag populär men beskrivs samtidigt som en otrygg och dåligt utnyttjad park.
Enligt uppdrag till Lokalförsörjningsnämnden att bygga en ny förskola i anslutning till
Kronängsparken reviderar Samhällsbyggnadsnämnden samtidigt planen för att säkerställa att
Kronängsparken kan bli den vackra, rogivande och aktiverande stadsdelspark som Norrby
behöver. Förslaget har beretts i formen ”Projektstudio” under 2018 där flera förvaltningar
deltagit.
Tidplan för projektet
2019
januari-maj
Skissarbete

maj-oktober
Fördjupad förstudie

november-december
Förprojektering

2020
januari-mars
Projektering

mars-maj
Upphandling

augusti-december
Byggnation

2021
januari-maj
fortsatt byggnation

juni
Invigning och parken öppnas

En visionsskiss för hur Kronängsparken och omkring liggande ytor kan komma att se ut:

Handlingsalternativ
Nollalternativ:
Föreslagna åtgärder utförs inte varvid behovet kvarstår att utveckla och skapa en trygg
stadsdelspark på Norrby. Första steget i jubileumsparken uteblir och kan inte invigas under
stadens 400-års firande 2021.
Alternativ 1
Investeringen genomförs och Kronängsparken kan invigas till Borås 400-års jubileum 2021.
Konsekvenser
Nollalternativ:
Om inga investeringsmedel ställs till förfogande kommer beskrivna åtgärder inte att kunna
genomföras.
Alternativ 1:
Borås och Norrby får en vacker, rogivande stadsdelspark och första etappen för stadens
jubileumspark tar avstamp från Norrby.

Ekonomisk data
Tekniska nämndens kostnader för projektet uppgår till 21 000 tkr fördelat med hälften under år
2020 och resterande under år 2021, i summan ingår föreslagna åtgärder i parkmark. Förskolans
innergård och fotbollsplanens iordningställande ingår inte i äskandet utan hanteras av respektive
ansvarig nämnd/bolag.
Kapitalkostnader uppgår till 1 340 tkr per år under den ekonomiska livslängden.

1

BORÅS STAD

Förkalkyl nr

Investeringskalkyl
tkr, fasta priser

Anslagsäskande nr
Efterkalkyl

Program

37 Parkverksamhet
30 -39 Kommunikationer

Projekt:

Kronängsparken

4 Förkalk 4

5 Anslag 1

UPPGIFTER OM GRUNDINVESTERINGEN
Utgiftsslag
Del av Jubileumspark

Summa utgifter
Inkomster
Nettoinvestering
Livslängd år
Restvärde
Nyckeltal m m

1 Förkalk 1

2 Förkalk 2

3 Förkalk 3

6 Anslag 2

7 Efterkalk

21 000

21 000
0
21 000
100, 15

FÖRÄNDRINGAR I ÅRLIGA IN- OCH UTBETALNINGAR (exkl grundinvesteringen)
Avgifter
Statsbidrag
Övriga intäkter
Summa årliga inbetalningar
Personalkostnader
- antal årsarbetare
Övriga kostnader exkl kapitalkostnader
Summa årliga utbetalningar
Årligt inbetalningsöverskott

0

0
0
0

NUVÄRDEKALKYL
Nuvärdet av årliga inbetalningsöverskott
Grundinvestering
Kapitalvärde
Kapitalvärdekvot
ANNUITETSKALKYL
Årligt inbetalningsöverkott
Kapitalkostnad (real annuitet 3,5%
Annuitetsöverskott

0
-1 340
-1 340

KOMPONENTMALL
Parker/Lekplatser nybyggnad

%
20%

Ber. årlig Kapitalkostnad (tkr)

1 340

år
100

%
30%

år
15

%
50%

år Tkr
15

FÖRSLAGSSTÄLLARE
Upprättad av (namn, datum)
1. Anton Spets 2019-05-09
2.

Behandlad i nämnden (datum §)
2019-06-28 §

1 340
1 340

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr
Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

3 918
124 344

3 515
101 672

3 540
103 672

3 785
93 785

128 262

105 187

107 212

97 570

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-59 544
-14 106
-232 072
-41 754

-62 731
-11 490
-201 091
-43 020

-62 731
-11 490
-210 986
-43 020

-68 507
-11 595
-192 143
-44 775

SUMMA KOSTNADER

-347 476

-318 332

-328 227

-317 020

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-2 400

-2 400

Nettokostnad

-219 213

-215 545

-221 015

-221 850

Kommunbidrag

209 204

215 545

215 545

221 850

Resultat efter kommunbidrag

-10 009

0

-5 470

0

0

0

-10 009

0

-5 470

0

Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat
(efter bokslutsjusteringar)

21 606

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

2019-06-10

DB1

Budget 2020:1

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr
Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

3 918
140 243

3 515
101 672

3 540
103 672

3 785
93 785

144 161

105 187

107 212

97 570

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-59 554
-14 279
-247 787
-41 754

-62 731
-11 490
-201 091
-43 020

-62 731
-11 490
-210 986
-43 020

-68 507
-11 595
-192 143
-44 775

SUMMA KOSTNADER

-363 374

-318 332

-328 227

-317 020

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-2 400

-2 400

Nettokostnad

-219 213

-215 545

-221 015

-221 850

Kommunbidrag

209 204

215 545

215 545

221 850

Resultat efter kommunbidrag

-10 009

0

-5 470

0

-5 470

0

Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat
(efter bokslutsjusteringar)

0
-10 009

0

21 606

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

2019-06-10

DB1 (inkl int.mp)

Budget 2020:1

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr

Ram: Persontransporter
Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

162
13 919

0
12 580

0
14 080

165
14 499

14 081

12 580

14 080

14 664

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-18 048
-1 025
-66 997

-16 741
-973
-62 666

-16 741
-973
-69 166

-20 089
-1 047
-63 728

SUMMA KOSTNADER

-86 071

-80 380

-86 880

-84 864

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-1 000

-1 000

Nettokostnad

-71 989

-68 800

-72 800

-71 200

Kommunbidrag

66 550

68 800

68 800

71 200

Resultat efter kommunbidrag

-5 439

0

-4 000

0

0

-4 000

0

0

0

0

Godkänt ianspråktaget ack resultat
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

2019-06-10

-5 439
0

DB1 ptrp inkl int mp

Budget 2020:1

Ekonomiskt sammandrag
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
Belopp i tkr

Ram: Gata, skog, park m m
Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

3 756
126 324

3 515
89 092

3 540
89 592

3 620
79 287

130 080

92 607

93 132

82 907

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-41 505
-13 254
-180 790
-41 754

-45 990
-10 517
-138 425
-43 020

-45 990
-10 517
-141 820
-43 020

-48 418
-10 548
-128 416
-44 775

SUMMA KOSTNADER

-277 304

-237 952

-241 347

-232 157

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

Buffert (endast i budget)

-1 400

-1 400

Nettokostnad

-147 224

-146 745

-148 215

-150 650

Kommunbidrag

142 654

146 745

146 745

150 650

-4 570

0

-1 470

0

0

0

0

Resultat jfr med tillgängliga medel

-4 570

0

-1 470

Ackumulerat resultat
(efter bokslutsjusteringar)

21 606

Resultat efter kommunbidrag
Godkänt ianspråktaget ack resultat

0

(kommunbidrag 2019 ökat med 520 tkr pga högre kapitalkostnader)

2019-06-10

DB1 ovrigt ram

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
06 Personaladministration
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

264

350

350

260

264

350

350

260

Kostnader
Material och övriga tjänster

-264

-350

-350

-260

SUMMA KOSTNADER

-264

-350

-350

-260

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 06

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
08 Särskilda servicefunktioner
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

13 029

12 870

12 870

14 428

SUMMA INTÄKTER

13 029

12 870

12 870

14 428

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-9 317
-789
-5 740

-9 411
-691
-5 843

-9 411
-691
-5 843

-9 662
-730
-6 925

-15 846

-15 945

-15 945

-17 318

-2 817

-3 075

-3 075

-2 890

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-06-10

VHT 08

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
10 Nämnd- och styrelseverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

1 341

1 475

1 475

1 340

1 341

1 475

1 475

1 340

Kostnader
Personalkostnader
Material och övriga tjänster

-1 125
-216

-1 256
-219

-1 256
-219

-1 099
-241

SUMMA KOSTNADER

-1 341

-1 475

-1 475

-1 340

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 10

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
22 Markförsörjning och bostadsförbättring
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

161
10

135
10

160
10

135
10

171

145

170

145

-360
-56
-756

-382
-57
-776

-382
-57
-801

-388
-59
-768

SUMMA KOSTNADER

-1 172

-1 215

-1 240

-1 215

RESULTAT

-1 000

-1 070

-1 070

-1 070

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

2019-06-10

VHT 22

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
26 Miljö- och hälsoskydd
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

3 333
528

3 380
314

3 380
314

3 485
260

3 861

3 694

3 694

3 745

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-1 230
-206
-6 201

-1 247
-102
-6 545

-1 247
-102
-6 545

-1 682
-81
-6 382

SUMMA KOSTNADER

-7 638

-7 894

-7 894

-8 145

RESULTAT

-3 777

-4 200

-4 200

-4 400

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 26

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
30 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

28 982

3 700

3 700

4 100

28 982

3 700

3 700

4 100

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-12 688
-3 500
-39 291
-34 613

-14 486
-813
-30 850
-35 290

-14 486
-813
-32 550
-35 290

-16 024
-1 479
-33 711
-36 575

SUMMA KOSTNADER

-90 091

-81 438

-83 138

-87 789

RESULTAT

-61 108

-77 738

-79 438

-83 689

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 30

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
31 Väghållning inom tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

120
170

0
0

0
230

0
0

291

0

230

0

Kostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-6 377
-53 341

-7 000
-29 277

-7 000
-29 277

-6 300
-27 743

SUMMA KOSTNADER

-59 718

-36 277

-36 277

-34 043

RESULTAT

-59 427

-36 277

-36 047

-34 043

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 31

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
32 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

20 778

19 500

19 500

20 100

SUMMA INTÄKTER

20 778

19 500

19 500

20 100

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-166
0
-7 561

-539
-20
-7 980

-539
-20
-7 980

-15
-20
-7 978

SUMMA KOSTNADER

-7 728

-8 540

-8 540

-8 013

RESULTAT

13 050

10 960

10 960

12 087

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-06-10

VHT 32

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
33 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

SUMMA KOSTNADER

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

RESULTAT

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

Intäkter

2019-06-10

VHT 33

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
34 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

14

0

0

0

14

0

0

0

Kostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-138
-1 052

0
-1 670

0
-1 670

0
-1 905

SUMMA KOSTNADER

-1 190

-1 670

-1 670

-1 905

RESULTAT

-1 176

-1 670

-1 670

-1 905

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 34

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
36 Övriga trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

35

20

20

20

35

20

20

20

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-17
-149
-204

0
-170
-200

0
-170
-200

0
-150
-175

SUMMA KOSTNADER

-370

-370

-370

-325

RESULTAT

-336

-350

-350

-305

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 36

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
37 Parkverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

395

150

420

300

395

150

420

300

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-2 832
-545
-14 511
-7 142

-3 144
-163
-15 143
-7 730

-3 144
-163
-15 413
-7 730

-3 766
-167
-14 917
-8 200

SUMMA KOSTNADER

-25 029

-26 180

-26 450

-27 050

RESULTAT

-24 634

-26 030

-26 030

-26 750

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 37

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
39 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

37 741

25 000

25 000

13 000

37 741

25 000

25 000

13 000

Kostnader
Material och övriga tjänster

-32 790

-20 000

-20 000

-8 000

SUMMA KOSTNADER

-32 790

-20 000

-20 000

-8 000

4 950

5 000

5 000

5 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 39

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
42 Idrotts- och fritidsanläggningar
Belopp i tkr
Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-06-10

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

101
179

0
206

0
206

0
224

280

206

206

224

-332
-37
-667

-362
-40
-554

-362
-40
-554

-377
-39
-558

-1 036

-956

-956

-974

-756

-750

-750

-750

VHT 42

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
57 Näringsliv
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

20 276

22 878

22 878

24 065

20 276

22 878

22 878

24 065

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-1 486
-228
-12 535

-1 748
-245
-15 105

-1 748
-245
-15 105

-1 801
-249
-16 225

SUMMA KOSTNADER

-14 249

-17 098

-17 098

-18 275

6 027

5 780

5 780

5 790

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 57

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
59 Kommunikation
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-299

-325

-325

-315

SUMMA KOSTNADER

-299

-325

-325

-315

RESULTAT

-299

-325

-325

-315

Intäkter

2019-06-10

VHT 59

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
63 Obligatorisk särskola
Belopp i tkr
Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-06-10

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

1 881

2 210

1 910

10

1 881

2 210

1 910

10

-6 426
-296
-4 061

-5 425
-338
-3 148

-5 425
-338
-4 548

-7 397
-446
-4 168

-10 783

-8 910

-10 310

-12 010

-8 902

-6 700

-8 400

-12 000

VHT 63

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
64 Skolskjutsar, upphandlade
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

0

0

0

2 209

SUMMA INTÄKTER

0

0

0

2 209

Kostnader
Personalkostnader
Material och övriga tjänster

0
0

0
0

0
0

-1 701
-8

SUMMA KOSTNADER

0

0

0

-1 709

RESULTAT

0

0

0

500

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-06-10

VHT 64

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
68 Gymnasiesärskola
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

-977
-72
-670

-1 215
-100
-815

-1 215
-100
-815

0
0
0

SUMMA KOSTNADER

-1 720

-2 130

-2 130

0

RESULTAT

-1 720

-2 130

-2 130

0

Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

2019-06-10

VHT 68

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
79 Övrig vård o omsorg för äldre o funktionshindrade
Belopp i tkr
Redovisning
2018
Intäkter
Statsbidrag
162
Avgifter och övriga intäkter
7 994

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

0
6 380

0
8 180

165
6 980

8 157

6 380

8 180

7 145

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-10 120
-230
-59 357

-9 559
-235
-56 556

-9 559
-235
-60 656

-10 433
-241
-56 281

SUMMA KOSTNADER

-69 707

-66 350

-70 450

-66 955

RESULTAT

-61 550

-59 970

-62 270

-59 810

SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 79

Budget 2020:1

DB2
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
83 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

41
6 624

0
6 610

0
6 610

0
6 480

6 665

6 610

6 610

6 480

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-12 478
-1 656
-6 039

-13 957
-1 517
-5 636

-13 957
-1 517
-5 636

-14 162
-1 634
-5 484

SUMMA KOSTNADER

-20 173

-21 110

-21 110

-21 280

RESULTAT

-13 507

-14 500

-14 500

-14 800

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 83

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
065 Personalservering
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

264

350

350

260

264

350

350

260

Kostnader
Material och övriga tjänster

-264

-350

-350

-260

SUMMA KOSTNADER

-264

-350

-350

-260

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 065

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
080 Administrativa verksamheter
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

6 286

6 095

6 095

6 300

6 286

6 095

6 095

6 300

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-6 748
-362
-2 176

-6 735
-391
-2 044

-6 735
-391
-2 044

-6 885
-370
-2 045

SUMMA KOSTNADER

-9 286

-9 170

-9 170

-9 300

RESULTAT

-3 000

-3 075

-3 075

-3 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 080

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
083 Teknisk service
Belopp i tkr
Intäkter

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

0

0

0

0

Kostnader
RESULTAT

2019-06-10

VHT 083

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
087 Bilpool
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

6 742

6 775

6 775

8 128

6 742

6 775

6 775

8 128

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-2 569
-427
-3 564

-2 676
-300
-3 799

-2 676
-300
-3 799

-2 777
-360
-4 881

SUMMA KOSTNADER

-6 559

-6 775

-6 775

-8 018

183

0

0

110

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 087

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
107 Tekniska nämnden
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

1 341

1 475

1 475

1 340

1 341

1 475

1 475

1 340

Kostnader
Personalkostnader
Material och övriga tjänster

-1 125
-216

-1 256
-219

-1 256
-219

-1 099
-241

SUMMA KOSTNADER

-1 341

-1 475

-1 475

-1 340

0

0

0

0

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 107

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
223 Mark- och fastighetsreserv
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

161
10

135
10

160
10

135
10

171

145

170

145

-360
-56
-756

-382
-57
-776

-382
-57
-801

-388
-59
-768

SUMMA KOSTNADER

-1 172

-1 215

-1 240

-1 215

RESULTAT

-1 000

-1 070

-1 070

-1 070

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

2019-06-10

VHT 223

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
267 Naturreservat
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

248
269

70
0

70
0

70
0

517

70

70

70

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-542
-145
-1 331

-570
-52
-998

-570
-52
-998

-788
-44
-838

SUMMA KOSTNADER

-2 018

-1 620

-1 620

-1 670

RESULTAT

-1 501

-1 550

-1 550

-1 600

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 267

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
268 Övriga miljöskyddsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

3 085
260

3 310
314

3 310
314

3 415
260

3 344

3 624

3 624

3 675

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-688
-61
-4 870

-677
-50
-5 547

-677
-50
-5 547

-894
-37
-5 544

SUMMA KOSTNADER

-5 620

-6 274

-6 274

-6 475

RESULTAT

-2 276

-2 650

-2 650

-2 800

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 268

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
301 Planering, projektering, trafik, entreprenad
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

4 953

3 700

3 700

4 100

4 953

3 700

3 700

4 100

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-12 676
-841
-5 099
-34 613

-14 486
-813
-4 427
-35 290

-14 486
-813
-4 427
-35 290

-16 024
-779
-4 706
-36 575

SUMMA KOSTNADER

-53 229

-55 015

-55 015

-58 084

RESULTAT

-48 277

-51 315

-51 315

-53 984

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 301

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
303 Huvudgator
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

