
J BORÅS STAD KALLELSE 

Datum 

2019-01-16 

Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Lokalförsörjningsförvaltningen Sturegatan 36, tisdagen den 22 
januari 2019 kl. 13:15 

Lokalförsörjningsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid 

ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Helene Sandberg 
Lokalförsörjningsnämndens Ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Förhinder anmäls alltid till Helen Glaser, 033 357385 eller via e-post: 

helen.glaser@boras.se 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare

2. Godkännande av föredragningslistan

3. Delegationsbeslut januari 2019
Dnr 2019-00002 1.1.3.25

4. Förvaltningschefen informerar 2019
Dnr 2019-00003 2.9.2.25

5. Reviderad nämndbudget 2019
Dnr 2018-00110 1.2.4.1

6. Remiss: Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan
Dnr 2018-00198 3.1.1.5

7. Delegationsbestämmelser 2019
Dnr 2018-00202 1.2.2.2
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Borås Stad 

Ärende 

8. Rapport om byggprojekt
Dnr 2019-00005 2.6.1.1

Datum 

2019-01-16 

9. Strandvägens förskola, Strandvägen, Sandared.
Dnr 2018-00005 2.6.1.1

10. Antagande av entreprenör avseende Strandvägens förskola.
Dnr 2019-00006 2.5.1.0

11. Färgargatans LSS
Dnr 2018-00146 2.6.1.1

12. Sörmarkslidens LSS
Dnr 2018-00145 2.6.1.1

13. Ordförandebeslut gällande Kronängskolan 2, Gässlösa
Dnr 2018-00125 3.1.3.3

14. Ordförandebeslut gällande Borås simarena, reinvestering i
Partnering Dnr 2018-00156 2.6.1.1

15. Antagande av entreprenör avseende Myråsskolan om- ny och
tillbyggnad
Dnr 2018-00180 2.6.1.1

16. Underhållsplan 2019
Dnr 2018-00185 2.6.2.1

17. Rapport om outhyrda lokaler 2019-01-22
Dnr 2019-00008 2.6.4.1
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� BORÅS STAD 
Sida 

SKRIVELSE 1 (1) 

Helen Glaser 
Handläggare 
033 35 73 85 

Datum Instans 

2019-01-22 Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2019-00002 1.1.3.25 

Delegationsbeslut januari 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga delegationsbesluten till 
handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Redovisning av inkomna delegations beslut. 

• Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m. fl. Borås Stad
(dnr 2018-00189.

• Detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd,
Borås Stad
(2018-00190).

• Ordförandebeslut gällande Borås Simarena, reinvestering i Partnering
(2018-00156).

• Ordförandebeslut gällande Kronängskolan 2 (2018-00125).

Nils-Ake Björklund 
1: Vice ordförande 

Anders \VI aldau 
Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2018-12-10 Lokalförsörjningsnämnden 

Richard Svanberg 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00189 3.1.1.2 

033 357333 

Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, 
Borås Stad (BN2015-1200) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsfö1-valtningen beslutar i enlighet med gällande 

delegationsordning att tillstyrka det föreslagna planprogrammet. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Planprogrammets syfte är att skapa underlag och ge riktlinjer för kommande 

detaljplaner, och bygglov i östra Brämhult (BN2015-1200). 

Då planprogrammet säkrar odlingslandskap, värdefulla rekreations-, natur- och 

kulturmiljöer och därmed inte ger utrymme till större exploateringar begränsar 

det behovet av utbyggnaden av kommunal set-vice. Som planprogrammet anger 

pågår samtidigt en förstudie om att öka Myråsskolans elevkapacitet. 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Waldau 

F ö1-valtningschef 

Handläggare 

Lokalförsörjningsnämnden 

(i)� Postadress 
C14 r 't.._1 � 501 80 Borås 

Besöks adress 
Sturegatan 36 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

il/ \L, � 
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BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2018-12-10 Lokalförsörjningsnämnden 

Richard Svanberg 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00190 3.1.1.2 

033 357333 

Detaljplan för Norra Bräm hult, Brämhult 11 :1 m.fl. 

