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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00012
1.1.3.0

Grundskolenämndens kommunbidrag 2018
Förslag till beslut
Grundskolenämnden beslutar att begära ett utökat kommunbidrag av
Kommunfullmäktige med 20 mkr.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har i Budget 2018 fastställt Grundskolenämndens
kommunbidrag till 1 387 800 tkr. Under Grundskolenämndens beredning av
budgeten har ett flertal utmaningar och behov analyserats. Nämndens
bedömning är att det finns ett behov av en ytterligare resursförstärkning i
budget 2018 varför nämnden beslutat att göra en framställan om en
resursförstärkning om 20 mkr.

Samverkan
Ärendet är inte samverkat.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00123
041

Magnus af Klint
Handläggare

Budget 2018:2 för Grundskolenämnden
Förslag till beslut
Grundskolenämnden fastställer budget 2018:2 samt
uppdrar till förvaltningschefen att genomföra budgeten i enlighet med här
överlämnat förslag.
Budget 2018:2 översänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Budgeten för 2018 är upprättat efter anvisningar från Kommunstyrelsen och
mall från Stadsledningskontoret, ekonomistyrning.
Ett förslag, budget 2018:1 fastställdes av Grundskolenämnden i augusti.
Förslaget har därefter beretts av Kommunstyrelsen och fastställdes av
Kommunfullmäktige i november. Här utökades nämndens ram med 19,9 mkr
med angivande av syfte med ramökningen.
Grundskolenämnden har gett förvaltningen två nya uppdrag.
Kommunfullmäktiges beslut innebar även att två nya uppdrag och justering av
två föreslagna värden på indikatorer.

Ärendet i sin helhet
Se bifogad budget 2018:2.
Beslutsunderlag
1. Budget 2018:2, 2018-01-30.
Samverkan
Samverkan i FSG 2018-01-23.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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1 Inledning
Grundskolenämnden startade januari 2017 som ett resultat av en sammanslagning av tre stadsdelar till
en sammanhållen fackförvaltning. Att lägga fast och konsolidera arbetsorganisationen har varit i fokus
under 2017, och kommer fortfarande att 2018 utgöra ett betydande inslag i förvaltningens arbete.
Arbetsprocessen kring budget 2018:1 har trots detta i stort sett följt den gängse rutinen.
Arbetet med verksamhetsplan har påbörjats och fastslås i februari. Avsikten är att i en sådan plan skapa
förutsättningar för respektive enhet och dess behov av stöd och utmaning för att bli bättre.
Grundskolenämndens verksamhetsplan kommer att spegla grundtanken om professionens kompetens
och ansvar och därmed uttrycka en relativt sparsam innehållsstyrning. Med det sagt kommer visionen
och strategin att förtydligas med följande fokusområden:
 Relationer och processledning
Nämnden bedömer att skolan som auktoritet är under tryck, internt och externt. Detta är en process
som pågått under lång tid och som kommer att fortsätta. Att skolan har en hög legitimitet hos alla
intressenter kommer att vara avgörande för dess framgång. Skolan behöver därför bygga och
vidmakthålla starka relationer med vårdnadshavare och omvärld. Samtidigt anser nämnden att starka
och positiva relationer inom organisationen bidrar genom en ökad samsyn till ett gynnsamt arbetsklimat
och i förlängningen en tilltro till organisationen. Ett sådant klimat ger i sin tur förutsättningar för mötet
med omvärlden. Insikten om att skapandet av goda relationer och processledning är en
professionskompetens, som tidigare delvis tagits för given, gör att nämnden lyfter upp Relationer och
processledning till ett särskilt fokusområde.
 Bilden av skolan
Nämnden erfar att bilden av verksamheten varierar. Skolklimatundersökningarna visar att de allra flesta
vårdnadshavare är nöjda med skolan. Däremot har mediabilden varit, och fortfarande är, relativt
negativ. På sina håll förstärks denna bild av nämndens egen personal. Detta glapp bedöms som
strategiskt viktigt att överbrygga. Kunskap om hur man beskriver sin skola, hur man motiverar och
förklarar skeenden och beslut, såväl inåt till personal och elever som utåt till vårdnadshavare och
omvärld utgör enligt nämnden en professionskompetens, alltså ett särskilt kompetensområde, som
tidigare saknats inom verksamhetsområdet. Nämnden har därför lyft upp Bilden av skolan till ett särskilt
fokusområde och avser vidta en rad åtgärder för att skapa kunskap och beredskap i organisationen att
kunna arbeta med frågan.
 Systematiskt kvalitetsarbete
Nämnden anser att det systematiska kvalitetsarbetet är det övergripande sätt på vilket alla professioner i
skolan tar sig an sitt arbete. Det gör så att organisationen utvecklas och blir mer effektiv - att barnen lär
sig relativt mer än föregående period. Arbetssättet är genom sin systematik garanten för att goda idéer
blir till verklighet. Systematiskt kvalitetsarbete är den mest självklara professionskompetensen, samtidigt
som den mest kritiska. Nämnden har därför lyft upp Systematiskt kvalitetsarbete till ett särskilt
fokusområde.