24 030

0

0

0

24 030

0

0

0

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-12
-2 658
-34 191

0
0
-26 423

0
0
-28 123

0
-700
-29 005

SUMMA KOSTNADER

-36 861

-26 423

-28 123

-29 705

RESULTAT

-12 832

-26 423

-28 123

-29 705

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 303

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
313 Lokalgator
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

159

0

0

0

159

0

0

0

Kostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-5 069
-32 313

-5 700
-21 868

-5 700
-21 868

-5 000
-19 673

SUMMA KOSTNADER

-37 382

-27 568

-27 568

-24 673

RESULTAT

-37 223

-27 568

-27 568

-24 673

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 313

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
316 Vägföreningsvägar
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

120
11

0
0

0
230

0
0

132

0

230

0

Kostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-1 308
-21 011

-1 300
-7 409

-1 300
-7 409

-1 300
-8 070

SUMMA KOSTNADER

-22 319

-8 709

-8 709

-9 370

RESULTAT

-22 188

-8 709

-8 479

-9 370

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 316

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
319 Väghållning, investeringsverksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-17

0

0

0

SUMMA KOSTNADER

-17

0

0

0

RESULTAT

-17

0

0

0

Intäkter

2019-06-10

VHT 319

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
323 Parkering
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

20 778

19 500

19 500

20 100

SUMMA INTÄKTER

20 778

19 500

19 500

20 100

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-166
0
-7 561

-539
-20
-7 980

-539
-20
-7 980

-15
-20
-7 978

SUMMA KOSTNADER

-7 728

-8 540

-8 540

-8 013

RESULTAT

13 050

10 960

10 960

12 087

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-06-10

VHT 323

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
336 Enskilda vägar utanför tätort
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

SUMMA KOSTNADER

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

RESULTAT

-2 230

-2 500

-2 500

-2 500

Intäkter

2019-06-10

VHT 336

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
348 Övriga väghållningsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

14

0

0

0

14

0

0

0

Kostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-138
-1 052

0
-1 670

0
-1 670

0
-1 905

SUMMA KOSTNADER

-1 190

-1 670

-1 670

-1 905

RESULTAT

-1 176

-1 670

-1 670

-1 905

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 348

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärder
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

35

20

20

20

35

20

20

20

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-17
-149
-204

0
-170
-200

0
-170
-200

0
-150
-175

SUMMA KOSTNADER

-370

-370

-370

-325

RESULTAT

-336

-350

-350

-305

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 369

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
373 Parker och lekplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

395

150

420

300

395

150

420

300

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
Kapitalkostnader

-2 832
-545
-14 511
-7 142

-3 144
-163
-15 143
-7 730

-3 144
-163
-15 413
-7 730

-3 766
-167
-14 917
-8 200

SUMMA KOSTNADER

-25 029

-26 180

-26 450

-27 050

RESULTAT

-24 634

-26 030

-26 030

-26 750

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 373

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
393 Sidoordnad verksamhet
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

37 741

25 000

25 000

13 000

37 741

25 000

25 000

13 000

Kostnader
Material och övriga tjänster

-32 790

-20 000

-20 000

-8 000

SUMMA KOSTNADER

-32 790

-20 000

-20 000

-8 000

4 950

5 000

5 000

5 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 393

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
428 Övriga fritidsanläggningar
Belopp i tkr
Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-06-10

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

101
179

0
206

0
206

0
224

280

206

206

224

-332
-37
-667

-362
-40
-554

-362
-40
-554

-377
-39
-558

-1 036

-956

-956

-974

-756

-750

-750

-750

VHT 428

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
574 Torgplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-135

-150

-150

-140

SUMMA KOSTNADER

-135

-150

-150

-140

RESULTAT

-135

-150

-150

-140

Intäkter

2019-06-10

VHT 574

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
576 Bekvämlighetsinrättningar
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Lokal- och markhyror

-62

-70

-70

-70

SUMMA KOSTNADER

-62

-70

-70

-70

RESULTAT

-62

-70

-70

-70

Intäkter

2019-06-10

VHT 576

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
578 Skogsdrift
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

20 276

22 878

22 878

24 065

20 276

22 878

22 878

24 065

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-1 486
-166
-12 400

-1 748
-175
-14 955

-1 748
-175
-14 955

-1 801
-179
-16 085

SUMMA KOSTNADER

-14 052

-16 878

-16 878

-18 065

6 224

6 000

6 000

6 000

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

RESULTAT

2019-06-10

VHT 578

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
591 Flygplatser
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

Kostnader
Material och övriga tjänster

-299

-325

-325

-315

SUMMA KOSTNADER

-299

-325

-325

-315

RESULTAT

-299

-325

-325

-315

Intäkter

2019-06-10

VHT 591

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
634 Skolskjutsar obl särskola
Belopp i tkr
Intäkter
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER
Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT

2019-06-10

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

1 881

2 210

1 910

10

1 881

2 210

1 910

10

-6 426
-296
-4 061

-5 425
-338
-3 148

-5 425
-338
-4 548

-7 397
-446
-4 168

-10 783

-8 910

-10 310

-12 010

-8 902

-6 700

-8 400

-12 000

VHT 634

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
644 Skolskjutsar, upphandlade
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

0

0

0

2 209

SUMMA INTÄKTER

0

0

0

2 209

Kostnader
Personalkostnader
Material och övriga tjänster

0
0

0
0

0
0

-1 701
-8

SUMMA KOSTNADER

0

0

0

-1 709

RESULTAT

0

0

0

500

Intäkter
Avgifter och övriga intäkter

2019-06-10

VHT 644

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
684 Skolskjutsar gymn sär
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

-977
-72
-670

-1 215
-100
-815

-1 215
-100
-815

0
0
0

SUMMA KOSTNADER

-1 720

-2 130

-2 130

0

RESULTAT

-1 720

-2 130

-2 130

0

Intäkter

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

2019-06-10

VHT 684

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
797 Färdtjänst
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

162
7 994

0
6 380

0
8 180

165
6 980

8 157

6 380

8 180

7 145

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-10 120
-230
-59 357

-9 559
-235
-56 556

-9 559
-235
-60 656

-10 433
-241
-56 281

SUMMA KOSTNADER

-69 707

-66 350

-70 450

-66 955

RESULTAT

-61 550

-59 970

-62 270

-59 810

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 797

Budget 2020:1

DB3
BORÅS STAD
Tekniska förvaltningen
832 Arbetsmarknadsinsatser
Belopp i tkr

Redovisning
2018

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Årsbudget
2020

41
6 624

0
6 610

0
6 610

0
6 480

6 665

6 610

6 610

6 480

Kostnader
Personalkostnader
Lokal- och markhyror
Material och övriga tjänster

-12 478
-1 656
-6 039

-13 957
-1 517
-5 636

-13 957
-1 517
-5 636

-14 162
-1 634
-5 484

SUMMA KOSTNADER

-20 173

-21 110

-21 110

-21 280

RESULTAT

-13 507

-14 500

-14 500

-14 800

Intäkter
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
SUMMA INTÄKTER

2019-06-10

VHT 832

Budget 2020:1
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Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00375 3.1.1.2

Yttrande över detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och
del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till detaljplan med beaktande av
synpunkter som nämnden lämnat.
Ärendet i sin helhet
Förslaget till detaljplan syftar till att planmässigt ordna markområdet efter
utbyggnad av riksväg 27. I planförslaget blir tidigare infartsväg till Viared gata
inom kvartersmark med tillfart från den nya infartsvägen till området.
Kvartersmarken inom planområdet utökas vilket ger befintliga verksamheter
möjlighet till utökning. De ytor av kvartersmark som tillkommer är inte av
sådan omfattning att någon nyetablering av en större verksamhet kan bli aktuell.
Befintligt och planerat gång- och cykelvägnätnät inom Viaredområdet ges
genom planförslaget möjlighet att sammankopplas med bron över rv 27 och
vidare mot Pickesjön.
Tekniska nämnden anser enligt planbeskrivningen att det gröna stråket för
plantering mellan kvartersmarken och gatumarken är en viktig struktur värd att
bevara. Motsvarande yta för det gröna stråket ska inrättas i detaljplaneförslaget
inom kvartersmark med planteringsskyldighet, och inte som föreslagits inom
gatumark, då befintliga gröna stråk rent praktiskt sköts av fastighetsägarna.
Detta ger ett tydligare ansvar och borgar för lika skötselnivå på det gröna
stråket inom Viaredsområdet.
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Planbeskrivning

Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och
del av Viared 5:1 (Söder om Viaredsmotet)
Samråd

BN 2018-053

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området.
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksamhe‑
ter, samt att göra naturmark av de ytor som blivit över efter
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av
verksamhetsområdet Viared.
Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning.
Detaljplanen medför ingen ny användning av marken, men
kvartersmarken för industri, verksamheter med mera utökas
med ca 21 400 m2 . Detaljplanen medför ca 1300 m2 utökad
byggrätt i byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser som får
bebyggas.
Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27
och omfattas till viss del av vägplan.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad, upprättad den 9 maj 2019.

1. Inledning
Planens syfte

Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området.
Syftet är också att göra det möjligt att utöka och optimera
ytor för till exempel biluppställning för befintliga verksam‑
heter, samt att göra parkmark av de ytor som blivit över efter
att den tidigare infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte
är att knyta ihop befintliga och planerade cykelbanor med
varandra. Ett annat syfte är att reglera så att utformningen
av byggnader och skyltar i planområdet följer övriga delar av
verksamhetsområdet Viared.
Detaljplanen innebär att gatan som går i området, och som
tidigare var infart från Viaredsmotet till hela Viared, inte
längre är en kommunal lokalgata. Det betyder att de fastig‑
hetsägare som behöver använda gatan för att komma till sina
fastigheter i området tillsammans får bestämma hur den ska
se ut och sköta om den, i en så kallad gemensamhetsanlägg‑
ning.

Planområde

Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40
(R40) och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort.
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs
av kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett
företag med servicebutik och tankstation.

Delar av den kommunägda marken som idag är planlagd
som park och gata blir genom detaljplanen kvartersmark för
industri och är tänkt att säljas och kan antingen utgöra nya
egna fastigheter eller bli en del av intilliggande befintliga
fastigheter.
Delar av gällande planer (P955 I och P76) upphävs, eftersom
de inte stämmer överens med aktuell användning. Området
där planen upphävs fungerar som vägområde för riksväg 27
och omfattas till viss del av vägplan.

Gällande detaljplan

För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser
P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999. Gällande
stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella
området. Områdesbestämmelserna anger bostäder respektive
natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.
Syftet med områdesbestämmelserna var bland annat att
reservera mark för kommande utbyggnad av riksväg 27 samt
att reglera användning, utnyttjande och bygglovsplikt inom
bestämmelseområdet.
För riksväg 27 gäller vägarbetsplan P1183 från 2013 som är
framtagen av Trafikverket. Syftet med planen var att göra det
möjligt att bygga en ny väg för genomfartstrafik på väg 27
mellan västra och sydöstra Sverige och genom vald sträcka
avlasta trafiklederna genom centrala Borås.

Området avgränsas åt sydöst av den privatägda fastigheten
Viared 8:14. Åt sydväst avgränsas planområdet av Viaredsvä‑
gen respektive Företagsvägen.

Vägstruktur enligt gällande planer för området. Angöring till verksamhetsområdet
Fastigheter och arrenderad mark inom planområdet.
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var från början tänkt att samordnas i en gemensam in- och utfart från väster.
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Området och dess vägstruktur som det såg ut 2010.

Skala 1:4000

Området som det ser ut idag (ortofoto från 2018). Riksväg 27 var färdig och invigdes i september 2015.
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Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav 2017-12-18 §602 Samhällsbyggnads‑
nämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en
detaljplan för området söder om Viaredsmotet, fastigheterna
Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1. Huvudsyftet är
reglering av huvudmannaskapet. Begäran grundar sig på att
infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared
8:14 ändrades i samband med vägplan och byggnation av
riksväg 27. I samband med planläggning kommer även
möjligheter till bland annat nya byggrätter och pendelparke‑
ring kunna ses över.
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2018-02-15 §33 Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2019
3:a kvartalet 2019
4:e kvartalet 2019
4:e kvartalet 2019

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur

Inom planområdet finns idag en liten och tre stora verk‑
samhetsbyggnader. Utöver det finns även ett par mindre
teknikbyggnader. Områdets utformning är storskalig och
har ingen strikt struktur. Byggnaderna ligger väl skiljda från
varandra och ytorna mellan husen består till större delen
av parkeringsplatser och gator. Byggnaderna i området har
verksamheter av olika karaktär: lager, kontor, verkstad och
tvätt för lastbilar, en möbel- och inredningsbutik, gym,
snabbmatsrestaurang och servicebutik och tankstation.
Befintlig bebyggelse är tänkt att vara kvar.

Direkt sydöst om planområdet ligger en gård och väster om
planområdet fortsätter verksamhetsområdet längs södra sidan
av riksväg 40 med i huvudsak storskaliga verksamheter av
olika slag.

Ny bebyggelse

Detaljplanen medför totalt ca 1300 m2 utökad byggrätt i
byggnadsarea (BYA) genom tre nya platser med byggrätter i
området. Byggrätten för fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3
samt arrenderad mark på Viared 5:1 är i princip samma som
tidigare, med några justeringar i gränserna åt norr och söder
vilket tillsammans med den tillåtna exploateringsgraden
medför en minskad byggrätt på drygt 700 m2 . Byggrätten
är flexibel och baseras på egenskapsområde. De ytor av
kvartersmark som tillkommer är inte av sådan omfattning att
någon ny stor verksamhet får plats. Ny bebyggelse kommer
sannolikt istället vara tillskott till befintliga verksamheter,
antingen i form av utbyggnader eller mindre separata byggna‑
der, alternativt någon ny liten verksamhet utan behov av stora
byggnader. Ny bebyggelse ska utformas så att den passar in i
övrig struktur i verksamhetsområdet, både avseende storlek,
höjd och färgsättning. Läs mer om vad som gäller under
rubriken 9. Planbestämmelser.

Ljus- och skuggförhållanden

Detaljplanen medför inga stora förändringar i ljus- och
skuggförhållanden i området i förhållande till dagsläget.

Stadsbild och gestaltning

Planområdet är en del av ett större verksamhetsområde och
gestaltningen och utformningen i området är överlag stor‑
skalig. Det finns bland annat många lagerverksamheter vilket
innebär stora enformiga byggnadskroppar. Inom planområ‑
det är skalan skiftande med olika typer av verksamheter och
olika typer av byggnadskroppar.
En utgångspunkt som funnits med sedan verksamhetsom‑
rådet började byggas är att det ska finnas en viss enhetlighet

Ortofoto (2018) samt gatuvy över en del av Viared. De gröna remsorna med träd, buskar och vegetation mellan gator och kvartersmark syns tydligt.
6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

exploateringsgrad 70%

skyddszon
10 meter

luftledningar

gemensamhetsanläggning,
angöring från fastigheter
redovisas med gula pilar
Exempelskiss som visar området och schematiskt hur det skulle kunna utvecklas enligt detaljplanen.

och en genomtänkt gestaltning. Ett viktigt element i hela
Viared är till exempel de gröna remsorna med träd, buskar
och gräs, som finns mellan alla gator och verksamheternas
egna fastigheter. Denna struktur är tänkt att bevaras utmed
Företagsgatan, men marken planläggs som gata istället för
park. Inom gatumark är det möjligt att plantera träd och
annan vegetation.
Aktuellt planområde kan på grund av dess läge precis vid ett
trafikmot ses som en av entréerna in till Viareds verksam‑
hetsområde. Området har dessutom en tydlig servicefunktion
i och med de verksamheter som finns i området. Verksamhe‑
terna som tillåts är alla sådana som i stor utsträckning gynnas
av skyltläget ut mot riksväg 40 och riksväg 27. Det är dock
viktigt att skyltning sker på ett samlat, enhetligt och tydligt
sätt.

Inom planområdet finns inga värdefulla byggnader eller
andra kulturvärden.

Bostäder

Inom planområdet finns i dagsläget inga bostäder och detalj‑
planen möjliggör inte heller några bostäder. Direkt sydöst
om planområdet finns en bostadsgård och på andra sidan av
riksväg 27, ca 150 meter åt öster, finns tre villatomter. Ca 150
åt sydväst utmed Viaredsvägen finns flera bostäder i form av
villatomter.

Historik och kulturmiljöer

Verksamhetsområdet Viared började anläggas i mitten
av 1970-talet. Just denna del började byggas ut genom att
Vindbron 1 styckades av 1998. Vindbron 2 och 3 tillkom
2004 respektive 2006.
Tidigare var det åkermark, gårdar och bostäder på platsen.
Gamla Segloravägen gick tidigare rakt igenom området.
Området 1977 - sett i förhållande till befintliga fastighetsgränser (svarta linjer).
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Arbetsplatser

Området är en del av ett stort verksamhetsområde och plan‑
området består enbart av verksamheter av olika slag. Planen
kan medföra en marginell ökning av antalet arbetsplatser
inom den något utökade byggrätten.

Offentlig service

Det varken finns eller tillskapas någon offentlig service inom
området.

Kommersiell service

Gångtrafik

I Viared samsas gångtrafik med cyklister på gemensamma
gång- och cykelbanor. Än så länge sker en marginell andel av
besöken i området till fots, men det förekommer att de som
arbetar i Viared promenerar i området på sina raster. Borås
Stad arbetar med att förbättra trafikmiljön i Viared genom
att anlägga fler gång- och cykelbanor skiljda från övrig trafik.
Som gående kan man ta sig till Viared från Lundaskog via en
gångtunnel under riksväg 40 strax nordväst om planområdet
eller via gång- och cykelbron över riksväg 27 direkt öster om
planområdet.

I planområdet finns flera verksamheter av servicekaraktär.