Brämhultshöjd, Borås Stad (BN2017-1765) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut Lokalförsörjningsfö1valtningen beslutar i enlighet med gällande delegationsordning att tillstyrka den föreslagna detaljplanen. 
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) Planens syfte är att möjliggöra ca 100 bostäder, friliggande villor, radhus samt flerbostadshus samt utvidgning av befintlig förskoleverksamhet Ängsgårdens förskola. 
En förtätning av området ger ett större behov av kommunal se1vice. Detaljplanen föreslår en större byggrätt och tomt för Ängsgårdens förskola, vill{et ger fömtsättningar för att ldara ett framtida behov. Som planbeskrivningen redogör för så pågår samtidigt en förstudie om att öka Myråsskolans elevkapacitet. 
Beslutet expedieras till 1. Samhällsbyggnadsnämnden

Anders Waldau F ö1valtningschef QJ� 
Richard Svanberg 

� 
Handläggare 

Lokalförsörjningsnämnden 

� � Postadress Besöksadress 

o ., I 
501 80 Borås Sturegatan 36 

f'.--10 'e.d-�(,i\,\ h
el( 

ttflz,r 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida � BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2018-12-20 Lokalförsörjningsnämnden 

Hozan Sharef 
Handläggare 
033 35 73 83 

Dnr LFN 2018-00156 2.6.1.1 

Ordförandebeslut gällande Borås Simarena 

reinvestering i Partnering. 

Tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § 1 st LOU 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Med anledning av brådskande beslut, beslutar Lokalförsörjningsnämnden 
genom ett ordförandebeslut att anta Blue Wall Constmction Väst AB som 
totalentreprenör i partnering vid renoveringen av 1ubricerat objekt. 
Tilldelning av kontrakt har skett till det anbud som är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga enligt 16 kap. 1 § 1 pkt LOU. 
Upphandlingskontrakt/Beställningsskrivelse kommer tidigast att tecknas 
den 2019-01-07 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Borås simarena har under några år drabbats av återkommande sp1-ickbildning i 
massagolven i simhall och omklädningsmm. Två oberoende konsulter har utrett 
skadeorsaken och konstaterat att sprickbildningen beror på undermålig 
armering av betongkonsuuktionen. I SO-metersbassängen har duken rört sig 
och bildat veck, villcet behöver åtgärdas. Simbassängens sarger och startpodier 
är drabbade av att kakelplattor släpper. Även mindre skador på läktare och 
rostskadade pelare behöver åtgärdas. 

Bilagor 

1. Anbudsöppningsprotokoll

2. Gransknings PM Borås Simarena reinvestering

3. Poängsammanställning Borås Simarena reinvestering

/J 

� -
I Ordförande 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 

Anders Waldau 
F örvaltningschef 

E-posl 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD Arubudsöppningsprotokoll 

Upphandling 

Upphandling: Referensnr: 

Borås Simarena reinvestering 18/60 

Organisation: Start annonsering: 

Borås kommun 2018-11-14 

Avdelning: Slut annonsering: 

Lokalförsörjnlngsförvaltnlngen 2018-11-28 

Handläggare, telefon: Sista anbudsdag: 

Hozan Sharef, +46 (0)33 357383 2018-11-28 

Anbudsöppning 

Anbudsöppningsdatum: An budsö ppnlngs plats: Antal Inkomna anbud: 

2018-11-29 Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltnln\ 

Anbudsöppnare: Faktiskt anbudsöppnlngsdatum: Antal elektroniskt Inkomna anbud: 

Matlas Duell 2018-11-29 
Jlm Arvidsson 
Mikael Henrysson 
Paullna Aldåsen 
Hozan Sharef 

Anbudslämnare 

Inga anbud har Inkommit. 