2 Omvärldsanalys
Elevutvecklingen - grundskolans förutsättning
Stadskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för staden
som helhet och områden enligt fd KDN-indelningen. Detta är den enskilt tydligaste och mest direkta
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styrningen av förutsättningarna för skolverksamheten, dess grundförutsättning.
En grundförutsättning i nämndens planering av verksamheten är den prognostiserade elevutvecklingen.
Enligt budgetförutsättningarna ökar antalet mantalsskrivna barn i åldern 6 - 15 år med 394 mellan
genomsnitt 2017 till genomsnitt 2018. En del av dessa är de som i dag är asylsökande och kommer få
ett asylbeslut och kommunplacering under det kommande året. Utifrån 2016 kan de grovt uppskattas
till bortemot 100. Utvecklingen av nyanlända är svårprognostiserad.
Prognosen avser 2016-2021. Förra året gjordes en lägre framskrivning i skolstrukturutredningen som
drar ut trenden till 2030 som anger en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans område.
Denna skulle utgöra grunden för kommande lokalplanering. Trenden är uppdaterad och benämns
nedan ”trendframskrivning”.
Bostadsbyggandet anges till ca 1 300 lägenheter per år och beräknas innebära en folkökning med
ca 14 600 personer under prognosperioden i framför allt i Centrum, Göta och Norrby.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande fem åren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.

Befolkningsprognos mars 2017
2016

2017

2018

2019

Trendutveckling

Klass

Ålder

2020

2021

2025

2030

F

6

1 376

1 375

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

7-9

3 943

4 067

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

10-12

3 733

3 893

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

13-15

3 625

3 722

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924

F-9

6 - 15

12 677

13 057

13 448

13 787

14 131

14 440

15 283

16 314

1-9

7 - 15

11 301

11 682

12 020

12 359

12 694

13 010

13 746

14 731

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år.

Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs de som är folkbokförda vilket exkluderar asyloch tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda som utgör
grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning av kommunbidrag till Grundskolenämnden. Asyloch tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras bidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 som grund
för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Föregående års prognos som gav förutsättningarna för 2017 års elevvolym och kommunbidrag angav
12 952 och ovanstående prognos för 2018 anger 13 345 barn dvs en ökning med 394 stycken. I
resursfördelningen från Kommunfullmäktige till Grundskolenämnden ges utökat anslag för 75 % av
elevökningen motsvarande 296 barn. För fritidshem erhåller Grundskolenämnden 100%
volymkompensation 2018.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Från
kommande ht 2017 till höstterminen fyra år senare dvs ht 2021 förväntas elevantalet ökat med ca 1 400.
Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig kapacitetsutbyggnad med drygt 300 elevplatser varje år.
Nedan redovisas den ackumulerade elevantalsutvecklingen ställd mot senast kända utfall 31 december
2016. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
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Ackumulerad befolkningsutveckling Boråsbarn, mantalsskrivna, 6- 15 år perioden 2017 - 2021
och trendframskrivning 2025 och 2030
Trendframskrivning
Klass