Tillgänglighet

Området ligger högt i förhållande till riksväg 40 och de två
byggnaderna mot norr är byggda i sutteräng med ingångar
både åt norr (nedre plan) och mot söder/öster (övre plan).
Mellan de fyra olika verksamheterna inom området finns
höjdskillnader i form av branta slänter. Fastigheterna
och byggnaderna är dock tillgängliga genom stora, plana
parkerings-/asfaltsytor och byggnadernas utformning ska inte
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

3. Gator och trafik
Gatunät

Ett av detaljplanens syften är att göra om detaljplanen så att
den stämmer överens med aktuell utformning av vägarna i
området. Tidigare gick infartsvägen till Viared direkt från
Viaredsmotet genom aktuellt planområde. Nu ansluter
infartsvägen istället från Frälsegårdsrondellen utmed riksväg
27 i sydöst. Det innebär att även infarten till befintliga verk‑
samheter inom planområdet numer har en annan utformning
Gatustrukturen är i Viareds verksamhetsområde som helhet
storskaligt och anpassat främst efter tung trafik. Gatorna är
långa och breda och varje fastighet har direktkontakt med
kommunal mark och angörs via egna in- och utfarter mot de
större kommunalt skötta vägarna. Aktuellt planområde är ur
det perspektivet unikt genom att vara ett slags storkvarter
och enbart åt ena hållet ha direktkontakt mot en kommunal
gata. In- och utfarter till de enskilda fastigheterna löses
internt inom kvarteret genom servitut.
Detaljplanen innebär att vägen in till verksamheterna inom
planområdet blir en gemensamt skött gata på kvartersmark.
Samtliga fastigheter som använder gatan behöver därför ingå
i en gemensamhetsanläggning för gatan. Vindbron 1 och den
arrenderade delen av Viared 5:1 får egna in- och utfarter ut
mot gatan. Dock löses in- och utfart till Vindbron 2 och 3
fortsatt genom servitut eftersom de inte har någon direktkon‑
takt med gatan.
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Cykeltrafik och cykelparkering

Ett av detaljplanens syften är att skapa en ny koppling mellan
befintliga och planerade cykelvägar öster och väster om
planområdet.
Den grusade cykelbanan som leder in i planområdet från
nordväst var tidigare en gata för biltrafik som ledde mellan
gamla Göteborgsvägen och Segloravägen. Cykelvägen är
idag inte en del av Borås Stads övergripande cykelnät, utan
har ersatts med en koppling uppför backen söderut för att
sedan koppla ihop med ny cykelbana utmed Företagsgatan,
kommande cykelbana utmed Viaredsvägen samt planerad
sträckning genom planområdet och vidare över riksväg 27
mot Pickesjöområdet.
Nya cykelbanor utmed Företagsgatan samt utmed Viareds‑
vägen åt väster planeras att byggas ut under 2019. Utbyggnad
av resterande sträckning, från korsningen Företagsgatan/
Viaredsvägen till bron över riksväg 27, kommer att ske i en
senare etapp och har i dagsläget inget beslutat datum för
byggstart.
Flera av verksamheterna i området lockar idag i huvudsak
bilburna besökare, men allteftersom cykelvägarna i Viared
byggs ut och kopplas till Borås centrala delar ökar möjlighe‑
terna att ta sig till verksamheterna i området med cykel eller
till fots. Vid eventuella framtida bygglov ska Borås Stads
cykelparkeringsregler tillämpas.

Kollektivtrafik

Närmsta hållplatsområde ligger utmed Viaredsvägen, i
planområdets sydvästra del. Busshållplatserna trafikeras i
dagsläget av busslinjerna 20, 21 och 120. Buss 120 går mellan
Göteborg och Regementstaden i Borås, i riktning mot Borås
på morgonen och riktning mot Göteborg på eftermiddagarna
alla vardagar. Buss 20 går mellan Viared och Borås centrum
med hög turtäthet i rusningstrafik och lite lägre turtäthet
däremellan alla vardagar. Buss 21 går mellan Viared och
Borås centrum, via Lundaskog och Byttorp, en gång i
timman alla vardagar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gång- och cykelvägar
Befintlig

H

Befintlig, försvinner
Planerad / ny
Ortofoto (2018) med befintliga och planerade gång- och cykelbanor samt befintlig busshållplats.

Biltrafik

Gatan som leder till området planeras att ligga kvar enligt
befintlig utformning, men eftersom gatan förläggs inom
kvartersmark finns möjlighet att omforma gatan i samband
med att en gemensamhetsanläggning skapas.
Inom Vindbron 1 finns Scania som är ett företag som bl.a.
säljer och reparerar lastbilar. Här finns democenter för nya
lastbilar, verkstad, lastbilstvätt, tankstation och kontor.
Verksamheten har många besökare varav de flesta kommer
med lastbil. Delar av verksamheten - tvätt och tankning - är
öppen dygnet runt.

norr, och tanken är att både lastbilar och bil ska köra förbi
byggnaden på dess södra sida, runda byggnaden och sedan
komma tillbaka i anslutning till tankstationen Shell.
Shell och SevenEleven arrenderar en del av kommunens
fastighet Viared 5:1. Verksamheterna har öppet dygnet runt,
har ett relativt jämnt flöde av besökare under dagen, men
med toppar vid högtrafik morgon och kväll. Det är ingen
omfattande trafik under natten.
Sammantaget innebär detaljplanen en viss utökning av
byggrätter i området. Detaljplanen innebär också en möjlig‑
het att utöka mängden parkeringsplatser, och beroende av
vilken typ av parkering det blir och till vilken verksamhet de
hör kan det innebära en liten ökning av biltrafik.

Inom Vindbron 2 finns Bowltech som säljer allt som har med
bowling att göra. Företaget har ingen stor mängd besökare,
då verksamheten i huvudsak består av kontor och lager.
Dock syftar detaljplanen till störst del till att säkerställa och
Trafiken till och från fastigheten består mestadels avSkala
leveran‑
1:4000
till viss del förbättra befintlig gatustruktur samt förbättringar
ser och utskick som sker via mindre lastbilar alla vardagar.
för gång- och cykeltrafik. Ytterligare trafikutredning bedöms
inte vara nödvändig. För belastning på Viaredsmotet, se nästa
Inom Vindbron 3 finns flera verksamheter samlat i en
rubrik.
byggnad: möbel- och inredningsbutiken MIO, gymmet
Nordic Wellness och snabbmatsrestaurangen Burger King.
Samtliga verksamheter är öppna alla dagar i veckan. Flest
Övergripande trafikfrågor
besökare har verksamhetena på kvällar och helger. Leveran‑
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys‑
ser och utlämning av varor till kunder sker på baksidan, mot
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals‑
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studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en
växande befolkning.
I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt.
I ÅVS Noden Borås uppmärksammas flera problem i anslut‑
ning till Viaredsmotet och en slutsats i studien är att Viared
måste studeras närmare för att avgöra framtida trafikbelast‑
ning på riksväg 40 och eventuella åtgärder som behövs för att
åtgärda eventuella problem.
Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för
genomförande.
Borås Stad och Trafikverket har påbörjat ett arbete med att
titta på lösningar för att förbättra trafiksituationen mellan
Viaredsmotet och Lundaskogsrondellen åt norr. Om åtgärder
blir aktuella kan det bidra till ett bättre flöde i hela trafik‑
motet.
Aktuell detaljplan medför endast en marginell ökning av
biltrafiken i området och bedöms inte påverka statligt vägnät
i någon avgörande omfattning. Ytterligare trafikutredning
bedöms därför inte vara nödvändig för denna detaljplan.

Bilparkering

Samtliga verksamheter inom planområdet har parkeringsplat‑
ser i direkt anslutning. Vid eventuell utökning eller föränd‑
ring av verksamheterna ska Borås Stads parkeringsregler
tillämpas i samband med att bygglov ges.

Angöring och utfarter

Angöring och utfart från verksamheterna i planområdet
kommer att ske som idag, med en utfart åt Viaredsvägen i
söder. Detaljplanen medger också en utfart mot Företagsga‑
tan åt väster. Det är dock oklart om och i så fall när denna
utfart anläggs.
Fastigheten Viared 8:14 får ha kvar sin utfart som idag, men
behöver korsa den nya cykelvägen och ansluter sedan till
den gemensamhetsanläggning som behöver skapas för alla
berörda fastigheter.
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Planområdet innehåller också angöring till Viared som helhet
via Viaredsvägen från Frälsegårdsrondellen och riksväg 27.

Riksintressen

Riksväg 40 och riksväg 27 utgör riksintressen vilket innebär
att deras funktion särskilt ska värnas och att exploatering
inte får innebära någon påtaglig skada på dem. Kommunens
bedömning är att detaljplanen på grund av dess ringa
omfattning inte medför någon negativ påverkan på någon av
riksvägarna. Lösningar för att minska påverkan på grund av
eventuell ökning av trafikbelastning utreds och måste lösas
i ett mer övergripande perspektiv än i aktuell detaljplan (läs
mer under tidigare rubrik Övergripande trafikfrågor).

4. Teknisk försörjning
Genom området går många ledningar, både i marken och i
luften. Hänsyn till dessa ledningar tas genom att bebyggelse
inte är tillåten ovanpå, under eller i direkt närhet till ledning‑
arna. Hänsyn tas också genom att hindra förändringar av
marknivån på de platser där det inte är lämpligt.

Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Dagvatten

Planområdet består redan idag av en stor andel hårdgjorda
ytor och tillskottet av gatumark samt parkeringsplatser
bedöms inte innebära en så stor förändring att dagvatten‑
hantering ytterligare behöver utredas. För området gäller att
för fastigheter som har hårdgjord yta större än 2500 m2 ska
fördröjningsåtgärder vidtas. Fördröjningsmagasin med en
effektiv volym av 3 m3 per 100 m2 hårdgjord yta ska anläggas.
Att det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom
fastigheten finns med som information i plankartan.
För nya parkeringsytor är det viktigt med rening av dagvatt‑
net så att spridning av föroreningar i så hög grad som möjligt
begränsas. Oljeavskiljning ska finnas enligt de normer som
beslutats av Miljö- och konsumentnämnden i Borås.

Värme, el, tele och fiber

Området är idag anslutet till fjärrvärme samt el- och teleled‑
ningar.

Avfall

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

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5. Mark
Natur och vegetation

Området omringas av naturmark av skiftande karaktär och
kvalitet. Mot riksväg 40 och övriga gator finns en del träd. I
riktning mot riksväg 27 finns en större dunge med träd som
dock försvinner om kvartersmarken utnyttjas.
I dagsläget kvarstår stora, oordnade ytor där infartsvägen
tidigare gick. Delar av dessa ytor planläggs nu som natur och
kan med fördel planteras med gräs, träd och buskar för att
öka grönskan i området. Eventuellt kan ytorna som en del
av skötseln betas av får, vilket idag sker på andra platser i
Viared.
I området finns idag flera träd som tidigare stått på parkeller gatumark, men som istället hamnar på kvartersmark.
Detaljplanen reglerar inte att dessa träd ska vara kvar vilket
kan innebära att de tas bort. Utmed Företagsgatan har
kommunen för avsikt att det ska finnas grönska eller träd likt
övrig struktur i Viared.

Biologisk mångfald

Detaljplanen påverkar inte den biologiska mångfalden
negativt. Utmed riksväg 40 finns misstanke om en sprid‑
ningskorridor för hasselmöss. Dialog har skett med kommu‑
nens miljöförvaltning och deras bedömning är att aktuellt

planområde inte är en del av det viktiga stråket för hassel‑
mössen. Passagen över riksväg 27 går troligen längre söderut
och drygt 1 km söderut längs riksväg 27 finns en ekodukt
över vägen. För att främja den biologiska mångfalden inom
planområdet är det positivt med gröna inslag i utformningen.
Det regleras dock inte i detaljplanen.

Rekreation och kulturlandskap

I området finns inga rekreationsvärden idag och detaljplanen
skapar heller inga nya. Detaljplanen medger ingen använd‑
ning som föranleder att nya rekretaionsmöjligheter bör
skapas i närområdet. I planområdet finns inga kulturhisto‑
riska lämningar eller fornminnen.

Lagenligt skyddad natur

Utmed den gamla sträckningen av infartsvägen finns en
trädrad som är biotopskyddad i form av en enkelsidig allé.
Området kan exploateras utan att trädraden påverkas, men
om markägaren önskar ta ner hela eller delar av trädraden
behövs en biotopskyddsdispens från Länsstyrelsen. Det är
upp till markägaren att ansöka om det.

Grönområdesplan

Området åt norr, mot riksväg 40, är utpekat i kommunens
grönområdesplan. I gällande plan är delar av området utpekat
som park. Området med naturvärden tas inte med i aktuell
plan och påverkas inte negativt av planförslaget. En smal

Ortofoto (2018) med inringade träd som står där det tidigare varit parkmark. Streckad linje visar yta som är med i grönområdesplanen men som nu blir kvartersmark.
PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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remsa av området mot norr som i gällande plan är park
planläggs nu som kvartersmark, men aktuell mark är redan
idag ianspråktagen med asfalt för parkering och in/utfarter
till befintliga verksamheter. Även en del av marken under
kraftledningen är med i grönområdesplanen samt planlagd
som park, men görs nu om till kvartersmark. Dialog har skett
med kommunens miljöförvaltning och deras bedömning är
att planen inte medför något problem ur naturvårdsynpunkt.

Geoteknik och Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskom‑
råde vad avser radon. Området är redan idag bebyggt och
bedöms ha god bärighet och klara eventuell komplettering
av byggnader och parkeringsytor i enlighet med utökade
byggrätter.

från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen.
Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller,
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalietsnormen för
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk
status. Aktuell detaljplan påverkar inget ytvatten.

Förorenad mark

På grund av verksamheterna i området, främst biltvätt
och tankstationer, finns stor risk att marken är förorenad.
Planförslaget medger ingen känslig markanvändning och
ytterligare utredningar bedöms inte behövas i planskedet.
Markarbeten som innebär hantering av massor ska anmälas
till miljöförvaltningen. Asfalt som tas bort ska provtas och
omhändertas i enlighet med gällande riktlinjer.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanens flexibla användningsmöjligheter skapar
utrymme för olika typer av verksamheter att etablera sig i
området.

Trygghet och säkerhet

6. Vatten
Området berörs inte av strandskydd och området påverkas
inte av översvämningsrisker enligt detaljerad översvämnings‑
kartering för Borås Stad, upprättad 2010.

Miljökvalitetsnormer

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

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status. Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt
på grund av detaljplanen.

Ytvattnets kvalitet

Den nya lösningen för in- och utfarter till området leder till
ökad säkerhet, då osäkerheterna som råder i området idag kan
leda till trafikfarliga situationer. En ny och tydligt prioriterad
och utformad cykelbana, med så få korsningspunkter som
möjligt med framförallt lastbilar, leder också till en säkrare
trafikmiljö för gång- och cykeltrafikanter.
En utökning av byggrätter kan innebära bättre möjligheter
för verksamheterna i området och skapar möjlighet att även
framöver befolka platsen under fler av dygnets timmar.

Identitet

Området har ingen tydlig identitet och det finns inga speci‑
fika värden som är viktiga att bevara i området. För Borås
Stad är det dock viktigt att Viareds verksamhetsområde som
helhet har en enhetlig struktur. I detaljplanen regleras därför
i viss mån utseendet på byggnaderna, framförallt ut mot
riksväg 40. Planen reglerar också hur skyltar ska placeras,
vilket är en viktig fråga både ur ett gestaltnings- och ett
trafiksäkerhetsperspektiv.

Mötesplatser

Området är i sig ingen naturlig mötesplats, och i planen ryms
inga offentliga platser. Några av de verksamheter som finns i
området är dock av den karaktär att de uppmanar till möten
med andra människor. Ett gym kan till exempel fungera som
en viktig social mötesplats för de som arbetar i Viared.

Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår
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8. Störningar på platsen
Risk

Planområdet ligger i direkt anslutning till farligt godslederna
riksväg 40 och riksväg 27.
Borås Stad har tagit fram en övergripande riskutredning för
samtliga farligt godsleder i kommunen (Wuz risk consultancy
AB, 2016-12-19). Utredningen är översiktlig och i de fall
där två farligt godsleder korsar varandra kan utredningen
i vanliga fall inte användas. Dialog har dock skett med
räddningstjänsten och bedömningen är att den markanvänd‑
ning som tillåts närmast vägarna, dvs. markparkering, ej är
känslig verksamhet och således acceptabel i förhållande till
risknivån.
Befintliga byggnader innehåller normalkänslig till mindre
känslig verksamhet och ligger ca 70 meter från riksväg 40 där
hastigheten är begränsad till 110 km/h. Enligt den översikt‑
liga riskutredningen krävs ett skyddsavstånd på 40 meter och
risknivån inom planområdet bedöms därmed vara tillfreds‑
ställande låg. Vid eventuella framtida om- och utbyggnatio‑
ner eller förändringar i verksamheterna ska säkerhetsfrågan
dock särskilt beaktas i samband med bygglovsgivning. I
planen regleras att ventilation ska placeras högt och riktas
bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna ske bort
från riksväg 40. För den lilla byggrätten som ligger längst
åt öster i planområdet gäller det istället att ventilation och
utrymning ska riktas bort från riksväg 27.
De verksamheter som finns och tillåts inom planområdet kan
i sig själva utgöra risk för omgivningen. Planen är dock en del
av ett större verksamhetsområde i utkanten av tätorten och
bedömningen är att inga skyddsåtgärder behövs.

Buller och vibrationer

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro‑
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.
I planområdet tillåts ingen känslig användning och åtgärder
behöver inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och
de kommer heller inte att överskridas på grund av den nya
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

Luftföroreningar

I området finns två tankstationer. I planen tillåts ingen
känslig användning och ytterligare utredningar eller åtgärder
bedöms inte vara nödvändiga.