Utskrivet: 2018-11-29 11:40 Sida (1) av (1) Referensnr: 18/60 



� BORÅS STAD GRANSKNINGS-PM 

2018-12-20 

1 (1) 

Lokalförsföjningsförvaltningen 
Byggavdelningen 

Projekt 

Anbudsinfordran 1 

Anbudstidens utgång 

Anbudsinfordran 2 

Anbudstidens utgång 

Upphandlingsfmm 

Antal inkomna anbud 

Granskning 

Beslut 

Borås Simarena Reinvestering 

Inbjudan i annons på visma.com samt Borås Stads upphandling. 

2018-11-29 

Riktad förfrågan till 3 entreprenörer efter att inget anbud inkom vid 
anbudsinfordran 1. 

2018-12-10 

Förenldat förfarande 

1 st, vid anbudsinfordran 2. 

1. Blue Wall Construction Väst AB

Granskning har skett enligt bifogad bilaga Poängsammanställning. 

Lokalförsöijningsförvaltningen föreslår att Blue Wall Constrnction 
Väst AB antas som totalentreprenör för att utföra renoveringen av 
Borås Sima�·ena i paiinering. 

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN 

Jim Arvidsson 

Bilaga: 
Anbudsöppningsprotokoll 
Poängsammanställning 

Hozan Sharef 



2018-12-19 

LFF Borås 
Borås Simarena Reinvestering 

Poänasammanställning 

Anbudsaivare, nr➔ 

Anbudsgivares namn 7 BlueWall 
Constructlon Väst 

AB 

Borås Simarena Reinvestering Poäng 

1. Föreslagen organisation 30 poäng 16 

1al Organisationens Uimc/iohetoch bakorund 15 ooäno 7 

1b) Bedömnlnr, av CV:n 15 ooäno 9 

' 

2. Genomförandebeskrivning 25 poäng 14 

2a) Vlirderinq, förtroende, samverkan och aartner/ng 5aolinrt 3 

2b) Ekonomlstvmlno 10 ooän<1 7 

2cJ Proiekterina 5coäno 2 

2d) Produktlonsc/anerln<1 och /oqistik 5 aolino 2 

3. Intervju. 25·poäng 19 

Referensl;!rojekt 20 poäng 16 

TOTAL POÄNG 100 poäng 165 

Prövning av anbud 
Grunden för antagande av anbud är det ekonomiskt mest fördelaktigt med utgångspunkt från en samlad värdertng av följande krtterter. 

Anbuden värderas utifrån: 
o Föreslagen organisation med max 30 poäng 
o Genomförandebeskrtvning med max 25 poäng 
o Intervju med max 25 poäng 
o Referensprojekt med max 20 poäng 
Summa poäng= 1 oo 

Entreprenörsarvode är fast och satt till 1 O % påslag på avtalad riktkostnad. 10,0% 



Sida 

BORÅS STAD SKRIVELSE 1 

Datum Instans 

2019-01-09 Lol<alförsörjningsnämnden 

Hozan Sharef 
Handläggare 
033 35 73 83 

Dnr LFN 2018-00125 3.1.3.3 

Ordförandebeslut gällande Kronängsskolan 2. 

Tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § 1 st LOU 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Med anledning av brådskande beslut, beslutar Lokalförsörjningsnämnden 
genom ett ordförandebeslut att anta Expandia Moduler AB som total
entreprenör av 1ubricerat objekt. Tilldelning av kontrakt hat skett till det 
anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga enligt 16 kap. 1 §, 1 pkt 
LOU. 
Upphandlingskontrakt/Beställningsskrivelse kommer tidigast att tecknas 
den 2019-01-14 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Grundskolenämnden har 2018-06-19 (GRN 2018-00087 2.6.1.1) hemställt 

Lokalförsörjningsnämnden att uppföra en modulskola för Dalto1psskolan till 

läsåret 2019 /2020. Grundskoleförvaltningens behov är en F-6 skola för 2 

paralleller. Modulskolan ska ta emot eleverna från Dalto1psskolans F-6. 