Ålder

F

6

1-3

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

-1

52

52

61

54

161

207

7-9

124

201

357

409

472

655

918

4-6

10-12

160

335

400

524

602

884

1213

7-9

13-15

97

183

301

460

635

1067

1299

F-9

6 - 15

380

771

1 110

1 454

1 763

2928

3647

1-9

7 - 15

381

719

1 058

1 393

1 709

2767

3440

Riktade statsbidrag - en allt större del av finansieringen men också osäkerhet för
Grundskolenämnden
Riktade statsbidrag har vuxit till att utgöra en avgörande resurs för nämndens verksamheter. Då dessa i
huvudsak riktas direkt till enskilda skolors aktiviteter och inte minst deras personalkostnader, ökar
känsligheten och planeringsförutsättningarna blir osäkrare. Det traditionella begreppet "vad som är
budgeterat" får en förändrad innebörd. Osäkerheten här ligger i avsaknaden av en långsiktig planering.
Riksdagsbeslut om statsbidragen 2018 som fastställts av riksdagen innebär utökningar som t ex
Skolverket ännu inte fatta beslut om fördelning av. I budgeten har därför antaganden varit nödvändiga
att göra. Vad gäller det nya budget "Likvärdighet och kunskapsutveckling" har antagits att Borås
tilldelas 20 mkr vilket är samma bedömning som KS gjorde i sin beredning av Borås stads budget 2018.
Blir Skolverkets beslut annorlunda kommer det att kräva en förnyad prövning och eventuella åtgärder.
Andra bidrag, såsom Migrationsverkets bidrag för asyl- och tillståndssökande, är svårberäknade
beroende på osäkerhet dels i volymer nyanlända dels hur snabbt Migrationsverket fattar beslut i de
enskilda asylärendena.

Kompetensförsörjning
Den nationella lärarbristen skapar effekter som leder till oro i organisationen. För det första ger det en
direkt ekonomisk effekt där löneglidning, både för intern-, men framförallt för externt rekryterad
personal, kan komma att äventyra nivån på lärartätheten och/eller personaltätheten (inom andra
verksamheter). För det andra skapar en stor lönedifferens mellan befintlig personal och nyrekryterad
oro i personalgruppen med flera negativa effekter som följd.
Här ser nämnden risken för en ökad personalomsättning där erfarenhet och kompetens lämnar
förvaltningen för andra arbetsgivare, i en omfattning som totalt försämrar erfarenhetsbasen. En sådan
försämring slår hårt och direkt mot skolornas kvalitet. Om nämnden inte lyckas möta denna utmaning
att behålla personal, riskeras i sin tur behörighetsnivån och arbetsmiljön, då andelen
obehöriga/oerfarna lärare ökar.
Nämnden behöver därför ett strategiskt samarbete med Lärarutbildning vid framförallt Högskolan i
Borås för att söka öka attraktiviteten för läraryrket i allmänhet, och i samverkan med Borås Stad i
synnerhet. Sedan länge har behörighetsgraden för lärarna i Borås Stads grundskolor legat kring 90
procent. Nämnden befarar att läget i bästa fall kommer att vara oförändrat under kommande år.
Nämnden behöver därför oavsett framgång inom den ordinarie rekryteringen säkra kvaliteten på de
obehöriga lärare som bemannar denna del av våra tjänster.
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Lokalsituationen
- kapacitet för elevökning och kvalitet för aktuell volym inom Grundskolenämnden
Frågan har tre spår:
 Kapacitetsutbyggnad (i absoluta tal)
 Effektivisering av lokalutnyttjandet i befintliga lokaler (minska kostnaden per elev och per
kvadratmeter)
 Kvalitetsförbättringar i befintliga lokaler (anpassning till det pedagogiska arbetet)
Prioriterat är att säkra en kapacitetsutbyggnad. I andra hand kommer upprustning och anpassning
utifrån effektiviteten. I tredje hand kommer byggnadernas kvalitetsmässiga ändamålsenlighet.
Orsaken till denna prioritering är främst den stora elevökningen (se elevutvecklingen ovan) och de
ekonomiska förutsättningarna. Grundskolenämnden samarbetar med Lokalförsörjningsnämnden i
arbetet med att prioritera och utforma lokallösningar som skall möta det förväntade behovet.