Elektromagnetiska fält

Det mest utbredda magnetfältet är jordens eget magnetfält.
Magnetfält finns överallt omkring oss och det är jordens
eget magnetfält som får kompassnålen att rikta sig mot
norr. Liknande magnetfält bildas också kring ledningar
med likström. Magnetfälten är starkast närmast källan, till
exempel kring kraftledningar eller omkring apparater, men
styrkan avtar snabbt med avståndet. Ju starkare ström som
används desto starkare magnetfält. Magnetfält är svåra att
skärma av och går igenom väggar och tak. Vid exponering
för låga nivåer av elektromagnetiska fält, under myndig‑
hetens referensvärden, finns inga säkerställda hälsorisker.
Detta har ett flertal sammanställningar av forskningsresultat
konstaterat.
Riktigt starka elektromagnetiska fält kan däremot innebära
hälsorisker. Starka magnetfält kan störa kroppens nervsig‑
naler men då krävs magnetfält som är hundratals gånger
starkare än de som finns under de största kraftledningarna.

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

Genom planområdet går i dagsläget två parallella luftburna
130 kV elledningar. Borås Elnät äger den som ligger längst åt
öster och den kommer att monteras ner eftersom de grävt för
nya ledningar öster om riksväg 27. Vattenfall äger den andra
och de har inga planer på att gräva ner eller flytta ledningen.

I planområdet planläggs inga bostäder eller annan känslig
verksamhet som kan bli störda av buller från verksamheter
eller vägar. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till
något buller som kan störa de befintliga bostäderna i Viared.

I en riskutredning för Viared Norra från 2010 (Kvalitativ
riskanalys för Viared 5:1 m fl, COWI AB, 2010-11-12) rekom‑
menderades ett skyddsavstånd från en ledning med 130 kV
till 40 meter från bostäder. Bostäder ska ses som en känslig
användning med varaktig vistelse av människor. I detaljpla‑
nen tillåts inga bostäder. I Elsäkerhetsverkets föreskrifter
och allmänna råd finns ytterligare rekommendationer
kring avstånd från starkströmsledningar. En luftledning
för högspänning får inte vara framdragen över en byggnad.
Undantag gäller för metallmantlade eller skärmade kablar,
friledningar inom driftrum och friledningar över mindre,
inte elektrifierade byggnader (exempelvis mindre uthus,

Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets‑
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
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små växthus, källare eller liknande) under förutsättning att
betryggande säkerhet ändå kan uppnås. Vid bedömning av
säkerheten ska hänsyn tas till byggnadens storlek, avståndet
till närmaste fasledare, ledningens nominella spänning och
utförande.

ning i området. Anledningen till att handeln begränsas är att
området inte är utpekat för handel i Borås Stads översiktsplan
från 2018. Dock finns redan idag handelsverksamheter i
planrområdet som bör få finnas kvar. Läs mer under rubrik
Översiktlig planering i kapitel 10. Övergripande beslut.

Om spänningen är högre än 55 kV ska det horisontella
avståndet vara minst fem meter plus ett spänningstillägg
utanför detaljplanelagt område och minst tio meter inom
detaljplanelagt område.

E står för tekniska anläggningar, som till exempel transfor‑
matorstationer eller liknande anläggningar som behövs för
att tillgodose området med el, vatten med mera.

I detaljplanen regleras så att ledningen har en skyddszon som
är tio meter, vilket innebär att det inom den zonen inte får
placeras några byggnader där människor varaktigt vistas. Det
som kan byggas är mindre teknik- och komplementbyggnader
såsom förråd eller liknande samt markparkering, vilket
bedöms som ej känslig verksamhet. Närmast ledningen
regleras dessutom marken så att det inte får uppföras några
byggnader överhuvudtaget. Bedömningen är att aktuell
detaljplan tar hänsyn till de eventuella risker som elledning‑
arna medför och att de begränsningar som görs i planen är
tillräckliga för att hantera riskfrågan på ett acceptabelt sätt.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen GATA visar att Viaredsvägen som leder
från Frälsegårdsrondellen vidare in i Viared ska vara en
kommunal gata. Bestämmelsen GC innebär att gång- och
cykelbanan genom området ägs och sköts av kommunen.
NATUR betyder att området ägs av kommunen och är mark
som kräver väldigt lite skötsel. I det här fallet är syftet med
marken grönska i området. Marken kan också komma att
betas av får som en del av skötseln.

Utnyttjandegrad och begränsningar

Bestämmelsen e70 innebär att byggnader får uppta max 70%
av arean inom egenskapsgränsen. Där det inte finns någon
e-bestämmelse är det möjligt att bygga på hela ytan inom
egenskapsgränsen, det vill säga 100 %. På mark med prickar
får det inte uppföras några byggnader. Skärmtak får däremot
finnas, men inte under luftledning. På prickmark är det
tillåtet med markparkering.
Mark med kors får endast bebyggas med mindre komple‑
mentbyggnader där människor ej stadigvarande vistas. Det
kan till exempel vara förråd eller liknande. Denna bestäm‑
melse finns tillsammans med prickmark för att skapa ett
skyddsavstånd inom 10 meter på var sida om den luftburna
kraftledningen. Inom skyddsområdet får det också finnas
markparkering. Skyddsområdet förtydligas med illustration
på plankartan samt i en illustration på sida 7 i denna planbe‑
skrivning.

Utformning och placering

Huvudmannaskap allmänna platser

Inom all kvartersmark finns bestämmelser som reglerar hur
byggnaderna får utformas. Totalhöjderna på byggnaderna
regleras till 16 respekive 12 meter, vilket redovisas genom
en siffra inom dubbla romber. Utöver totalhöjden får dock
anordningar för ventilation och dylikt sticka upp. Byggna‑
derna får ha en maximal taklutning på 15%. Avvikelser kan
tillåtas för mindre del av tak.

Kvartersmark

Bestämmelsen f1 innebär att vissa delar av området inte får
ha skorstenar, master eller liknande som är högre än +250
meter över nollplanet. Anledningen är att området ska vara
hinderfritt för flygtrafiken i Viared. Även vegetationen bör
hållas inom högsta höjden för att garantera hinderfrihet för
flygtrafiken.

Detaljplanen följer strukturen i övriga Viared och kommunen
är därför huvudman för allmänna platser inom planområdet,
det vill säga områden som är markerade med GATA, GC och
NATUR. Det innebär att det är kommunen som ska äga och
ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmarken regleras med användningarna JZG1H1E. J
står för industri. Z står för verksamheter, och är en flexibel
användning som kan inrymma till exempel service, lager,
tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrym‑
mande varor och andra verksamheter av likartad karaktär
med begränsad omgivningspåverkan. G1 står för fordons‑
service inklusive restaurang, till exempel bensinstation och
snabbmatsrestaurang. H1 står för handel med skrymmande
varor. Handel med skrymmande varor tillåts även i använd‑
ningen Z men H1 finns med för att förtydliga denna använd‑
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Bestämmelsen f 2 är en utformningsbestämmelse som är satt
för att området ska stämma överens med övriga Viareds
verksamhetsområde utmed riksväg 40. Bestämmelsen innebär
att fönsterarean mot riksväg 40 inte får understiga 5%. Fasad‑
färger ska harmoniserna med omgivande bebyggelse. Fasader
längre än 30 m ska ges vertikal detaljering som avviker i färg,
material eller textur.
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Skyltar och dylikt får inte vara blinkande eller rörliga. Skylt‑
master får inte överstiga byggnadens nockhöjd. Skyltmaster
medges inte mot riksväg 40 inom planområdet.

Mark och vegetation

I området går många ledningar, både luftburna och i marken,
vilket innebär att marknivåerna inte får ändras hur som
helst. Detta regleras i detaljplanen med hjälp av tre olika
n-bestämmelser. Bestämmelsen n1 innebär att marken under
kraftledningen inte får höjas. Bestämmelsen n 2 innebär att
mark ovan ledningar bara får höjas 0,5 meter. I östra delen av
planområdet finns ett område där maximal höjd på marken
får vara +180 i förhållande till stadens nollplan, vilket
regleras med bestämmelsen n3. I detta område säkerställer
bestämmelsen både tillräcklig höjd under kraftledningen
och att ledningar under mark inte får för tjocka jordmassor
ovanför sig.

Störningsskydd

Bestämmelsen m1 innebär att ventilation ska placeras högt
och vetta bort från riksväg 40 och att utrymning ska kunna
ske bort från riksväg 40. Bestämmelsen m2 innebär samma
regleringar men för riksväg 27.

Administrativa bestämmelser

Eftersom det finns många ledningar i området regleras stora
ytor inom planområdet med bestämmelsen u, vilket innebär
att marken ska vara tillgängliga för allmännyttiga underjor‑
diska ledningar. Under kraftledningen finns bestämmelsen
l (litet L) vilket innebär att området ska vara tillgängligt för
allmännyttiga luftledningar.
För att alla fastigheter inom planområdet ska få tillgång till
allmän gata behöver det bildas en gemensamhetsanläggning
för gata. I plankartan visas gemensamhetsanläggningens
placering med bestämmelsen g.

10. Övergripande beslut
Vision 2025

Detaljplanen strider inte mot Borås Stads Vision 2025.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, antagen april 2018, pekar ut
aktuellt område som verksamhetsområde. I översiktsplanen
beskrivs Viareds verksamhetsområde enligt följande: ”Främst
storskaliga transportorienterade verksamheter som inte bör
blandas med bostäder och handel. Störande verksamheter
kan förekomma. Användningen föreslås fortsätta eller
utvecklas genom förtätning med verksamheter av samma
karaktär som idag.”
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På östra sidan om riksväg 27 samt direkt söder om aktuellt
planområde finns ett område, Viared Östra, som i över‑
siktsplanen är utpekat som ett utredningsområde för nya
verksamheter på lång sikt. Området beskrivs enligt följande:
”Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter
som inte kräver centrala lägen. Området är trafikbelastat och
kräver utredning av trafikeffekter. Detalj- och dagligvaruhan‑
del bör undvikas. (...)”
Eftersom trafiken lyfts som en avgörande faktor för utveck‑
lingen av Viared Östra görs bedömningen att det gäller även
för aktuellt planområde, söder om Viaredsmotet. Därav finns
belägg för att även i denna detaljplan begränsa vilken typ av
handel som får finnas. Läs mer under rubriken Kvartersmark
i kapitel 9. Planbestämmelser.
Ett övergripande viktigt perspektiv i översiktplanen är förtät‑
ning och att främja hållbara resor för att undvika onödig
utglesning och utbredning av staden. Detaljplanen är förenlig
med översiktsplanens intentioner. Genom att skapa tydliga
och gena cykelstråk till Viared underlättas cykling till och
från arbetsplatserna i området.

Vägplan riksväg 27

Tafikverket fastställde i maj 2012 vägarbetsplan för riksväg
27 och planen fick laga kraft i början av 2013. Avvikelserna
från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet som små vilket
gjorde att man inte påkallade en detaljplaneändring i detta
läge. För att Borås Stad ska kunna ta över huvudmannaska‑
pet efter vägplanen behöver dock vägområdet regleras i en ny
detaljplan.

Miljömål

Det finns nationella, regionala och lokala miljömål. De
nationella miljömål som i huvudsak berörs av detaljplanen
är god bebyggd miljö och begränsad miljöpåverkan. I de
regionala tilläggsmålen lyfts bland annat att det ska vara lätt
att gå, cykla och åka kollektivt. I miljömålen för Borås lyfts
bland annat vikten av en hållbar samhällsplanering.
Detaljplanen bedöms inte påverka miljömålen negativt.
Området är en del av ett redan etablerat verksamhetsområde,
och detaljplanen lägger bland annat vikt vid gestaltning
och gröna inslag. Ett tydligt gång- och cykelstråk kan ha en
positiv påverkan för att minska biltrafiken i Viared.

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

Fastighetsrättsliga frågor

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Undersökningen har kommit fram till att det är
viktigt att detaljplanen belyser frågan om störningar/risk
från ledningar och farligt godsleder, hantering av dagvatten
vid utökad andel hårdgjord yta samt avgränsning gentemot
naturmarken på grund av eventuella hasselmöss.

Det befintliga storkvarteret med industrimark kommer ett
utökas vilket innebär att dagens tillfartsgata från Viaredsvä‑
gen inkluderas i det utökade storkvarteret. Gemensamhetsan‑
läggning för vägen inom storkvarteret skapas på initiativ av
markägaren.
Befintliga ledningsrätter och servitut bedöms inte påverkas
av planen.

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

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Vindbron 1

12. Planens genomförande

»»

Ansluts till ny GA för väg.

Kommunen är ansvarig för allmän plats inom detaljplanen.

»»

Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

Borås Stad ansvarar för utbyggnad av gång- och cykelväg
inom planområdet. Även iordningställande av grönytor i
anslutning till denna, se rubrik 3 Gator och trafik. Kommu‑
nen ansvarar också för framtida drift och underhåll på denna
yta.

»»

Exploateringsgraden minskar

»»

Ansluts till ny GA för väg.

Avtal

»»

Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

»»

Exploateringsgraden minskar

Ansvarsfördelning

Överenskommelse om fastighetsreglering upprättas mellan
kommunen och berörda fastigheter inom området.

Vindbron 2

Vindbron 3
Vindbron 2

Arrende
Viared 5:1
Vindbron 1

Orange yta visar utökad kvartersmark i förhållande till gällande planer. Kvartersmarken kan tillföras befintliga fastigheter alternativt utgöra nya fastigheter.
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»»

Fastigheten utökas med kvartersmark norr om befintlig
fastighet

2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Vindbron 3
»»

Ansluts till ny GA för väg

»»

Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

»»

Exploateringsgraden minskar

»»

Fastigheten utökas med kvartersmark norr och nordost
om befintlig fastighet

Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Övergripande riskutredning (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19).

»»

Riskutredning (COWI AB, 2010-11-12).

Viared 5:1
»»

Belastas av gemensamhetsanläggning för väg

»»

Användningsbestämmelserna görs mer flexibla

»»

Exploateringsgraden minskar inom befintlig kvarters‑
mark

»»

Allmän platsmark omvandlas till kvartersmark

»»

Områdesbestämmelser omvandlar till allmän platsmark

»»

Del av gammal stadsplan P676 och områdesbetäm‑
melser P955:1, upphävs.

»»

Medverkande tjänstepersoner

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Paulina Bredberg
Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jennyann Karlsson
Byggledare

Byggrätter tillkommer

Ekonomi

Kommunen bekostar utbyggnad av allmän plats. Kommunen
bekostar förrättning för gemensamhetsanläggning. Ägare
till fastigheter vars fastigheter tillförs mark får kostnader för
markköp och fastighetsbildning. Kommunen kan tillgodo‑
göra sig den ökning i markvärde som detaljplanen medför.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga
kraft.

Handläggning

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

1. Vad är en detaljplan?

4. Du kan påverka!

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

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

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu‑
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets‑
beteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

3. Var och hur görs en
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur
planen utformas.
Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.
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Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

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

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

Antagande
Tre veckor efter antagandet får planen laga kraft,
om inte planen överklagats.

När planen fått laga kraft
är det inte längre möjligt
att överklaga beslutet.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

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

Granskning

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

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

Samråd

Begränsat förfarande

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn‑
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.
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Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla‑
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss‑
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande

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

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto‑
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

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

Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel‑
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan

SAMRÅD
Delegationsbeslut
PL 2019-06
BN 2018-053

Inbjudan till samråd för Detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3
och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 20 maj–23 juni.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att tydliggöra huvudmannaskapet på
vägarna samt att förbättra trafikmiljön internt i området. Syftet är
också att göra det möjligt att utöka och optimera ytor för t.ex.
biluppställning för befintliga verksamheter, samt att göra
parkmark av de ytor som blivit över efter att den tidigare
infartsvägen tagits bort. Ytterligare ett syfte är att knyta ihop
befintliga och planerade cykelbanor med varandra. Ett annat
syfte är att reglera så att utformningen av byggnader och skyltar i
planområdet följer övriga delar av verksamhetsområdet Viared.
Området ligger sydväst om Viaredsmotet där riksväg 40 (R40)
och riksväg 27 (R27) möts strax väster om Borås tätort.
Planområdets storlek är knappt 9 hektar. Marken i området
består av tre privatägda fastigheter och i övrigt mark som ägs av
kommunen. En del av kommunens mark arrenderas av ett
företag med servicebutik och tankstation. Området avgränsas åt
sydöst av den privatägda fastigheten Viared 8:14. Åt sydväst
avgränsas planområdet av Viaredsvägen respektive Företagsvägen.
För området gäller stadsplan P676 och områdesbestämmelser P955I, som fick laga kraft 1977 respektive 1999.
Gällande stadsplan anger industri, park och gata för det aktuella området. Områdesbestämmelserna anger bostäder
respektive natur- skogs- eller jordbruksmark för det aktuella området.

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

Samrådsmöte
Vi kommer inte att hålla något samrådsmöte för den här detaljplanen om intresset inte visar sig vara mycket stort.
Däremot svarar vi gärna på frågor via telefon, e-post eller personligt möte. Vid behov går det bra att boka möte
även efter kontorstid. Kontakta i första hand Paulina Bredberg för att boka möte. Kontaktuppgifter hittar du
längre ner.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 23 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2018-053), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
PL 2019-06
BN 2018-053
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
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Detaljplan för del av Hestra Parkstad
Torpa-Hestra 4:4 m.fl.
Samråd

BN 2014-1269

Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk skapa möjlighet till uppförande av
flerbostadshus. Planen reglerar bebyggelsestruktur och
arkitektonisk utformning för att anpassa ny exploatering till
landskap och kulturvärden.
Detaljplanen reglerar även allmän platsmark. Syftet är att
bevara och skydda befintliga naturvärden vilket uppnås
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål.
Genom att förtydliga huvudmannaskap åstadkoms ett
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen i enlighet
med PBL. Planförslaget överensstämmer med intentionerna
i översiktsplan för Borås Stad och ett genomförande av
detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan enligt
PBL och Miljöbalken, 3, 4 och 5 kapitel.
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Hestra Parkstad, Torpa-Hestra 4:4 m.fl., Borås Stad, upprättad den 03 maj 2019.