Grundskolefö1valtningen att lämna de inhyrda lokalerna på Druveforsvägen 33 

för en mer långsiktig lösning. 

Lokalförsö1iningsfö1valtningen har till läsåret 2018/2019 uppfört Kronäng

skolan i den södra delen av staden vid Gässlösavägen 56. Kronängskolan är en 

modulskola för 2 -parallelligt F-6 och ska användas som evakuering vid 

ombyggnation av stadens skolor. 

Bilagor 

1. Anbudsöppningsprotokoll

2. Gransknings PM Kronän:gskolan 2

3. Granskningstablå Kronängsskolan 2

�· Helene Sandberg

Ordförande 
��� 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 
boras.se 

Anders Waldau 

F öi-valtningschef 

E-posl
lokalforsorjning@boras.se

Telefon 
033-35 70 00 vxl 



� BORÅS STAD 
Upphandling 

Upphandling: 

Kronängsskolan 2 

Organisation: 

Borås kommun 

Avdelning: 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Handläggare, telefon: 

Hozan Sharef, +46 (0)33 357383 

Anbudsöppning 

Anbudsöppningsdatum: 

2018-12-14 

Anbudsöppnare: 

Mathias Duell 

Jim Arvidsson 

Hozan Sharef 

Anbudslämnare 

Organisation: 

Expandia Moduler AB 

5563457687 

Försäljning 

Indus. Sverige AB 

5561077370 

Marknad 

Utskrivet: 2018-12-14 8:31 

.. 

Anbudsöppningsplats: 

Borås Stad, Lokalförsörjningsförvaltnin! 

Faktiskt anbudsöppningsdatum: 

2018-12-14 

Kontaktperson: 

Anna Karlsson 

031-7792860

anna.karlsson@expandia.se

Olof Gutlmarstrand 

+46735441471

olof.gutlmarstrand@indus.se

Referensnr: 

18/63 

Start annonsering: 

2018-11-20 

Slut annonsering: 

2018-12-13 

Sista anbudsdag: 

2018-12-13 

Antal inkomna anbud: 

2 

Antal elektroniskt inkomna anbud: 

2 

l<ommentar: 

Datum: 2018-12-13 19:17 

Datum: 2018-12-13 17:28 

� /} 
7·············• ······················•·····••·•····· 

/ 
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[I BORÅS STAD GRANSKNINGS-PM 

2018-12-14 

1 (1) 

Lokalförsö1jningsförvaltningen 
Byggavdelningen 

Projekt 

Anbudsinfordran 

Anbudstidens utgång 

Upphandlingsform 

Antal inkomna anbud 

Granslrning 

Beslut 

Nybyggnad K.ronängsskolan 2 

Inbjudan i annons på visma.com samt Borås Stads upphandl_ing. 

2018-12-13 

förenldat förfarande. 

2 st 

1. Expandia moduler AB
2. Indus Sverige AB

39 321 000 kr 
40 180 000 kr 

Granslrning har skett enligt bifogad granslrningstablå. 

Lokalförsöijningsförvaltningen föreslår att Expandia Moduler AB 
med lägsta anbud på 39 321 000 kr antas. 