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
Grundskolenämndens kommunbidrag utökades med 19,9 mkr vid Kommunfullmäktiges behandling av
Budget 2018 jämfört med planeringsramen Kommunstyrelsen gav i juni och som varit grund för
Grundskolenämndens förslag i Budget 2018:1.
Det utökade kommunbidraget om 19,9 mkr är enligt Kommunfullmäktige destinerat till:
1. Fritidshem utökning med 5,0 mkr som i GRN:s budget tillförts verksamheten "Fritidshem".
2. För elever i extra behov av särskilt undervisningsstöd, t ex försöksverksamhet av särskilda undervisningsgrupper,
kompetensutveckling av personal angående AST elevers särskilda behov, säkerställa CFL:s verksamhet, samt
övriga kvalitetshöjande åtgärder tillförs 10 mkr. Totalt 10 mkr som i GRN:s budget tillförts verksamheten
"Grundskola".
3. Medel för att behålla och rekrytera personal 2,9 mkr som Stadsledningskontoret avd. "lön och förhandling"
disponerar för särskilda lönesatsningar har i GRN:s budget tillförts verksamheterna "Grundskola,
Förskoleklass och Fritidshem".
4. Kompensation med 2,0 mkr för utökade kostnader med anledning av de utökade åtaganden som tillförs
kommunen i budgetpropositionen 2018 vilka är helårseffekt av införande av "Läsa, skriva, räkna garantin"
och "Obligatorisk lovskola" har i GRN:s budget tillförts verksamheten "Grundskola".
Grundskolenämndens ram 2018 blir därmed 1 387,8 mkr.
KF beslutade särskilt att ökade skolskjutskostnader som uppstår vid evakuering av skola i samband
med renovering budgeteras kommuncentralt och är därmed ej upptaget i GRN:s budget 2018. Detta
gör att i förändrade kalkyler mellan Budget 2018:1 och Budget 2018:2 har denna kostnad beräknad till
ca 3,5 mkr exkluderats.
Ett utökad riktat statsbidrag för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling antas innebära ytterligare
ca 20 mkr för Borås stad. Skolverket kommer att ange närmare anvisningar och regler. Även
bedömningen av några andra riktade statsbidrag mm är uppdaterade sedan i augusti.
Anslag till central administration har realt minskat med 2,0 mkr mellan budget 2018:1 och budget
2018:2.
Övriga förändringar är av teknisk natur utan real påverkan på ekonomin eller verksamheten.
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3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

2

1

2

3

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Det är viktigt att lyssna och fånga upp olika frågor som medborgarna kan vara delaktiga i genom
medborgardialog. Under 2018 kommer nämndens presidium ansvara för planeringen av
medborgardialogerna. De delmoment som ständigt måste beaktas är att medborgardialogerna måste
planeras, marknadsföras, struktureras, utvärderas och analyseras i samverkan mellan politiker och
tjänstemän.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel elever i åk 9 som är
behöriga till något nationellt
gymnasieprogram, %.

74,8

85

78,2

90

100

Genomsnittligt meritvärde i
åk 9.

192,6

216

208,1

218

221

92,2

94

91,8

100

100

Andel elever som känner sig
trygga i grundskolan, åk 49, %.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på andelen behöriga elever i åk 9 är den enskilda
skolenhetens funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel
av stadens skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som
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genomförs under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i
inledningen. I skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska
passager som är avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande
verksamhetsplan, som färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila,
effektiva och utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag
som gavs i budget 2017 (särskilt att ...samverka för att erbjuda elever med AST sammanhängande stöd
under utbildningen – en röd tråd – genom hela skolsystemet) kommer att stärka organisationen och
efterhand öka andelen elever som är behöriga till något nationellt gymnasieprogram.

Genomsnittligt meritvärde i åk 9.