1. Inledning
Planens syfte

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare
skyddat byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus.
Avsikten är att skapa en bebyggelsestruktur och arkitektonisk
utformning som anpassar sig till landskap och kulturvärden
inom gamla Hestra by.
Detaljplanen syftar även till att bevara och skydda befintliga
naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen förvär‑
var en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell fram‑
tida stadsdelspark inom Hestra Parkstad. Denna del kommer
att tas i anspråk som allmän plats och lösas in av kommunen.
Planen skall tydliggöra fastighetsrättsliga och ekonomiska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplan.

Planområde

i samband med beslutet, vikten av att skapa en bebyggelse‑
struktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till
landskapet och kulturvärdena.

Preliminär tidplan
Samråd		

2 kvartalet 2019

Granskning

3 kvartalet 2019

Antagande

4 kvartalet 2019

Laga kraft

1 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse

Planområdet ligger väster om Sonatgatan inom stadsdelen
Hestra. Planområdets storlek är ca 5500 kvadratmeter och
består av ängsmark med visst inslag av bebyggelse. Planområ‑
det angörs via Sonatgatan som har kommunalt huvudmanna‑
skap. Planområdet har en utbyggd infrastruktur för cyklister
och gående. Detaljplanen berör fastigheterna Torpa-Hestra
4:4 och Torpa-Hestra 4:3.

Bebyggelsestruktur

Gällande detaljplan

Bebyggelsen utanför planområdet är relativt tät och varierad.
Bebyggelsestrukturen består av enklaver som bildar separata
områden av radhus, parhus, kedjehus och punkthus. Områ‑
dena binds samman av gång- och cykelvägar som ger dess
gemensamma struktur.

Planområdet regleras av detaljplan P. 925 från 1994. Använd‑
ningen regleras till natur inom allmän platsmark och bostads‑
ändamål inom kvartersmark. Befintliga byggnader regleras
med rivningsförbud och resterande kvartersmark regleras
till prickmark. Gång och cykelvägar reserveras genom
gemensamhetsanläggningar och markreservat. Strax norr
om bostadsområdet finns en lokalgata för trafikinmatning.
Inom planområdet finns ett område reserverat för allmänna
underjordiska ledningar.

Bebyggelsen närmast planområdet är gles med ett fåtal
friliggande bostadshus. Strukturen är typisk för 1800-talets
jordbruksbebyggelse som utmärker sig genom placering av
byggnader i förhållande till varandra och landskapet. Den
äldre bevarade bebyggelsestrukturen ger platsen karaktär och
kulturvärde.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 november 2014 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
till ändring av detaljplan.

Väster om planområdet ligger Hestra Parkstad från 1994
års bostadsutställning. Området utgörs av Hestra Ringväg
med omkringliggande rad- och flerbostadshus mellan 2 till 7
våningar. Området är inspirerat såväl av trädgårdstadsidealet
som av hus i parkidealet, med byggnader insprängda i omgi‑
vande kullar, ängsmarker och stengärdsgårdar. Inom Hestra
Parkstad ligger även Hestra Midgård, ett stadsdelscentrum
som upprätthåller servicefunktioner som grundskola, fritids‑
gård, restaurang och närbutik.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 22 januari 2015
§009 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden framhöll

Söder om planområdet finns den nyaste bostadsbebyggelsen
i Hestra, Hestra Trädgårdsstad. Bebyggelsen utgörs av tät
radhusbebyggelse med inslag av flerbostadshus längs knäckta

Kommunala beslut
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Ladan på Torpa-Hestra 4:4

Flygbild över Hestra Parkstad där planområdet anas i övre högra hörnet
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längsgående kvartersgator. Byggnaderna varierar mellan 2 till
5 våningar och utgår inte, till skillnad från Hestra Parkstad,
från terräng eller landskap.

Ny bebyggelse

Inom kvartersmark ges möjlighet till etablering av bostäder
och tillhörande komplementbyggnader. Den nya bebyggelsen
utformas med en öppen kvartersstruktur i anslutning till den
förbipasserande gång- och cykelvägen. Byggnadsvolymerna
består av två bostadslängor i tre våningar. Avsikten är att den
nya bebyggelsen, genom sin placering och utformning, ska
bibehålla viss del av platsens identitet och karaktär.
Befintligt bostadshus på grannfastigheten Torpa-Hestra 4:16

Det nya bostadsområdet skapas nära busshållplatser och
befintliga gång- och cykelvägar i syfte att uppmuntra till ett
hållbart levnadssätt. Målpunkter skall lätt kunna nås till fots,
med cykel eller med kollektivtrafik.

Stadsbild och gestaltning

Planförslaget innebär att exploatering sker på redan ianspråk‑
tagen mark. Syftet är dels att begränsa ingrepp och dels att
bevara karaktären av tidigare bebyggelse inom planområdet.
Exploateringen innebär en förtätning av Hestra by.
Gestaltningen av de nya byggnaderna ska ansluta till ladans
uttryck och placering på tomten. Arkitekturen ska upplevas
som tidlös och genom omsorgsfullt valda material knyta
an till den omkringliggande bebyggelsen. Genom att ytan
mellan bostadshusen närmast gång- och cykelvägen hålls fri
från byggnader och hårdgjorda ytor behålls en del av tomtens
öppna karaktär.

Ladans placering i terrängen

Historik och kulturmiljöer

Den ursprungliga bebyggelsen i Hestra och Byttorp härstam‑
mar från 1500-talet i samband med byarnas uppkomst strax
väster om Viskan. Planområdet präglas av en yngre gårds‑
struktur från 1800-talets torpbebyggelse. Den oregelbundna
kvartersstrukturen har formats genom gamla stenmurar och
fägator i omgivande natur.
Bostäderna närmast Symfonigatan har en stark anknytning
till Hestra by enligt den kulturhistoriska värderingen som
gjordes 1975. Fastigheterna och bebyggelsen utgör tillsam‑
mans den gamla jordbruksfastigheten med permanentboende
och tillhörande ladugård. Byggnaderna fungerar idag som
permanentboende med undantag för ladugården som idag
inte nyttjas.

Danska husen i Hestra Parkstad

De danska husen i Hestra Parkstad från 1992 års bostadsut‑
ställning, ritade av Tegnestuen Vandkunsten, var vid tiden de
byggdes stilbildande och vann även Kasper Sahlinpriset 1993.
Vandkunsten ska ha blivit inspirerade av ladan på Torpa
Hestra 4:4 både i dess placering och följsamhet i terrängen
när de ritade husen.
Exempel på hus av Tham & Videgård som lånat sin estetik från en ladugård
6
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Parkering

Miljörum

Carport med
sedumtak

NATUR

Cykelförråd
med sedumtak
Cykelförråd
med sedumtak

Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss
Förslag till fasadutformning

Befintlig markhöjd

Fasad Norr
Fasad
mot nordväst, hus 1

Fasad mot sydväst, hus 1

Fasad Väster

Befintlig markhöjd

Fasad Söder

Fasad mot sydöst, hus 1
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Fasad Öster

Fasad mot nordost, hus 1
7

Hus 1 Långsektion
1 : 200

Längdsektion för hus 1, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Hus 2 långsektion
1 : 200

Längdsektion för hus 2, som visar förhållandet till omgivande bebyggelse

Befintlig markhöjd

Hestraparken
HUS 1 & 2
Långsektion 1:200 A1

Ansvarig: MD

Fasad Söder

Fasad mot sydost, hus 2

Projektnr: 2515.145

Fasad Väster
Fasad
mot sydväst, hus 2

Befintlig markhöjd

Fasad mot nordväst, hus 2

Fasad Norr

Fasad Öster

Fasad mot nordost, hus 2

Hestraparken Borås
HUS 2
Fasader

1:100 A1

2019-03-21

Ansvarig: MD

Visualisering
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Projektnr: 2515.145

Ladan

Vid detaljplanearbetet 1996 gjordes bedömningen att den
befintliga ladan utgjorde en viktig del i den kulturmiljö som
finns på platsen. Ambitionen från såväl fastighetsägaren
som från Borås Stad var att ge ladan en funktion som kunde
inbringa intäkter som kunde täcka underhållskostnader och
därmed säkra ett långsiktigt bevarande av byggnaden. Under
de år som har förflutit har fastighetsägaren inte fått bygg‑
naden att fungera med någon ny användning och har sedan
1996 inte haft några intäkter på byggnaden.
Ladans konstruktion bedöms inte klara en ombyggnad till
bostäder som var huvudtanken när planarbetet gjordes 1996.
Troligtvis skulle en sådan ombyggnad innebära att merparten
av byggnaden skulle behöva ersättas när en bostadsfunktion
appliceras på den. Borås Stad har då gjort bedömningen
att en nybyggd kopia av den befintliga ladan skulle urholka
det kulturhistoriska värdet högst avsevärt och inte tillföra
annat än ett bevarande av ett miljöskapande värde. En helt
ny bostadsbyggnad med en liknande volym och karaktär,

placerad på samma plats, skulle enligt Borås Stad vara ett
ärligare sätt att berätta områdets utveckling och historia.
Således tas q bort ur planen och ladan tillåts därmed rivas.

Tillgänglighet

Tillgängligheten till och inom planområdet är god utan
större nivåskillnader. Dessutom har planområdet en utbyggd
gång- och cykelvägnät vilket underlättar tillgängligheten.
Bostadshusens entréer placeras mot gata/gård med nära
tillgång till parkeringar och uppställningsplatser. Planförsla‑
get innebär att tillgänglighet till natur och parkområden ökas
genom att kommunen genom markförvärvet säkrar mark för
en eventuell framtida stadsdelspark inom Hestra Parkstad.

Ljus- och skuggförhållanden

Nedan presenteras en solstudie av planområdet. Från solstu‑
dien redovisas fyra tidpunkter på dygnet vid vårdagjämning/
höstdagjämning och fyra tidpunkter vid sommarsolståndet.
Enligt solstudien medför den planerade bebyggelsen liten
skuggning på omkringliggande byggnader och omgivning.
Den största delen av skuggning från den nya bebyggelsen
faller inom den egna fastigheten.

Skugg förhållande, 20 mars kl. 9

Skugg förhållande, 20 mars kl. 12

Skugg förhållande, 20 mars kl. 15

Skugg förhållande, 20 mars kl. 18

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN
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Skugg förhållande, 21 juni kl. 9

Skugg förhållande, 21 juni kl. 12

Skugg förhållande, 21 juni kl. 15

Skugg förhållande, 21 juni kl. 18

3. Gator och trafik
Gatunät

Gatunätet inom och i närheten av planområdet har utformats
genom tidigare stigar och fägator. Strukturen är ett resultat
av rörelsemönster mellan gårdar, ängsmark och omgivande
skogsmark. Gatunätet för trafik inom Hestra består av en
struktur av återvändsgator med undantag av Hestra Parkstad.
Gatunätet inom Hestra Parkstad består av en ringväg
omgiven av bebyggelsens kvartersgator som ansluter sig
till Symfonigatan. Hestra Ringväg är stadsdelens viktigaste
huvudgata som möjliggör angöring till servicefunktionerna i
Hestra Midgård.

Gångtrafik

Planområdet har väl utbyggda gångvägar som samman‑
kopplar området med andra stadsdelar. Sonatgatan närmast
planområdet har delvis separerad gångtrottoar, men används
främst för blandtrafik. Särskilt viktiga gångvägar finns längs
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med Symfonigatan och är i vissa fall avskilda från vägen. Vid
större förbindelsepunkter som exempelvis området söder om
Hestra by separeras trafikslagen med en gångtunnel.

Cykeltrafik och cykelparkering

Planområdet ansluts till befintligt cykelvägnät via cykel‑
vägen som passerar planområdet. Cykelvägen är del av ett
längre stråk från Kolbränningen (Byttorpssjön) i söder till
Musikvägen i norr. Cykeltrafiken inom Hestra sker främst på
cykel- och gångvägar längs Symfonigatan och Alingsåsvägen.
Cykelvägarna är inte kontinuerliga utan förekommer ofta
på ena sidan av gatan för att sedan övergå i blandtrafik på
befintliga kvartersgator. Förutsättningarna till åtgärder som
stimulerar cykling anses goda.
Ny bebyggelse kräver enligt Borås cykelparkeringsnorm 25
cykelparkeringar/1000 kvadratmeter BTA för flerbostadshus

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gång och cykelväg
Väg
Busshållplats
Stig

200 m

Planområde

100 m

Översiktskarta - trafikstruktur

i områden utanför centrum. Detta innebär 50 cykelparke‑
ringar, vilket motsvarar en yta på ca 60 kvadratmeter. Minst
50 procent av cykelparkeringsplatserna ska placeras i närhet
av entrén medan resterande placeras inomhus eller under tak
och är lättillgängliga från markplan. Det finns goda förut‑
sättningar att lösa cykelparkeringen inom kvartersmark.

Biltrafik och bilparkering

Kollektivtrafik

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje
bostad alstrar cirka 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn.
Den nya bebyggelsen innebär att Sonatgatans trafikalstring
utökas med drygt 100 bilförflyttningar. Under arbetet med
planprogrammet för Hestra togs en trafikanalys fram (Sweco,
2016-10-04). Baserat på 2015 års trafiknivå är framkom‑
ligheten god mellan Symfonigatan och huvudlederna
Göteborgsvägen och Alingsåsvägen. Dessutom anses inte en
utbyggnad av Hestra innebära påfrestningar på korsningen
Symfonigatan/Alingsåsvägen och framkomligheten kommer

Planområdet har god försörjning av kollektivtrafik. Närmsta
busshållplats ligger längs Symfonigatan ca 200 meter från
planområdet. Hestra trafikeras idag av busslinje 8 som har
sträckningen Hestra - Hulta ängar och omvänt. Avgångar
sker tre gånger i timmen och det tar cirka 10 minuter till
Borås resecentrum. Ytterligare busshållplatser finns längs
Alingsåsvägen som trafikeras av expressbusslinje 550 som
har sträckningen Borås - Alingsås och omvänt.

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Trafikförsörjningen inom och i nära angränsning till planom‑
rådet sker främst via Sonatgatan, som genom Serenadgatan
når Symfonigatan och Alingsåsvägen. Befintliga trafikstruk‑
turer bevaras och Sonatgatan används fortsättningsvis till
angöring för bebyggelse inom Hestra by.
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fortsättningsvis vara god. På sikt kan en viss överbelastning
ske i Byttorpsrondellen men inte med den exploateringsgrad
som medges i planförslaget.

4 meter från ledningsrätt till förslagen byggrätt krävs för
att inte påverka framtida ledningsnätet. U-området inom
kvartersmark i planens sydvästra del säkerställer detta.

En översiktlig utredning har genomförts med Trafikverkets
trafikalstringsverktyg. Den nya bebyggelsen innebär cirka
150 nya färdresor per dygn. Av dessa sker 34 procent med
bil, 11 procent med kollektivtrafik och drygt 50 procent
går eller cyklar. Statistiken från alstringsverktyget ger en
generaliserad indikation. En mer utförlig indikation presen‑
teras i åtgärdsvalsstudien Noden Borås från 2018. Enligt
statistik för färdmedelsfördelningen kommer 64 procent
av resorna utföras med bil, 17 procent med kollektivtrafik
och 18 procent går eller cyklar. Bedömningen är att den nya
bebyggelsens trafikalstring endast marginellt påverkar det
statliga vägnätet. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara
nödvändig.

Befintliga dagvattenledningar med tillhörande tillsynsbrun‑
nar ligger på cirka 1,5 – 2 meters djup och följer fastighetens
sydvästra sida. Befintliga vattenledningar med tillhörande
brandposter finns inom samma område. Området kan anslu‑
tas till kommunala ledningar för vatten och avlopp. En viss
utbyggnad av spillvattenledningar kan komma att behövas i
samband med exploatering av fastighet Torpa-Hestra 4:4.

Den nya bebyggelsen beräknas behöva cirka 22 parkerings‑
platser. Planområdet anses ha goda förutsättningar för att
kunna implementera reduceringsåtgärder. Ett önskvärt scena‑
rio är att man implementerar en hållbar livsstil vilket innebär
åtgärder som främjar val av hållbara trafikslag, god mark‑
nadsföring av hållbart resande och en stadsplanering som
stödjer hållbara resemedel. Om byggherren inte kan ordna de
parkeringsplatser som krävs inom den egna fastigheten eller i
annan gemensam anläggning, kan det vara möjligt att göra så
kallade parkeringsköp. Parkeringsköp innebär att byggherren
istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa
pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel
avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Parkeringsköp
sker genom avtal som tecknas mellan fastighetsägaren och
kommunen, se genomförandebeskrivning.

Angöring och utfarter

Angöring sker via Sonatgatan, i fastighetens nordvästra hörn.
För att kunna angöra fastigheten krävs visst markarbete.
Dessutom krävs en mur i linje med fastighetsgräns, alternativt
en spont som stabiliserar slänten och resulterar i att maximal
fastighetsarea kan utnyttjas för infart och parkering.