LOK.ALFÖRSÖRJNINGSFÖRV AL TNINGEN 

Jim Arvidsson 

Hozan Sharef 



Nybyg_gnad Kronängsskolan 2

Anbudssumma 

Fast pris utan indexreglering 

Fördelning av anbudssumman: 

Etablering 

Avetablering 

Hyra 60 månader 

Fortsättningshyra 

Totalt 120 månader 

Ändrings och tilläggsarbeten 

Entreprenörarvode 

ABT 06 kap 06 § 9 pkt 1,2A,6,7 

ABT 06 kap 06 § 9 pkt 5 

ANBUDETS GILTIG HET 

Organisationsnummer 

Nollställt anbud 

Expandia Moduler AB lndus Sverige AB 

39 321 000 kr 40 180 000 kr 

Ja Ja 

7 633 000 kr 8 025 000 kr 

2 318 000 kr 2 485 000 kr 

29 370 000 kr 29 670 000 kr 

27 750 000 kr 29 670 000 kr 

67 071 000 kr 69 850 000 kr 

10% 10% 

8% 8% 

120 dagar 120 dagar 

556345-7687 556107 - 7370 

39 321 000 kr 40 180 000 ler 
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BORÅS STAD SKRIVELSE 1 ( 1) 

Datum Instans 

2018-01-22 Lokalförsörjningsnämnden 

Anders Waldau 
Handläggare 
033 35 77 56 

Dnr LFN 2019-00003 2.9.2.25 

Förvaltningschefen informerar januari 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Anders Waldau, förvaltningschef informerar Lokalförsörjningsnämnden 
avseende: 

• Orangeriet

• Norrby

• Lokalresursplan

• Introduktionsutbildning

• Nämndadministration

Nils-Ake Björklund 
1 :e Vice ordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 



Sida 

J BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-01-22 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 35 73 82 

Dnr LFN 2018-00110 1.2.4.1 

Reviderad nämndbudget 2019 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till 
komplettering av budgeten för 2019 med det nämndbidrag som anges, samt 
att översända den kompletterande budgeten till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämndens verksamheter är från 2018 samlade i en ram. 
Kostnaderna täcks av interna och externa hyror från brukarna samt 
kommunbidrag. 

Lokalförsörjningsnämnden har i enlighet med Borås Stads budget lagt en 
reviderad budget. Ändringar/ omdisponeringar har gjorts i den bilagda 
budgeten. 

Lokalförsörjningsförvaltningen har budgeterat ett resultat om 0 kr. 

Nämndbidrag i budgeten uppgår till 31 850 tkr för år 2019. 

Besluts underlag 

1. Reviderad budget 2019

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Nils-Åke Björklund 
1 :e Vice ordförande 

Anders Waldau 
F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 
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BORÅS STAD SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2019-01-22 Lokalförsörjningsnämnden 

Lena Zetterberg 
Handläggare 

Dnr LFN 2018-00198 3.1.1.5 

Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan 
(KS 2018-00821) 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker remissen. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalförsörjningsnämnden ser positivt på förslaget till utbyggnadsstrategin för 
staden. Att prioritera områden där befintlig infrastmktur och service kan 
utnyttjas ger goda forntsättningar för en snabbare utveckling. Bland annat 
genom att skapa hög attraktivitet för såväl offentliga som privata aktörer. 

Nämnden vill dock påpeka att stadens utbyggnad kommer att påverka övriga 
orter i kommunen varför en tidig analys av dessa konsekvenser bör 
genomföras. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad .längs

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Nils-Ake Björklund 
1 :e Vice ordförande 

Anders Waldau 
F örvaltningschef 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post
lokalforsorjning@boras.se 

Telefon 

033-35 70 00 vxl 



BORÅS STAD MISSIV 

Datum 

2018-11-21 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00821 3.1.1.5 

Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan 

Borås växer snabbt och utvecklingst:1.ycket är särskilt stort i staden. 
Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035. 
Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att 
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en 
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i 
attraktiva lägen. 

Översiktsplan för Borås pekar ut ett antal områden i staden som kan 1ymma 

många nya bostäder och samtidigt integreras i den centrala stadsmiljön. Här 
finns potential till spridning av innerstadens kvaliteter som arbetsplatser, 
handel, kultur och nöjen. Förutsättningarna är särskilt goda i de områden och 

stråk som ligger utmed Viskan. Stadsutveckling kräver helhetstänk, där stråk 
och områden binder samman stadsdelar och mellanrummen i staden utnyttjas 
bättre. Det krävs också att alla aktörer som medverkar i stadsutvecklingen delar 
en gemensam målbild av vilka steg som ska tas och när. 