Så nås målet för indikatorn
Nämndens anser att den största påverkan på högre meritvärden i åk 9 är den enskilda skolenhetens
funktion. Under 2016 och 2017 uppdagades flera och omfattande brister på en stor andel av stadens
skolenheter. Detta föranledde ett djupt omtag gällande organisation och arbetssätt, som genomförs
under 2017 och även 2018. Utgångspunkten tas i de tre fokusområden som beskrivits i inledningen. I
skolenheternas verksamhetsplaner skall tydligt framgå hur man avser stärka de kritiska passager som är
avgörande för den enskilde elevens studieframgång. I nämndens övergripande verksamhetsplan, som
färdigställs i höst beskrivs hur förvaltningen skall arbeta för att skapa stabila, effektiva och
utvecklingsinriktade skolenheter. Nämnden ser också att implementering av de uppdrag som gavs i
budget 2017 kommer att stärka organisationen och efterhand öka det genomsnittliga meritvärdet i
årskurs 9.

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 4-9, %.

Så nås målet för indikatorn
Det systematiska arbetet inom ram för skolornas likabehandlingsplaner ska förbättras och utvecklas.
Samtliga skolor ska årligen upprätta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen som
bygger på en kartläggning av elevernas situation på skolan beskriver hur skolan skall arbeta för att
förebygga och förhindra kränkande behandling och hur arbetet skall följas upp och utvärderas. Absolut
nolltolerans mot kränkningar, integrerat värdegrundsarbete i undervisningen samt återkommande
trygghetsvandringar borgar för att eleverna skall känna sig trygga i skolan. Stor vikt ska läggas på att
skapa gott klimat i skolorna och i varje klass.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Grundskolenämnden får i uppdrag att utreda former
för närmare samverkan mellan skola/fritidshem och
föreningslivet.

Grundskolenämnden utreder frågan under
vårterminen 2018 och kommer då att söka
samverkan med Fritid och Folkhälsa för att hitta
synergieffekter.

Elever i grund- och gymnasieskolan ska erbjudas
möjlighet till ledighet för att fira de stora
högtidsdagarna i den religion man bekänner sig till.
Berörda nämnder ska ta fram gemensamma regler
när det gäller ledighet vid stora religiösa högtider.
Inriktningen ska vara att ledighet beviljas vid
sådana tillfällen upp till några gånger per läsår.

Enligt Skollag 7 kap 18 § beslutar rektor om
ledighet i de obligatoriska skolformerna. Ett beslut
om ledighet ska enligt förarbetena grundas på en
samlad bedömning av elevens situation. Bland de
omständigheter som normalt bör beaktas finns
frånvarons längd, elevens studiesituation,
möjligheterna att på olika sätt kompensera den
förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten
är för eleven och om eleven fullgör sin skolplikt eller
deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.
Situationer då bestämmelsen skulle kunna bli
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget
aktuell är, enligt förarbetena, till exempel vid vissa
resor, familjehögtider eller religiösa högtider.
Rektors beslut i frågan får ej överklagas.
Grundskolenämnden kommer under vårterminen
2018 att i samverkan med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ta fram ett stödmaterial
som kan vägleda rektor inför beslut om ledighet i
samband med religiösa högtider. I detta material
ska etablerade religioners traditionella högtider
kortfattat beskrivas och värderas ur ett
angelägenhetsperspektiv. Som stöd i framtagandet
skall personal från CFL med god insikt i de olika
religionerna medverka.

Grundskolenämnden, tillsammans med Gymnasieoch Vuxenutbildningsnämnden, får i uppdrag att
under 2018 ta fram ett förebyggande styrdokument
mot psykisk ohälsa.

Grundskolenämnden utreder frågan tillsammans
med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
under vårterminen 2018, för att under höstterminen
2018 ta fram styrdokument för förebyggande arbete
mot psykisk ohälsa.

3.2.2 Nämnd
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Påbörja arbetet med att ta fram en plan för arbetet
med fortbildning och kompetensutveckling av
lärare.

Arbetet med att ta fram en plan påbörjas under
vårterminen 2018 och fortsatta arbetet rapporteras
till nämnden.

Söka samverkan med övriga berörda förvaltningar
för att få bort torftiga skolgårdsmiljöer.

Förvaltningen tar under vårterminen 2018 kontakt
med berörda förvaltningar och återkopplar resultatet
till nämnden.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Andel ekologiska och/eller
närproducerade
livsmedel, %.

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

45

43,4

50

65

Andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel, %.