Riksintressen

Inga riksintressen berörs. Planområdet befinner sig utanför
område för Götalandsbanan och riksväg 40, riksintresse för
kommunikation påverkas således inte negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området närmast Sonatgatan har en utbyggd infrastruktur
av kommunalt vatten och avlopp. Ett säkerhetsavstånd om
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Dagvatten

Terrängen inom planområdet består av ängsmark med en
svag sydvästlig sluttning med god förutsättning för fördröj‑
ning och rening. Avledning av dagvatten från lokala gator
sker via dagvattenanslutningar och det nedgrävda ledningsnä‑
tet. Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten
är god. Dessutom finns en damm strax väster om fastighet
Torpa-Hestra 4:3 för fördröjning och avledning av dagvatten.
Ny hårdgjord yta tillkommer vid den nya exploateringen. De
nya hårdgjorda ytorna skapas inom kvartersmark i planens
norra del för att möjliggöra för angöring och parkering.
Tanken är att ytan mellan bostadshusen närmast gång- och
cykelvägen ska hållas fri från byggnader och hårdgjorda ytor
för att möjliggöra fördröjning och infiltration av dagvatten.
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen. Då fastigheten inte har utrymme
för en hårdgjord yta större än 2500 kvadratmeter behöver
inga fördröjningsåtgärder vidtas med exempelvis fördröj‑
ningsmagasin.

Värme

Fjärrvärmesystemet är utbyggt i den delen av planområdet
som berör exploateringen. Anslutning kan ske via fastighe‑
tens norra sida.

El, tele och fiber

Området har ett utbyggt elnät. Fastigheten ansluter sig till
elledningar längs befintlig cykelväg, strax väster om planom‑
rådet. Ett kabelskåp finns invid befintlig cykelväg. Denna bör
i samband med framtida åtgärder flyttas till ett mer lämpligt
läge.
Exploatören ansvarar för kostnaden för eventuell flytt
av ledningar vid exploatering. Utformning och placering
bestäms tillsammans med respektive ledningsägare, detta
gäller för samtliga åtgärder och anslutningar.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Avfall

Detaljplanen anses ha goda förutsättningar för att uppfylla en
säker och miljövänlig avfallshantering. En återvinningsplats
finns invid korsningen av Sonatgatan och Serenadgatan.
Den nya bebyggelsen med cirka 20 lägenheter resulterar
i ett platsbehov för 2000 liter producerat avfall. Dessa
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och är tillgänglighetsanpassad. Ytterligare en lekplats finns
utanför planområdet, strax öster om Lillesjön, intill Kornett‑
gatan. Vid sjön Kolbränningen söder om planområdet finns
flera rekreativa platser som idrottsplats, badplats, grillplats
och ett delvis elbelyst motionsspår för träning.
I Hestra finns många olika naturmiljöer och inslag av
kulturlandskap. Skogen erbjuder med sitt nät av stigar i
kuperad terräng funktioner för rekreation. Stråket som binder
samman Lillesjön och sjön Kolbränningen som passerar
planområdet erbjuder en utvecklande och lärande upplevelse
av befintlig kulturmiljö. Genom att ytan mellan bostadshusen
närmast gång- och cykelvägen hålls fri från byggnader och
hårdgjorda ytor bibehålls till viss del karaktären av öppen
ängsmark i planområdets södra del. Detaljplanens ambition
är att behålla och förstärka länken mellan Lillesjön, Hestra by
och Kolbränningen.
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Fornlämningar och kulturminnen
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Ett fornminne rakt söder om planområdet pekas ut i Riksan‑
tikvarieämbetets fornminnesregister. Området är klassat som
bebyggelselämningar från medeltid. En förundersökning ut‑
fördes i oktober 2016 med avsikten att fastställa den berörda
fornlämningens gräns gentemot fastigheten Torpa-Hestra 4:4.
Utgrävningen avbröts dock då fornlämningen inom fastighe‑
ten var omrörd och därmed obefintlig. Länsstyrelsen med‑
delade att de ur antikvarisk synpunkt inte har något att erinra
mot att den berörda marken inom detaljplanen tas i anspråk
för avsett ändamål.
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Översiktskarta - befintlig fjärrvärme- och elnät

volymer kan antingen placeras i komplementbyggnader eller i
nedgrävda bottentömmande behållare i nära angränsning till
vändplatsen på Sonatgatan.
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings‑
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk”
följas.

5. Mark
Lek, rekreation och kulturlandskap

Väster om planområdet, cirka 160 meter från den nya bebyg‑
gelsen finns en lekplats. Lekplatsen nås genom befintliga
stigar inom Hestra ängar. Lekplatsen renoverades 2009

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Omgivningarna runt planområdet är kuperade och består till
stor del av barrskog på gamla utmarker. Inom planområdet,
på de gamla inägomarkerna finns inslag av öppna ängar som
tidigare använts för odling och som idag är inhägnat och
används till bete. I angränsning till dessa områden finns
inslag av lövträd. Landskapet har en svag sluttning mot söder
med undantag av planområdets nordöstra delar som består av
en blockrik terräng med en brantare sluttning.
I nära angränsning till planområdet finns naturområden
av riksintresse. Planförslaget har till syfte att bevara och
skydda befintliga naturvärden. Kommunens intention är
att i samband med genomförandet stärka planområdets
naturvärden genom förening av utpekade naturområden i
grönområdesplanen.

Biologisk mångfald

Inom och utanför planområdet finns platser för biologisk
mångfald av lokalt och nationellt intresse. Norr och söder
om planområdet finns grönområden som förbinds genom ett
grönt stråk som passerar intill planområdet. Stråket är viktigt
för djur- och växtlivets spridning och mångfald.
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning
saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och
utformning är tillåten.

GRÄNSER

Plangräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATSMARK
LOKALGATA
NATUR

GÅNGLÅTEN

Lokalgata
Natur

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK
B

Bostäder

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
Utformning av allmän plats
äng

Området skall hållas öppet och ängsområdet bevaras

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Begränsningar av markens bebyggande

1

Byggnad, anläggning under tak får inte uppföras
Marken får med undantag av uthus och garage/carport
inte förses med byggnader

Utnyttjandegrad/ fastighetsindelning inom kvartersmark
exx

Största byggnadsarea i m²

Byggnadens höjd och utformning
+0,0

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan
Takvinkel
Högsta antal våningar (3). Vind får inte inredas.

f1

Ventilationsanläggningar och hisschakt får inte sticka upp
ovanför takets yta. Enstaka skorstenar/huvar får sticka upp.

f2

Balkonger får endast anordnas mot innergård. Balkonger får
kraga ut max 1,5 m från fasad. Loftgångar medges ej.

f3

Sadeltak ska utföras med rött lertegel eller bandtäckt plåt.
Riktning på nock ska vara samma som husets längdriktning.
Fasader ska utföras med panel av trä. Fasaderna målas i
matt faluröd kulör.

f4

n1

f5

Mark får bebyggas med överbyggnad över marknivå. Fri höjd
under överbyggnad skall vara minst 4 m.

f6

Carports och garage utförs med sedumtak. Uthus utförs med
sedumtak eller tak i rött lertegel/bandtäckt plåt.

Markens anordnande
n1

Stenmur ska bevaras

n2

Nya synliga murar ska utföras i natursten

+000.0

Föreskriven markhöjd över nollplanet

Utfart, stängsel
Körbar utfart får inte anordnas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

4:16

Markreservat för allmännyttiga ändamål, gemensamhetsanläggning
u

Marken ska vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar

Dagvatten ska omhändertas lokalt

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats

INFORMATION
Planavgift debiteras ej vid bygglov
Vid byggnation måste skyddsvärda träd intill planområdet skyddas

rundkartans beteckningar
Fastighetsgräns
Servitut, ledningsrätt
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Översiktskarta - naturvärden från naturvärdesinventering och spridningsstråk från grönområdesplanen

Lagenligt skyddad natur

Planområdet ligger i närheten av flera områden med höga
eller mycket höga naturvärden. Öster om Alingsåsvägen finns
naturreservatet Rya åsar, en urbergsrygg som hyser en mängd
rödlistade arter och innehar naturvärdesklassning 1. Söder
om planområdet finns ett område med naturvärdesklassning
2. Området består av ett större välgallrat ekbestånd och utgör
en naturlig fortsättning av Rya åsars lövskogar.
En natur- och landskapsinventering har tagits fram för
planprogrammet för Hestra (Melica, 2016-02-08) med syftet
att översiktligt kartera och värdera, såväl ekologiska som
upplevelsemässiga rekreativa värden i området. Utredningen
pekar ut området kring Hestra bytomt, det vill säga vid Torpa
Hestra 4:4 som det område som har högst naturvärden inom
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utredningsområdet. Sambanden kring Torpa Hestra 4:4 är
också viktiga då värden inom detta område fortsätter, om än
tunnas ut norrut mot Lillesjön och även söderut mot Hestra
Parkstad och mot Rya åsars löv- och kulturlandskap.
För att ytterligare inventera området kring Hestra bytomt
och dess samband med närliggande områden har en fördju‑
pad naturvärdesinventering (NVI) enligt SIS-standard tagits
fram (Melica, 2017-10-31). Inventeringen avgränsas till ett
område från Lillesjön i norr, via Hestra by ner till ett område
söder om Symfonigatan där de olika områdena har delats in
efter naturvärdesklassning. Inom inventeringsområdet finns
områdena med högst naturvärdesklassning, naturvärdesklass
2, söder om planområdet och innefattar Hestra bys norra
ädellövskogar och Hestra bys askallé.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Området för exploatering, Hestra By gårdshage har ett visst
naturvärde vilket innebär naturvärdesklass 4. Området
som är en beteshage är dominerad av gödslingsindikerande
arter som hundäxing, smörblommor, teveronika, men även
signalarten grönvit nattviol. Den delen av planområdet som
inte ska exploateras, Hestra fårhagar, har ett påtagligt natur‑
värde vilket innebär naturvärdesklass 3. Området utgörs av
svagt fårbetade hagar, tidigare sannolikt åkermark domine‑
rade av triviala ohävdsarter, men med inslag av hävdarter.
Signalarter utgörs av ängsfryle, gökärt, liten blåklocka,
käringtand och revfibbla.
Naturvärdesinventeringen identifierar även generella
skyddsbiotoper som i inventeringsområdet uteslutande består
av stenmurar, varav en ligger inom planområdet. Stenmuren
som ligger i planområdets sydöstra gräns är delvis skuggad av
träd och täcks till hälften av mossor och lavar.
Särskilt skyddsvärda träd har också inventerats och listats.
Flera av dessa ligger strax söder om planområdet, i Hestra
bys norra ädellövskogar och i Hestra bys askallé. Inget av de
skyddsvärda inventerade träden ligger inom planområdet,
men ett av träden som står på fastigheten Torpa Hestra 4:3,
står så nära fastighetsgränsen att trädets skyddsavstånd på
16 meter når in i planområdet. Trädet kommer inte påverkas
negativt av planförslaget då marken i denna del inte får
bebyggas. Men vid exploateringen av området måste trädets
skyddsavstånd beaktas, så att trädet inte påverkas negativt i
byggskedet.

Gång- och cykelvägen genom planområdet

Hestra askallé

Grönområdesplan

I grönområdesplanen klassas stadens grönområden enligt en
fyrgradig skala. Planområdet ligger mittemellan två områden
med klass II, vilket innebär att de är mycket viktiga grönom‑
råden och är oersättliga på lokal nivå. Norr om planområdet
ligger Hestraparken som är ett skogsområde med nyckel‑
biotoper med höga besöks- och rekreationsvärden. Frilufts‑
området har ett utbyggt nätverk av stigar och motionsspår
som sträcker sig från Ryssbybäck till Rya åsar. Strax söder
om planområdet ligger området runt sjön Kolbränningen
som också har klass II. Dessa två områden sammanbinds i
grönområdesplanen med gröna pilar som symboliserar stråk
som är viktiga för djur- och växtlivet. De gröna stråken har
klassning II och fungerar som viktiga spridningskorridorer
då de sammanbinder stadens grönområden med omgivande
naturmark. Ett av de gröna stråken passerar precis intill
planområdet. För att inte påverkas av ny exploatering bör de
gröna stråken vara minst 20 meter breda och sammanhäng‑
ande.
Sammanfattningsvis innebär planförslaget att exploatering
sker på den plats inom planområdet med lägst naturvärdes‑
klassning. Genom den begränsade exploateringen påverkas

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Gångstig genom Hestra ängar
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inte spridningskorridoren för djur- och växtlivet negativt.
Området som exploateras får god tillgång till strövområden
med stora naturvärden, mötesplatser och naturparker.

Kompensationsåtgärder

I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensations‑
åtgärder tillämpas med anledning av att området, genom de
gröna stråken, är utpekat i Grönområdesplanen.
Åtgärderna ska genomföras av exploatören för ianspråk‑
tagande av oexploaterad mark inom områden med visst
naturvärde. Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed fastighet TorpaHestra 4:4 västra sida genom att de befintliga stenmurarna
röjs fram för att får mer solljus samt flyttning av fridlysta
arter, exempelvis nattviolen. Kompensationsåtgärderna ska
utföras i samband med byggnation.

Geoteknik och Radon

En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram (WSP
2019-04-04). Enligt denna utgörs jorden generellt av ett tunt
lager av mulljord på sandig morän som även innehåller silt
och en del block. Moränens lagringstäthet kan förmodas
vara relativt fast. Troligtvis finns fyllnadsjord under befintlig
uthusbyggnad. Berget går i dagen i nordöstra delen av fastig‑
heten.
Grundvatten påträffades vintertid (december 2017) på drygt
ett par meters djup men nivån varierar sannolikt under året.
Byggbarheten är god under förutsättning att några enstaka
förstärkningsåtgärder vidtas. Dessa åtgärder omfattar
avschaktning av befintlig mullhaltig jord och fyllning under
blivande byggnader och uppfyllningar, samt att förekom‑
mande jord med mycket lös till lös lagringstäthet packas.
Stabilitetsförhållandena är tillfredsställande och någon risk
för spontana ras eller skred finns inte. Grundläggning av
byggnader kan utföras med plattor på konventionellt sätt
både på naturligt lagrad jord och på packad återfyllning efter
urgrävning. Vid framtida projektering skall beaktas valet av
golvnivåer och slänter mot befintliga fastigheter i norr och
nordöst där slänter med lutning 1:1.5 kan utföras i aktuella
jordlager. På begränsade djup finns även berg.
Vid planerade parkeringsytor i norr krävs med största sanno‑
likhet bergschakt. Vid eventuell jordschakt kan det istället
krävas L-stöd.

Förorenad mark

Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst
av markföroreningar då marken inom planområdet som ska
exploateras tidigare har använts som jordbruks-/betesmark.
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Om det längre fram i processen uppkommer misstanke om
att det finns föroreningar i marken skall en utredning som
klargör detta tas fram.

6. Vatten
Inom planområdet finns inga vattenområden. Strax väster
om planområdet invid fastighet Torpa-Hestra 4:3 finns
en naturlig uppsamlingsplats för dagvatten som stundtals
utvecklas till en mindre damm. Närmaste vattenområde är
Lillesjön och Kolbränningen.

Strandskydd

Planområdet berörs inte av strandskydd. Närmaste vattenom‑
råde är Kolbränningen med 100 m strandskydd.

Översvämningsrisk

Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad
2010.

Miljökvalitetsnormer

Detaljplanen innebär visst utsläpp i samband med byggnation
men generar inte några ytterligare miljöfarliga ämnen som
kan påverka närliggande miljöer. Dagvatten omhändertas
lokalt för att minska påverkan på grundvattnet. Ny bebyggel‑
se uppförs i nära anslutning till en utbyggd infrastruktur för
trafik som uppmuntrar ett hållbart resande. Exploateringen
innebär heller inte någon större trafikalstring vilket påverkar
luftkvalitén negativt.
Konsekvenserna av planens genomförande bedöms inte
innebära att några miljökvalitetsnormer överskrids rörande
grundvatten, ytvatten och luft (5 kapitlet MB).

Släckvatten

Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat
släckvatten skapas men bedöms inte påverka något vatten‑
skyddsområde eller vattentäkt. Området kan med fördel ändå
planeras på ett sådant sätt att släckvatten förhindras från att
nå känsliga områden. Detta kan exempelvis göras genom att
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som
blir aktuell avgörs i samband med bygglov.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av Hestra ängar och
tillhörande kulturmiljöer. Planen säkerställer fortsatt
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kvartersmark utformas så att den uppfyller räddningstjänsten
krav avseende bredd och lutning på vägen. Minsta tillåtna
fria höjd under huset närmast vändplatsen är satt till 4 meter.
Detta möjliggör för räddningstjänstens fordon att köra
under huset och angöra det andra bostadshuset. Baksidan på
detta hus blir dock svår att nå med bil och för utrymning på
baksidan kommer det krävas uppställning med stegar, vilket
fungerar då marken, efter genomförd exploatering, kommer
att vara relativt plan.

utveckling av stadsdelen samtidigt som man på sikt förstär‑
ker en plats för sociala möten mellan områden i Hestra.
Den sociala gemenskapen inom Hestra ängar uppmuntras
genom åtgärder som ökar tillgängligheten till landskapet
och kulturmiljön. Den öppna gårdsstrukturen mot belysta
promenadvänliga gator inbjuder till sociala aktiviteter och
stärker platsens historia och identitet.

Trygghet

Området kring Hestra by upplevs tryggt dels på grund av
bebyggelsen och dels på grund av upplysta gång och cykelvä‑
gar. Den nya bebyggelsen innebär att området befolkas under
dygnets alla timmar vilket ökar tryggheten ytterligare, både
inom planområdet och i nära angränsning till det.

Mötesplatser

Platsen strax söder om planområdet är idag en naturlig
mötesplats för boenden från Hestras olika områden. En
viss upprustning kan behövas för att förstärka platsen som
en mötesplats för interaktion. Åtgärderna kan bestå av
iordningställande av sittplatser och upprustning av befintliga
gång- och cykelvägar.

Planområdet ska enligt handlingsplan för brandvattenförsörj‑
ning framtaget av Södra Älvsborgs räddningstjänst, brand‑
vattenförsörjas helst genom ett konventionellt system vilket
innebär brandposter via det kommunala vattenledningsnätet.
Flödeskapaciteten för respektive brandpost får inte under‑
stiga 600 liter/minut för flerbostadshus lägre än 4 våningar.
Avståndet mellan objekt med brandrisk bör inte överstiga 150
meter. Närmsta brandpost finns vid Symfonigatan och vid
Hestra Ringväg, vilket innebär att avståndet inte överskrids.