Det finns därför ett behov av att precisera en utbyggnadsordning för 
översiktsplanens utvecklingsområden. Syftet med utbyggnadsstrategin är att 
tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var 
det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en 
långsiktig vilja om hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya 
behov uppstår kan kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt 
som ekonomi och resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar 
kommunens vilja till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer 
möjlighet att fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. 
Utbyggnadsstrategin föreslås ses över årligen, för att följa upp hur utvecklingen 
följer uppsatta mål och visioner, samt för att skapa uu-ymme för 
riktningsförändringar ifall omvärldsförutsättningarna förändras. Det underlättar 
aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering. 

Utbyggnadsstrategin skickas nu på remiss för att få in synpunkter från 
kommunala och privata samhällsbyggnadsaktörer. Därefter ses dokumentet 
över inför fastställandet. 

Kommunstyrelsen 
Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 
boras.stad@boras.se 

Sida 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 



Borås Stad 

Remiss instanser 

1. Samhällsbyggnadsnämnden

2. Tekniska nämnden

3. Nliljö- & konsumentnämnden

4. Fritids- & follmälsonämnden

5. Lokalförsörjningsnämnden

6. Förskolenämnden

7. Grundskolenämnden

8. Gymnasie- & vuxenutbilclningsnämnden

9. Vård- & äldrenämnden

10. Arbetslivsnämnden

11. Sociala omsorgsnämnden

12. Kulturnämnden

13. AB Bostäder

14. Borås Energi- & Miljö

15. Borås Elnät

16. Fastighetsägarna

17. Borås näringsliv

18. Centrumfastigheter i Borås

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-02-01.

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2018-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. Dokumentet kommer också finnas tillgängligt på 

Vl\Vw.boras.se/oversiktsplan. 

Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer användas i 

den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som 

presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/ styrelsens beslut. 

Sebastian Andersson 
Handläggare 
033 357098 

Sida 
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Mer stad längs Viskan 
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Innehåll 

SAMMANFATTNING 

SYFTE 

AVGRÄNSNING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 

ÖVERSIKTSPLANENS UTVECKLINGSOMRÅDEN OCH STRÅK 

ÖVERSIKTSPLANEN 

STRATEGI FÖR MER STAD LÄNGS VISKAN 

UTVECKLINGSSTRATEGIKARTA 

UTBYGGNADSSTRATEGINS EFFEKTER 

GENOMFÖRANDE OCH FORTSATT ARBETE 

UPPFÖLJNING 



Sammanfattning 

Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens 

syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och 

stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggandsstrategin riktar sig till alla som vill vara 

med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss 

att uppnå Vision 2025. 

Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till 

år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling 

med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel, 

kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och akti

viteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder, 

arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet 

koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byg

gande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen 

innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här. 

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras 

etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att 

genomföra projekt i de utpekade områdena. 
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Syfte 

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområ

den kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var 

och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer 

behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om 

hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan 

kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och 

resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja 

till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i 

sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker 

Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktua

lisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering . 

..:.. -'- '
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Utbyggn::1.dsstr:1.t�i 2018-2035 
Mu ,tad l.llnp Vllkan 

Avgränsning och förutsättningar 

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk 

som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnads

ordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en 

bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt över

siktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår 

från att 7 000 - 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan; 

Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken. 

Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt över

siktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större 

och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin. 
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste 

samtidigt driva en konseJ...--vent linje för att få genomförandekraft över tid. 

Strategin ska följas upp löpande och hållas aktuell i takt med tidens och 

omvärldens förändringar. Den är ett levande dokument som ger utrymme för 

omprioriteringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att suc

cessivt flytta utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad 

markanvändning gentemot översiktsplanen. 



Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk 

:=:1:�ör utveckling av området pågår ra■■�
;:�:��r:

ti;: :�:a:�: �:;:!::. har börjat �

Regementet Regementet har under senare år utvecklats etappvis som en ny stadsdel för framförallt bostäder. Planläggning för 
återstående etapper pågår. 
Gässlösa På Gässlösa finns idag tekniska anläggningar och industri som på sikt kan omvandlas till blandstad. Området bedöms kunna planeras och genomföras under den närmaste tioårsperioden. 
Urbana stråk I de urbana stråken ska ny bebyggel-se särskilt främjas. Stråken ska binda samman centrala staden med övriga stadsdelar och möjliggöra en koncentrerad stadsutveckling och hållbara resor. Genom omvandling av vägar till stadsgator med tät bebyggelse och blandade funktioner kan innerstadsk--valiteter spridas. Utbyggnadsstrategin fokuserar på de centrala urbana stråken, (röda pilar) som ligger närmast stadskärnan. 

, , , . f����� Knalleland
"'"(,,:,,,dff� , );1;,,� {-'f■'. ,' Knalleland är idag ett handelsområde■8, där ett förtätningarbete pågår med fokus

� på �'.11vandlig till b�andstad. Om�ådet -� bedoms rymma manga nya bostader ,,•·"■■■•■%-■ och ,,,.dsddro bn bli en dd ,v cenmh 

,,,,' I staden. 
___ ,,- Getängen 

,,f# ,,',' På Getängen finns idag olika typer av 
,,/ " ,•··· i verksamheter och aktiva tekniska anlägg-

;-; •: •• -:· Kypo ningar med skyddsavstånd som hindrar 
1""""": ••• 

\ 

annan användning i området. Området 
! kan på längre sikt omvandlas till blandad....,,.,_,..,, stadsbebyggelse, i takt med att de teknis
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ka anläggningarna avvecklas.
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Stadskärnan - I stadskärnan pågår ett flertal förtäningsprojekt, som ger mer liv till stadskärnan.
til.llt" 
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Det finns goda möjligheter att förtäta decentrala delarna av Borås och skapa en mer livskraftig stadskärna med fler boen-de och stort utbud av urbana 1..--valiteter.

----� 

Mark- och vattenanvändningskarta från översiktsplanen 
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Översiktsplanen 

Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i ut

byggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa 

i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 

Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översikts

planens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och 

infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bo

städer, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds 

samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser 

ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin. 
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Styrkan kommer inifrån 

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

Koncentrerat och 
sammanbundet 

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

Al 
-�

Tätt och mixat 

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

Bygg för mer buss, 

cykel och gång 

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

Viskan och textilen 
synliggörs i staden 

Viskan är ryggraden för stadens 
utveckling. I den täta stadsmiljön in
tegreras det textila arvet för att stärka 
Borås identitet som textilstad. 



Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035 

Ny innerstad i nord-sydlig riktning � -""'- ➔"T"" 

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlö

sa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut 

utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät 

och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker 

och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse 

av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan 

människor. 

Plats för 7 000 - 8 000 nya bostäder 
aaa o 

aaa
l mtr� :�: - C 

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 - 8000 nya bostäder fram till 

2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland 

och Gässlösa utnyttjas. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar 

med mindre bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller 

exploatering av lucktomter. I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvä

gen samt östra delen av Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering 

som ger mer blandstad. Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet 

bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om kom

pletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avlopps

reningsverket är avvecklat. 

- - -

Stråk och områden bildar helheten Q.� 
---

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnads

resurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och 

mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För 

Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar 

med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyg

gelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av 

intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv. 

Ökat underlag för Götalandsbanan 
ff)�l

aaa aaa 

@ 'g�g 

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan 

i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed 

närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsför

bindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men 

kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt 

och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sveri

geförhandlingen. 
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