Så nås målet för indikatorn
Nämnden når målet genom att mer medvetet välja ekologiska livsmedel framför konventionella
livsmedel när priserna är jämförbara. Arbetet med att anpassa matsedlar till en ökad mängd ekologiska
livsmedel förbättrar också möjligheterna att nå målet för indikatorn. Kostverksamheten ska fortsätta
med arbetsmetoder i köken för att nå målet. Exempel på det är att kontinuerligt minska matsvinnet,
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minska köttmängden och utveckla fler vegetariska recept. Genom nämnda åtgärder förbättras
möjligheterna till en högre måluppfyllelse för 2018.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.

-

5,8

-

5,5

4

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

-

56

-

50

40

Hälsa – friska medarbetare
under ett år i % av andel
anställda.

-

38

-

40

45

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Förvaltningen skall arbeta med åtgärder på alla nivåer i organisationen för att minska sjukfrånvaron, t
ex övergripande strategier kring organisation, hälsa och arbetsmiljö, förutsättningar för ledarskap,
arbetsmiljön på arbetsplatsnivå och förutsättningar på individnivå.
Från den 31 mars 2016 gäller AFS 2015:4, vilken syftar främst till att förebygga ohälsa mot bakgrund av
psykosociala och organisatoriska faktorer. Utöver fortsatt fokus på rektorer och enhetschefers
förutsättningar för ledarskap ska en särskild plan med vidhängande kalendarium gällande det
systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i förvaltningen tas fram, vilken ska fungera som ett viktigt stöd
för alla chefer. Uppdragsdialoger med alla lärare och chefsöverenskommelser ska tydliggöra ansvar,
förväntningar, krav och befogenheter.
I de fall det behövs, genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång till arbete
efter sjukskrivning i nära samarbete med företagshälsovården och Försäkringskassan.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
En central bemanningsenhet kommer att ha en viktig roll i minskningen av arbetad tid för timavlönade.
En minskning av andelen timavlönade förutsätter också minskad sjukfrånvaro.
Under ett år kan det uppstå förändrade förutsättningar för verksamheten, t ex genom att det kommer
många nyanlända elever. Förvaltningen försöker arbeta med snabba anpassningar i organisationen,
vilket i perioder medfört ett ökat behov av timavlönad personal. Nämndens långsiktiga mål är ett
restriktivt användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade inte ska öka.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.

Så nås målet för indikatorn
För att öka andelen helårsfriska är det viktigt arbeta med organisationskulturen samt att arbeta aktivt
med förebyggande åtgärder. Förvaltningen arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga
och undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling,
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upprättade rutiner kring hälsofrågor och sjukfrånvaro, utvecklingssamtal för alla medarbetare,
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare och uppdragsdialog för lärare. Det är också viktigt
att uppmuntra medarbetare att ta eget ansvar för sin hälsa. Borås Stad stödjer anställdas hälsa genom att
möjliggöra hälsofrämjande åtgärder enligt Borås Stads riktlinjer.

4 Nämndens verksamhet
4.1 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

337 324

383 380

247 715

279 588

31 873

-1 645 452

-1 704 756

-1 601 936

-1 658 510

-56 574

-13 248

0

-13 679

-13 878

-199

Nettokostnader

-1 321 376

-1 321 376

-1 367 900

-1 392 800

-24 900

Kommunbidrag

1 321 376

1 321 376

1 367 900

1 387 800

19 900

Resultat

0

0

0

-5 000

-5 000

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

2 500

2 500

4 500

3 000

-1 500

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Nettoinvesteringar

I budget 2018 har till skillnad mot 2017 borträknats internhandel inom förvaltningen, kost och lokalvård, vilket annars bara "blåst upp"
omsättningen.
Intäkter ökade med utökat riktat statsbidrag 7 mkr i utökad jämlikhetspeng till Boråsskolor och 20 mkr i stärkt likvärdighet och
kunskapsutveckling.
GRN har gjort framställan till KS om att 2018 få disponera överskott från 2017 som här beräknats till 5,0 mkr. I tabellen ovan är det
redovisat som ett underskott på raden "Resultat" och ett balanserat "Ackumulerat resultat".
Investeringar 2018 är inventarier till skolor vid om- och tillbyggnad. Nivån enl. beslut av KF.