Farligt gods

Närmaste led för farligt gods utgörs av Göteborgsvägen,
riksväg 40 och Kust till kustbanan. Aktuellt avstånd till
transportled för farligt gods är längre än 150 meter vilket
innebär att länsstyrelsens riskhanteringsavstånd för markan‑
vändning för bostäder uppfylls.
Närmaste industriområde som kan medföra risker och stör‑
ningar ligger cirka en kilometer sydöst om planområdet. En
riskutredning har tagits fram för planprogrammet för Hestra

Mötesplatsen strax söder om planområdet

Planförslaget innebär en kvartersstruktur som är öppen mot
befintlig gång och cykelväg. Innergården utformas på ett sätt
som uppmuntrar möten. En allé vid fastighetens västra sida
bidrar dessutom till att separera privata och offentliga rum
utan att begränsa platsens genomsiktlighet. Inga hårdgjorda
ytor för bilar skapas närmast befintlig gång och cykelväg,
vilket kan förhindra och försvåra uppkomsten av naturliga
mötesplatser.

Vägbuller från väg 180. Ekvivalent ljudnivå.
Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan
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8. Störningar på platsen
Brandrisk

Tillgängligheten för räddningstjänstens fordon är god, fram‑
förallt för bostadshuset närmast vändplatsen. Tillfarten på

Vägbuller från väg 180. Max ljudnivå.

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan
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(Norconsult, 2013-09-13) för att utreda säkerhetsavstånd
till störande verksamheter. Utredningen rekommenderar ett
skyddsavstånd på ca 400 meter för bostäder. Aktuellt avstånd
till industriområde innebär att rekommenderat säkerhetsav‑
stånd uppfylls.

Buller och vibrationer

Då den planerade bostadsbebyggelsen ligger i ett bostads‑
område med återvändsgator och lite biltrafik är risken för
buller- och vibrationsstörningar små. Närmsta betydande
bullerkälla är väg 180, Alingsåsvägen. Symfonigatan söder
om planområdet är områdets mest trafikerade lokalgata. Vid
planläggning av kvarteret Kantaten söder om planområdet
togs en bullerberäkning fram. I den går att utläsa att några
högre ljudnivåer av vägbullret från Symfonigatan inte heller
når planområdet.

9. Planbestämmelser
Allmänna platser

Bestämmelsen LOKALGATA visar att Sonatgatan ska ha
kvar sin användning som kommunal gata. Lokalgatan är
avsedd för både för fordonstrafik och för gång- och cykeltra‑
fik.
Bestämmelsen NATUR betyder att området ska ha kvar sin
användning som naturområde. Området ska hållas öppet och
ängsområdet bevaras.

Utformning av allmän platsmark

Bestämmelsen äng innebär att området NATUR skall hållas
öppet och att ängsområdet bevaras.

Kvartersmark

Bestämmelsen B (Bostäder) visar att på kvartersmark får
endast bostäder uppföras.

Begränsningar av markens bebyggande

För att begränsa möjligheten att uppföra byggnader på
kvartersmark är marken mellan byggnaderna reglerad med
prickmark respektive korsmark. Prickmark innebär att inga
byggnader får uppföras på marken. Korsmark innebär att
mindre komplementbyggnader får uppföras, som till exempel
carports, sophus och cykelställ under tak.

Tillåten takvinkel är 30 grader. Detta för att knyta an till
befintlig bostadsbebyggelse intill planområdet och till ladans
tidigare utformning.
Bestämmelsen III föreskriver antal våningar och betyder att
detaljplanen endast medger 3 våningar ovan mark. Vindsvå‑
ning får ej inredas.
Bestämmelsen f1 innebär att hisschakt och ventilationsan‑
läggningar inte får sticka upp ovanför takets yta. Detta för att
taken ska hållas fria från installationer och i uttryck knyta an
till den äldre bebyggelsen intill planområdet.
Bestämmelsen f 2 reglerar balkonger och loftgångar.
Balkonger får endast finnas mot innergård. Detta för att ge
fasaderna mot omgivande bebyggelse ett stramare uttryck.
Balkongerna får ej kraga ut mer än 1,5 meter från fasad.
Loftgångar medges ej, då loftgångar harmonierar dåligt med
den äldre bebyggelsen intill planområdet.
Bestämmelsen f3 reglerar takens utformning. Taken ska
utföras som sadeltak med rött lertegel eller med bandtäckt
plåt. Riktningen på taknocken ska vara samma som husets
längdriktning. Bestämmelsen f4 reglerar byggnadernas
fasadmaterial som ska utföras i trä och målas i matt, faluröd
kulör. Syftet med bestämmelserna f3 och f4 är att den nya
bebyggelsen ska anpassa sig till kulturvärdena på platsen.
Bestämmelsen f5 reglerar byggnadens överbyggnad. Syftet är
att tillåta en överbyggnad utan att begränsa möjligheterna till
angöring för räddningstjänstens fordon.
Bestämmelsen f6 reglerar komplementbyggnadernas
takmaterial. Carports och garage utförs med sedumtak för
att kompensera för ökningen av de hårdgjorda ytorna samt
av estetiska skäl, då de blir synliga från fastigheten ovanför,
Gånglåten 1. Uthus utförs med sedumtak eller med samma
takmaterial som huvudbyggnaderna, för att smälta ihop med
övrig bebyggelse.

Markens anordnande

Bestämmelsen n1 reglerar att befintlig stenmur inom kvarters‑
mark ska bevaras.

Utnyttjandegrad/fastighetsindelning

Bestämmelsen n 2 reglerar att nya synliga murar inom kvarter‑
smark utförs i natursten, för att anpassa sig till kulturvärdena
på platsen.

Byggnadens höjd och utformning

Föreskriven höjd över nollplanet reglerar markens höjd för
att säkerställa att delar av markens befintliga nivåer bibehålls
samt att tillgängligheten inom kvartersmark uppfylls.

Bestämmelsen e1 reglerar största byggnadsarea i kvadratme‑
ter.

Högsta totalhöjd i meter över stadens nollplan är satt till +
211 och anger bostadsbebyggelsens maximala höjd inklusive
till exempel skorstenar, master och hisschakt.
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Utfart, stängsel

Bestämmelsen om utfartsförbud reglerar att fastigheten
Torpa-Hestra 4:4 inte får ha sin utfart mot befintlig cykelväg
eller mot del av Sonatgatan i planens nordvästra del.

Administrativa bestämmelser

Bestämmelsen u reglerar att marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar. Detta betyder att marken
inte kommer att tillhöra kommunen men att kommunen har
rätt att ha åtkomst till sina ledningar där.

Området erbjuder boende ett rikt utbud av rekreationsmiljöer
som exempelvis Lillesjön och Hestra ängar. Dessutom finns
gott om naturområden i nära angränsning till planområdet.

Översiktlig planering

Översiktsplanen anger samhällsbyggnadsmål och spelregler
för en hållbar utveckling av Borås Stad. Ett genomförande
av detaljplanen berör följande utvecklingsstrategier nämnda i
översiktsplan:
Styrkan kommer inifrån

Dagvatten ska omhändertas lokalt innebär att dagvattnet ska
hanteras på den egna fastigheten och inte ledas ner i dagvat‑
tensystem eller avlopp.

Koncentrerat och sammanbundet
Mer mötesplatser och målpunkter

Genomförandetiden är fem år och det innebär att detaljpla‑
nen ska genomföras inom fem år från den dagen planen har
vunnit laga kraft.

Grönt och blått runtom
Bygg för mer buss, cykel och gång

Huvudmannaskap allmänna platser

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

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Ett genomförande av detaljplan berör följande målområden i
Vision 2025 som antogs av Borås Stad 2012.
»» Människor möts i Borås
Möten mellan människor är ett strategiskt mål i Borås Vision
2025. I Hestra finns många utemiljöer som möjliggör spon‑
tana möten och samvaro för människor i alla åldrar. Planen
leder till att fler kan flytta in i området som i sin tur kan bidra
till nya möten och kunskapsutbyten.
»» Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
Planområdet ligger i ett kollektivtrafiknära läge med tillgång
till gång- och cykelvägar vilket underlättar ett hållbart
resande. Exploatering sker i en attraktiv miljö som erbjuder
boende och besökare goda resvanor och alternativa kommu‑
nikationer som minskar belastningen på miljön.
»» Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

Planområdet är i översiktsplanen utpekat som ett utveck‑
lingsområde på kort sikt utmed det prioriterade stråket
Alingsåsvägen/Symfonigatan. Området skall särskilt främja
ny bebyggelse. Attraktiva boenden ska utvecklas med närhet
till naturområden. Utveckling av gång-, cykel- och kollek‑
tivtrafik ska stödja kopplingen mellan Hestra och centrala
delarna av Borås.
Dessutom berörs strategin om stadsbyggnad och arkitektur.
I översiktsplanen står att 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. Ambitionen med
planens nya bebyggelse är att den ska påminna om ladans
utformning och hänga ihop med den äldre bebyggelsen. Den
nya bebyggelsen ska även vara robust, användbar och väl
gestaltad som det står i översiktsplanen.

Planprogram

Samhällsbyggnadsnämnden godkände den 24 augusti 2017
planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl. som riktlinjer för
kommande detaljplanearbete. Planområdet är i planprogram‑
met för Hestra utpekat som en del av Hestra ängar. Området
består av en känslig landskapstyp vars karaktär är unik och
starkt kopplat till Hestras identitet. Området har även tidi‑
gare inspirerat områden som Hestra Parkstad. Ängsmarken,
stenmurar och gamla stigar och fägator utpekas som särskilt
viktiga inslag. Hestra ängar skall långsiktigt utvecklas för att
göras mer tillgängligt för rekreation. Området skall även i
framtiden kunna utvecklas till en stadsdelspark.
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Planprogrammets riktlinjer och principer anger ambitionsoch kvalitetsnivåer som bör eftersträvas i samband med
kommande detaljplaner. Ett genomförande av detaljplan
berör särskilt följande stadsbyggnadsvärden:

»» God bebyggd miljö

Nätverk av platser

Utgångspunkten för planutformningen är att uppfylla kraven
om en god bebyggd miljö. Detaljplanens genomförande
innebär att natur- och kulturvärden tas till vara och utveck‑
las. Den nya bebyggelsen erbjuder goda livsmiljöer, nära till
såväl natur som kulturmiljöer. Byggnader och anläggningar
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt för att
uppnå en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och
andra resurser.

Borås Stads miljömål

»» Ett rikt djur- och växtliv

»» Hållbar samhällsplanering

Genom att bevara den gröna länk som binder samman
Ryssby och Rya åsar skapar man förutsättning för den
biologiska mångfalden. Arternas livsmiljöer och ekosystemen
skyddas genom att ingen ny mark tas i anspråk med undantag
av mark inom kvartersmark med lägre naturvärdesklassning.
Inga nya vägar byggs som försämrar förutsättningar för djuroch växters spridning.

Hållbart resande
Genomsläppliga kvarter

Borås Stads miljömål antogs 2012 där man valt att arbeta
med prioriterade områden på lokal nivå. Detaljplanen berör
särskilt följande miljömål:

Detaljplanen innebär exploatering på delvis redan ianspråkta‑
gen mark vilket resulterar i att tillgången till gröna stråk och
naturområden bevaras. Dessutom sker ny exploatering nära
kollektivtrafikstråk.
Klimatavtrycket från nya byggnader minskas genom
byggnation med material som har liten klimatpåverkan som
exempelvis trä och tegel.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Bebyggelsestruktur, Buller eller
Risk.

»» Hållbar natur
Detaljplanen innebär att större delen av områdets natur‑
resurser värnas och bevaras. Allmän platsmark regleras
fortsättningsvis till natur för att reservera mark och stärka
förutsättningarna för såväl friluftsliv som växt- och djurliv.
Kompensationsåtgärder inom kvartersmark innebär att
befintliga gröna strukturer bevaras och förstärks i möjligaste
mån.
»» Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Detaljplanens exploatering sker nära kollektivtrafikstråk
vilket innebär att man främjar hållbara transporter, bland
annat genom ett ökat kundunderlag för kollektivtrafiken.
Med den direkta närheten till befintliga gång- och cykelstråk
är möjligheten för cykelpendling god.
Möjligheten att ansluta bostäderna till fjärrvärme innebär att
uppvärmningen kan bli fossilbränslefri och energieffektiv.

Miljömål

De nationella miljömålen beskriver den miljö som miljöarbe‑
tet nationellt ska leda till. Detaljplanen berör främst följande
mål:
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Undersökning om betydande miljöpåverkan

En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Detaljplanens genomförande innebär en god hushåll‑
ning av mark, vatten och andra resurser som exempelvis
infrastruktur. Planen genererar inte heller någon större
mängd trafik, luftförorening eller andra risker. Inga miljökva‑
litetsnormer påverkas negativt.
Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe‑
skrivning (MKB) inte behövs.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
»»

Exploatören ansvarar för samtliga åtgärder, utförande
och kostnader gällande byggnads- och anläggningsar‑
beten inom kvartersmark. Det innefattar byggnationer
med tillhörande anläggningar och anslutningar, parke‑
ring samt in- och utfart till området. I exploatörens
ansvar ligger även åtgärder kring vändplatsen m.m.
på Sonatgatan samt eventuell flytt och kostnader av
elledningar och kabelskåp vid cykelväg.
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»»

»»

»»

»»

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.
Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörj‑
ning.
Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se
rubrik 4. Teknisk försörjning.
För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4.
Teknisk försörjning.

Avtal

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att
upprättas gällande del av Torpa-Hestra 4:4 som exploatören
överlåter till Borås Stad.
Exploateringsavtal kommer upprättas mellan Borås Stad
och fastighetsägaren till Torpa-Hestra 4:4. Avtalet kommer
reglera åtgärder på allmän platsmark. Avtalet kommer även
innehålla kompensationsåtgärder i form av värdehöjande
åtgärder för det gröna stråk som finns utmed planområdets
västra sida vid Torpa-Hestra 4:4.
Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och exploate‑
ringsavtal undertecknas och godkännas av Kommunstyrel‑
sen.
Vid bygglovsprövning ska fastighetsägare redovisa hur man
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkeringsplatser
enligt gällande parkeringsnorm. Kan inte platserna tillgo‑
doses inom den egna fastigheten eller på annan närliggande
fastighet genom långsiktigt avtal, kan parkeringsbehovet
tillgodoses genom att fastighetsägaren tecknar ett parkerings‑
köpsavtal med kommunen. Behovet av antalet parkerings‑
platser som behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövning

»»

Skanova, tele

Vid kommande anläggnings- och byggnadsarbeten skall utfö‑
raren i god tid kontakta berörda ledningsägare för utsättning.
Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare Detaljplanen omfattar del av Borås TorpaHestra 4:1 som ägs av Borås Stad och Borås Torpa-Hestra 4:4
som är privatägd fastighet.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:1

Till fastigheten Torpa-Hestra 4:1 förvärvas ett område på ca
2 500 kvm från Torpa-Hestra 4:4 som planläggs som allmän
plats Lokalgata samt allmän plats Natur.

Fastighetskonsekvenser Torpa-Hestra 4:4

Byggrätt för bostäder (B) tillskapas inom kvartersmarken för
fastigheten Torpa-Hestra 4:4. Del av fastigheten Torpa-Hest‑
ra 4:4, ca 2 500 kvm, regleras in i Torpa-Hestra 4:1.

Ekonomi

Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av exploatö‑
ren. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och utbygg‑
nader av tekniska anläggningar samt byggnader.
Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatören
regleras i ett exploateringsavtal.
Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för bostäder (B) inom
kvartersmark för Torpa-Hestra 4:4, vilket ökar fastighetens
marknadsvärde.
Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Ledningar

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för fram‑
dragning till tomtgräns/omläggning av vatten, spillvatten
och dagvattenanläggningar.

»»

Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och
avlopp

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

»»

Borås Elnät AB, el

»»

Borås Stad, belysning

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

»»

Splitvision, fiber
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Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av elled‑
ningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då
nya byggnader ansluts till elnätet.
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Den eventuella flytt inklusive kostnader av elledningar och
kabelskåp vid cykelväg regleras mellan Borås Elnät AB och
exploatören.

Medverkande tjänstepersoner

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

13. Administrativa frågor
Genomförandetid

Plan- och bygglovsavdelningen

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har vunnit
laga kraft.

Michaela Kleman		
Plan- och bygglovschef		

Karin Dahlin
Planarkitekt

Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighets‑
tid är begränsad. Under genomförandetiden får detaljplanen
inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även
efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom
planen behöver beaktas.

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Jenny Pagmén
Mark- och exploateringsingenjör

Handläggning

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

Planavgift

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Planunderlag

Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
»»

Natur- och landskapsinventering Hestra, Borås (Melica,
2016-02-08).

»»

Naturvärdesinventering kring Hestra by, Borås (Melica,
2017-10-31).

»»

PM 10153603, Kv. Kantaten, Trafikbullerberäkning
(WSP, 2012-05-08)

»»

Riskutredning Hestra 6, Borås Stad (Norconsult,
2013-09-13)

»»

Trafikanalys för nya bostäder i Hestra (Sweco, 2016-1004).

»»

Tekniskt PM Geoteknik för detaljplan (WSP, 2019-0404).
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Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om
vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.

Denna text ska få plats på ett uppslag. Välj de delar av texten
som är rätt för din process och byt eventuellt bilden till
bilden på nästa uppslag.

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

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu‑
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag.
Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs,
kan a nsöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan.
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs
på boverket.se.

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

som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till
våra samrådsmöten och ge synpunkter.
Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets‑
beteckning.
Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa
en handläggare kan du boka en tid.

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:
Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.
Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.
Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut‑
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Det finns möjlighet att
granska förslaget under
två veckor och komma
med synpunkter. För att få
rätt att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Kommunicering
Efter kommunicering
skickas ärendet till
Samhällbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige för antagande.

Antagande
Tre veckor efter antagandet får planen laga kraft,
om inte planen överklagats.

När planen fått laga kraft
är det inte längre möjligt
att överklaga beslutet.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
Planprocessen.

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

Uppdrag

Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu‑
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls‑
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.
Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut‑
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå.
Planprogram innehåller ofta större områden än detaljplaner.
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa
förslag och lösningar på svårigheter och intressekonflikter
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt,
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare

PLANBESKRIVNING - DETALJPLAN

än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en
detaljplan.

Samråd

När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra.
Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse.
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn‑
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig
åt mellan de olika skedena.

Granskning

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

Begränsat förfarande

Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla‑
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss‑
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig‑
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter

Ordlista
Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel‑
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till
natur, parker och andra miljöer.
Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en
specifik plats.
Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera.

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande

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

Överklagande

Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detaljplanen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras
på kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex
månader.
Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto‑
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet
behövs först ett prövningstillstånd.

Laga kraft

Om ingen överklagar kommunens beslut att anta
detaljplanen, vinner detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och
blir ett juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter
bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området.
Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte
går igenom.
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Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Det finns möjlighet att
granska förslaget under
två veckor och komma
med synpunkter. För att få
rätt att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt.

Kommunicering
Efter kommunicering
skickas ärendet till
Samhällbyggnadsnämnden eller Kommunfullmäktige för antagande.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Mark- och miljödomstolen
och senare till Mark- och
miljööverdomstolen.

Antagande
Tre veckor efter antagandet får planen laga kraft,
om inte planen överklagats.

När planen fått laga kraft
är det inte längre möjligt
att överklaga beslutet.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås
besöksadress
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel
033-35 85 00
e-post
detaljplanering@boras.se
webbsida
boras.se/detaljplan

VI HAR
PLANER
FÖR DITT
OMRÅDE
och vi vill gärna veta
vad du tycker om dem

Till och med 14 Juni
har du möjlighet att tycka till
om en ny detaljplan för ditt
närområde. Den 3/6 hålls också
ett samrådsmöte i Hestra
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här:
http://www.boras.se/detaljplan
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25
så får du prata med ansvarig handläggare.

SAMRÅD
Delegationsbeslut
§ SBN/PL BN2014-1269
BN2014-1269

Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa
Hestra 4:4, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.

Syfte och område

Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.
Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada.

Ta del av handlingarna

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

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-06-27
Anton Spets
Handläggare
033 35 74 22

1(1)
Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser
enligt bifogat missiv.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad,
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd
tas fram i enlighet med motionens intentioner.
Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut
dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter
som inkom under samrådet har beaktats.
Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar
Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda
nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
trädvårdsarbete

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.
Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning,
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.
Exempel trädmiljöer är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almarna vid Hemgården, Allégatan
Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen
Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby
Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta
Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo
Askallén genom orten Bredared
Stora torgets trädarkader med glanslind
Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken
Skogstallarna i serviceorten Fristad
Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
•
•
•
•

Lönnen vid Anna Lindhs park
Eken vid Alingsåsvägen
Almen i Sinnenas park
Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under
mark.

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom.
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder.
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering,
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering,
byggnation samt vid större evenemang.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se
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MISSIV
Datum

2019-06-27

1(2)
Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Samrådsinstanser
1. Kommunstyrelsen
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Kulturnämnden
4. Lokalförsörjningsnämnden
5. Miljö- och konsumentnämnden
6. Samhällsbyggnadsnämnden
7. Servicenämnden
8. Borås Energi och Miljö AB
9. Borås Elnät AB
10. Borås Kommuns Parkerings AB
11. Borås Djurpark AB
12. AB Bostäder i Borås
13. Fristadbostäder AB
14. AB Toarpshus
15. AB Sandhultsbostäder
16. Viskaforshem AB
17. Industribyggnader i Borås AB
Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15.
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
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Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Anton Spets
Handläggare
033 357219

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-06-27
Margareta Nilsson
Handläggare
033 357430
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Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00399 1.2.4.1

Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år
2020 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen.
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som
bl. a. syftar till att:
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern
kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde.
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja
ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål,
samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att
granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott
ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av
nästkommande år.
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Tekniska nämnden har 2019-05-28 genomfört väsentlighets- och riskanalys
inför intern kontrollplan 2020 (bilaga 1). Utifrån riskanalysen har förslag till
Intern Kontrollplan för 2020 tagits fram.
Beslutsunderlag
1. Intern Kontrollplan 2020
2. Bil. 1: Riskanalys 2020
3. Bil. 2: Rutin och anvisningar för intern kontroll
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2020
Tekniska nämnden

1 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden bryter
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra
avtal/lagar inom det personalrättsliga området.

Kontroll att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning, användning av bil i
tjänsten samt utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Risk att personal hotas och trakasseras.

Följa upp att ev. anmälda hot- och
våldssituationer gentemot personal hanteras på
ett bra sätt.

Avstämning av inkomna
tillbud och arbetsskador
relaterade till hot- och
våldssituationer.
Avstämningen sker
gentemot den centralt
framtagna rutin som finns
beskriven i programmet
Canea One.

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på
fakturan, F-skatt, organisationsnummer,
genomgång av attestförteckningar, ej egen
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum.
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller.
Kontrollera att faktureringsavgifter eller
liknande inte betalats.

Stickprov 1-2 %

Varje år

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade (i
annat fall ska en hänvisning ske på fakturan om
var dessa uppgifter förvaras). Ev specificerade
inköpskvitton skannas som bilaga.

Stickprov 1-2 %

Varje år

Riskbedömning
2020
6
Hot och
trakasserier
Riskbedömning
2020
6

2 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbedömning
2020
8
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår,
samt att program bifogas, för kostnader
avseende representation, utbildningar m.m. Att
kostnader för representation följer
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov (1-2 %) av konto
471x , 4772, (614x, 616x)

Riskbedömning
2020
6

Kontroll
frekvens
Varje år

3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Vägunderhåll

Kapitalförstöring

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt
underhåll.

kontroll av utvecklingen avseende inkomna
felanmälningar i InfraControl gällande antal
potthål.

Sammanställning av
felanmälningar i
InfraControl.

Varje år

Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker.

Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer
finns i verksamheten.

Stickprov utvalda datum, 1
gång/månad.

Varje år

Klotter - Risk att handläggning av ärenden
försenas.

Klotter - Kontroller hur många felanmälningar
som inkommer samt se hur många av dessa
som inte avser Tekniska förvaltningens
anläggningar.

Sammanställning av
felanmälningar i
InfraControl.

Varje år

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som
upplevd trygghet i parker och gångstråk.

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts.

Stickprov 1
trygghetsvandring/år.

Varje år

Riskbedömning
2020
12
Särskoleskjuts

Otillräckligt antal
fordon

Kontroll
frekvens

Riskbedömning
2020
6
Klotter

Feladresserade
uppgifter
Riskbedömning
2020
9

Otrygghet

Otrygghet och
upplevd otrygghet
Riskbedömning
2020
9
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4 Beslut
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen.
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att:
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
Minimera risker, säkra system och rutiner
Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
Säkra en rättvisande redovisning
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.
Utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys (framtagen av Tekniska nämnden 2019-05-28) har förslag till Intern Kontrollplan för 2020 tagits fram.
Riskanalysen bifogas som bilaga tillsammans med framtagna regler och anvisningar för den interna kontrollen. Beslut om den Interna kontrollplanen
2020 tas på Tekniska nämndens sammanträde 2019-06-27.
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Riskanalys 2020
Tekniska nämnden

1 Regler för Intern kontroll
Regler och anvisningar för den interna kontrollen antogs av Tekniska nämnden 2016-08-29 och redovisades senast på Tekniska nämnden möte 2019-0528. Reglerna bifogas som bilaga.

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Tekniska nämnden har vid nämndmöte 2019-05-28 genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Man utgick från riskanalys som ligger som grund för den
interna kontrollplanen 2019 och diskuterade kring vilka risker som fortfarande är aktuella och vilka som tillkommit. Bedömning gjordes om konsekvens
och sannolikhet för de olika riskerna varefter den interna kontrollplanen 2020 tas fram, innehållande även aktuella regler och anvisningar för Tekniska
nämnden som bilaga.

3 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Delegation

Risk att delegationsordningen ej följs
Beskrivning
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig delegation.

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat god
rutin i arbetet. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Inventarier

Risk för att brand och stöld uppstår.
Beskrivning
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat på
en god rutin. Risken hålls under
uppsikt under kommande år.

Riskbedömning

Till
plan

6

Ja

Direkt åtgärd

4 Personal
Verksamhet /
Process
Personal- och
lönekontroller

Riskbild
Risk för att felaktiga löner betalas ut.
Beskrivning
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom
det personalrättsliga området.
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Kommentar

Direkt åtgärd

Till plan pga. många manuella
underlag.
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Hot och trakasserier
Beskrivning
Risk att personal hotas och trakasseras.

6

Ja

Till plan enligt beslut 2019-05-28.

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga
leverantörer
Beskrivning
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när
inte attestreglementet följs.

8

Ja

Manuella leverantörsfakturor
Beskrivning
Risk för felaktiga utbetalningar

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs
Beskrivning
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet.

6

Ja

Risken bedöms i dagsläget som låg
men tas med i plan för att säkerställa
att rutinerna fungerar.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut
Beskrivning
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person. Risk för att kunder debiteras för
sent.
Risk att fakturor inte skickas till kunderna.

4

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Bra rutiner finns med bra kompetens
på nära håll.

5 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Riskbild
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Risk att ramavtal inte följs
Beskrivning
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

6

Nej

Riskbedömning

Till
plan

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

6 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Kommentar

Direkt åtgärd

Verksamhetskontroller
Vägunderhåll

Kapitalförstöring
Beskrivning
Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt underhåll.

12

Ja

Särskoleskjuts

Otillräckligt antal fordon
Beskrivning
Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker.

6

Ja

Klotter

Feladresserade uppgifter
Beskrivning
Klotter - Risk att handläggning av ärenden försenas.

9

Ja

Klottersanering inom 24 timmar
Beskrivning
Risk att Klottersanering bland annat pga väder och
vind inte är möjlig att utföra inom 24 timmar.

6

Nej

Följs upp som KF uppdrag.

Färdtjänst

Färdtjänsttillstånd
Beskrivning
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut av
färdtjänsttillstånd.

6

Nej

God rutin finns. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänsttillstånd.
Beskrivning
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut om
Riksfärdtjänsttillstånd.

6

Nej

God rutin finns. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.
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Konsekvenser beskrivs i budget

Signaler om att antalet elever ökar
framöver gör att denna riskbild
måste bevakas noga.
Samarbetsprojekt mellan flera
förvaltningar
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Otrygghet

Otrygghet och upplevd otrygghet
Beskrivning
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs i
tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd
trygghet i parker och gångstråk.

9

Ja

Förvaltningsövergripande

Uppföljning av politiskt fattade beslut
Beskrivning
Risk att politiska beslut ej följs.

6

Nej
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yttranden till planläggning.
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7 Riskmatris
4

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

16

1

4

3

6
2

3

5

6

8

9

9
13 17

12
11

4

18

3

3
2
2

4

6

4

7

8

10 12 14 15 16

1

2

Konsekvens

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

3
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Åtgärd krävs (9-12)

15

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18

6(8)

Verksamhet /
Process
Leverantörsfakturor

Risknummer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbedömning
2020

Till plan
2020

Kommentar

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

2

Manuella leverantörsfakturor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

Representationutbildning

3

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Risken bedöms i dagsläget som låg
men tas med i plan för att säkerställa
att rutinerna fungerar.

Kundfakturoravgiftsdebitering

4

Risk för att felaktiga kundfakturor
skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

Upphandling

5

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Bra rutiner finns med bra kompetens
på nära håll.

6

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Till plan pga. många manuella
underlag.

8

Hot och trakasserier

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Till plan enligt beslut 2019-05-28.

Delegation

9

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat god
rutin i arbetet. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Inventarier

10

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat på
en god rutin. Risken hålls under
uppsikt under kommande år.

Vägunderhåll

11

Kapitalförstöring

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Särskoleskjuts

12

Otillräckligt antal fordon

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Klotter

13

Feladresserade uppgifter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal- och
lönekontroller

Verksamhetskontroller
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Risknummer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbedömning
2020

Till plan
2020

Kommentar

14

Klottersanering inom 24 timmar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Följs upp som KF uppdrag.

Färdtjänst

15

Färdtjänsttillstånd

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

God rutin finns. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Riksfärdtjänst

16

Riksfärdtjänsttillstånd.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

God rutin finns. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Otrygghet

17

Otrygghet och upplevd otrygghet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Förvaltningsövergripande

18

Uppföljning av politiskt fattade beslut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhet /
Process

Tekniska nämnden, Riskanalys 2020

8(8)

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-06-27
Jessika Olausson
Handläggare
033 357429

1(1)
Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00431 2.3.2.1

Tillsättning av avdelningschef för park- och
skogsavdelningen
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att tillsätta Anders Hägerström som avdelningschef
för park- och skogsavdelningen från och med 2019-10-14.
Ärendet i sin helhet
Tre personer har intervjuats till tjänsten som avdelningschef för park- och
skogsavdelningen. Vid intervjutillfällena har förvaltningschef Gunnar Isackson,
HR-chef Jessika Olausson och 2:e vice ordförande Sead Omerovic närvarat.
Kandidaterna har även träffat fackliga representanter från SACO i anslutning
till intervjutillfällena. Fackliga representanter för kommunal, Vision, SACO
samt Tekniska nämndens presidium har delgetts samtliga sökandes kandidaters
ansökningshandlingar.
Efter en samlad bedömning föreslås att Anders Hägerström erbjuds tjänsten
som avdelningschef från och med 2019-10-14.
De fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslaget.

Samverkan
FSG 2019-06-17

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

2019-06-27
Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Sida

1(2)

Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00002

Anmälningsärenden
Tekniska nämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.
Anmälningsärenden
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut 2019-06-05 om betydande
miljöpåverkan för rivning av Nybro, nybyggnation av nybro samt
kanalmur på fastigheterna Innerstaden 1:1 m.fl. Borås Stad
Dnr TEN 2019-00414
2. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20 § 210 Uppföljning intern
kontrollplan 2018
Dnr TEN 2019-00417
3. Kommunstyrelsens beslut 2019-05-20 § 207 Drogpolitisk
handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska
handlingsplan 2019
Dnr TEN 2019-00418
4. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2019-06-04 Lokalresursplan 20202022
Dnr TEN 2019-00419
5. Underrättelse efter antagande av detaljplan för Byttorp, Byttorpstå 1
m.fl., Borås Stad
Dnr TEN 2019-00420
6. Information från Länsstyrelsen Västra Götalands län om nya rökfria
miljöer och kommunens ansvar
Dnr TEN 2019-00426
7. Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 112 Motion Giftfri vardag
kräver handling
Dnr TEN 2019-00429

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

tekniska@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

8. Kommunfullmäktiges beslut 2019-05-23 § 113 Motion Mindre plast i
våra vattendrag och hav
Dnr TEN 2019-00430
9. Borås Stads årsredovisning 2018 med bilagor
Dnr TEN 2019-00440
10. Grundskolenämndens beslut 2019-06-13 Riktlinjer för om- och
nybyggnation av grundskolor
Dnr TEN 2019-00441
11. Vikariatsförordnande för Olof Svensson som Tf förvaltningschef under
tiden 2019-06-07
12. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2019-05-21
13. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-05-27--28

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Sida

DELEGATIONSBESLUT

1(2)

Datum

Instans

2019-05-28

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00003 1.1.3.1

Emma Nyström Svensson
Handläggare
033 357432

Redovisning av delegationer
Tekniska nämndens beslut
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.
Delegationsbeslut
Upphandling
Förhandlingsupphandlat:
Objekt
Entreprenör
Ålgården Servicekontoret
promenadstråk

Summa
1 187 000 kronor
(exkl. moms)

Sjöbo Torg, upprustning Servicekontoret
av torg

1 350 000 kronor
(exkl. moms)

Personalärenden, nyanställningar
Chef över ekonomifunktionen
Färdtjänst maj 2019
Överklaganden färdtjänst och
riksfärdtjänst
Beviljad färdtjänst
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst

0 st

59 st
77 st enstaka resor och generella
beslut.
Beslut om återkallande av tillstånd till 0 st
riksfärdtjänst
Totalt antal beviljade tillstånd
139 st
(färdtjänst och riksfärdtjänst)

Markupplåtelser
Delegation nr 156-185, 2019
Trafikärenden
Lokala trafikföreskrifter

Nr 23-25/2019

Tillf Parkeringstillstånd

Nr 159-187/2019

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Tillf lokala trafikföreskrifter

Nr 20-26/2019

Handikapptillstånd
Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag

Nr 58-81/2019
(varav 4 st avslag, 20 st nya/förlängning )
Nr 17-20/2019

Dispenser

Nr 9-10/2019

Boendeparkering, Villastaden

Nr 5/2019 (10 st)

Boendeparkering, Lugnet

Nr 5/2019 (11 st)

Boendeparkering, Östermalm

Nr 5/2019 (6 st)

Boendeparkering, Salängen

Nr 5/2019 ( 4 st)

Ny eller ändrad utfart

Nr 3/2019

SUMMA:

74 st

Samhällsbyggnadsärenden
Granskning av förslag till detaljplan
Delegation nr 5/2019
för Sjömarken, del av Räveskalla 1:36,
Badstrandsvägen, Borås Stad
(BN2015-022)
Granskning för detaljplan för Tullen,
Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås
Stad (BN2019-1230)

Delegation nr 6/2019

Enskilda vägar
Delegation nr 6-9, 2019

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