4.2 Nämndens uppgift
Grundskolenämndens uppdrag regleras i dess fastställda reglemente och innefattar verksamheterna
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt Skollagen och andra skolförfattningar.
Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan inom det offentliga skolväsendet för barn och
ungdom som nämnden ansvarar för.
Nämnden ansvarar, med undantag för de uppgifter som åvilar kommunstyrelsen, för kost-, lokalvårdoch vaktmästeriorganisationen inom sitt verksamhetsområde.
Verksamheten vid fritidshemmen och samarbetet mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem ska
utformas så att det bidrar till barnens allsidiga utveckling och lärande med fokus på att barnen upplever
sammanhang och kontinuitet. Fritidshemmens verksamhet ska bidra till att stärka barnens inre och yttre
trygghet, självförtroende och självständighet.
Genom samsyn och ett nära samarbete med förskoleklass och grundskola ska fritidshemmen bidra till
barnens utveckling och lärande med särskild inriktning på insatser för barn i behov av särskilt stöd.
Genom ett utforskande och praktiskt arbetssätt kan fritidshemmen även bidra till att stärka barnens
förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.
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Grundskolans och förskoleklassens syfte och ambition sammanfattas i Borås Stads vision för
verksamheten, "Lust att lära - möjlighet att lyckas". Den undervisning som genomförs i stadens
grundskolor syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Undervisningen ska
också bidra till en livslång lust att lära och ska förmedla och förankra respekten för de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
Grundskolan har även ett kompensatoriskt uppdrag som innebär ett ansvar för att undervisningen
anpassas utifrån elevers olika behov och att särskilt riktat stöd till elever utformas så att alla elever ges
goda utvecklingsmöjligheter.
Grundsärskolan är en egen skolform. Elever med diagnostiserad utvecklingsstörning samt utredningar
inom elevhälsans yrkesområden som visar på att eleven saknar möjlighet att uppnå grundskolans
kunskapskrav, kan på vårdnadshavares begäran skrivas in i grundsärskolan. Grundsärskolan styrs av en
egen läroplan och timplan. Grundsärskolans elever bedöms antingen läsa ämnen eller ämnesområden
eller en blandning av de båda. För ämnen finns kunskapskrav på samma sätt som i grundskolan, om än
lägre, som nämnden avser följa upp för att säkerställa en gynnsam utveckling av elevernas kunskaper.
För ämnesområdena finns också kunskapskrav men dessa skall anpassas till elevens förutsättningar och
är därmed svåra att följa upp på gruppnivå.

4.3 Ekonomiska förutsättningar
Ekonomisk planeringsram - underlag för budget 2018:1 Grundskolenämndens förslag till KS
Kommunstyrelsen beslutade i juni om ekonomisk planeringsram 2018. Ramen uppgick till 1 367,9 tkr.
Den var beräknad utifrån indexökning och volymökning beroende på fler elever enl.
befolkningsprognosen. Tillfälligt utökat kommunbidrag för flyktingar om 15,2 mkr 2016 och 2017 är
avdraget i ram för 2018. Kommunbidraget 2017 uppgår till totalt 1 321,4 mkr varför nettoökningen är
46,5 mkr eller 3,5 %.
Index uppräknas med 2,7 % för personalkostnader och 1,9 % för övrigt. Sammanvägt index 2,4%.
Indexökningen är kompensation för förväntade pris- och löneökningar och påverkar ej
bemanningsnivåer eller andra reala förändringar i verksamheten.
Volymuppräkningen är i Borås stad mantalsskrivna barn i åldern 6-15 år. Ökningen är 394 barn
fördelade på åldrarna 6-9 ökning 132 st. 10-12 ökning 175 st. och 13-15 ökning 87 st. Kommunbidraget
räknas upp med 75% av volymökningen dvs för 296 barn och ger en kommunbidragsökning med
28,8 mkr.
PO-pålägget ökar med 0,84 procentenheter. Någon kompensation för denna kostnadsökning ligger inte
i KS planeringsram. Det innebär en kostnadsökning om ca 6 mkr totalt men då avser ca 5 mkr
kommunbidragsfinansierad verksamhet. Statsbidragsfinansierad verksamhet förväntas finansiera sin
egen andel av PO-ökning.
Justeringar av KF - underlag till Budget 2018:2
Grundskolenämnden tillförs ytterligare 19,9 mkr vid budgetens behandling i KF. Se specifikation i kap
2.1.
Kommunbidraget 2018 blir 1 387,8 mkr mot redovisat kommunbidrag för 2017 som uppgår till
1 321,4 mkr, inkl ett tillfälligt statsbidrag, som det redovisas i Borås stads budget 2017, dvs en ökning
med 66,4 mkr vilket motsvarar 5,0 %.
Riktade statsbidrag:
Ritade statsbidrag och bidrag från Migrationsverket utgör en allt större del av finansieringen, särskilt av
personalkostnader. Därför görs ett antagande om dess storlek för 2018 även om det i flera fall ännu inte
finns beslut om bidragen och dess storlek från bidragsgivare, främst Skolverket.
Totalt har de nuvarande riktade statsbidragen och ersättning från Migrationsverket bedömts ligga i
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storleksordningen 128 mkr. Här ingår 20,0 mkr i en utifrån statsbudgeten för 2018 förväntad särskild
jämlikhetspeng till utsatta skolor. Skolverket arbetar för närvarande med hur medlen skall kunna sökas
av kommunerna.
Asylsökande:
Därutöver tillkommer elever vilka ej omfattas av kommunbidraget dvs ej är mantalsskrivna i Borås.
Dessa är asyl- och tillståndssökande för vilka Grundskolenämnden ansöker om bidrag för hos
Migrationsverket. Volymen och bidragsbeloppet är svår att beräkna beroende på dels osäkerheten i
antalet som kommer till staden dels hur fort Migrationsverket kommer behandla de enskilda
ansökningarna om asyl eller uppehållstillstånd.
I detta budgetförslag har antalet asylelever uppskattats till ca 170 elever i F-år 9 under 2018. Det
innebär i så fall en ersättning om ca 17 mkr. På grund av genomströmningen kommer ett antal
asylsökande under året få beslut och bör då ingå i den ovanstående befolkningsprognosens elevökning.
Ca 100 av de 394 nya Boråseleverna om genomströmningen är i nivå med föregående år. Dessa elevers
finansiering minskar då från Migrationsverkets ca 100 tkr per år, som direkt tillfaller berörd skola, till
skolans tilldelade kommunbidrag per elev.
Skolskjuts:
Volymutvecklingen slår igenom på kostnaden och skolvalet förväntas få kostnadseffekter som inte kan
beräknas innan valet och placeringar är genomförda.
Tillfälligt utökad skolskjuts vid om-, till och nybyggnad av skolor kommer 2018 täckas av
kommuncentralt anslag och inte belasta Grundskolenämndens budget. Det innebär en
kostnadssänkning kalkylmässigt med 3,5 mkr mot budget 2018:1.
Lokalkostnader och kapacitetsbehov:
Borås skolor är inne i en fas där det sker många om-, till- och även kommande nybyggnationer.
Hyrorna hanteras inom internhyresmodellen. Den har två nivåer 674 kr/kvm för äldre och 1108
kr/kvm för nybyggda skolor. Vid nybyggnation för att möta den demografiska utvecklingen dvs
kapacitetshöjande åtgärder kommer den höga hyran att gälla och kommunbidragsutökningen för den
demografiska utvecklingen ger en anslagsökning på bara 75 % av dessa nya skolors elever. Detta ställer
stora krav på effektivt lokalutnyttjande dvs färre kvm/elev och hög grad av samutnyttjande. I samband
med om- och tillbyggnad till kommer flera extra kostnader såsom två flyttningar från och tillbaka till
skolan som byggs om, tillfällig utrustning, inventarier, administration mm.

4.3.1 Jämställdhetsperspektivet
Förhållningssättet finns med i befintlig verksamhetsplanering och budgetarbete. Arbete med mänskliga
rättigheter och likabehandling ingår på flera olika sätt i verksamheternas uppdrag i dag. Skolor arbetar
tex. med likabehandling i undervisning utifrån nationell lagstiftning med en tydlig struktur och formar
själva samarbetet med olika organisationer och personer. Skolors och idrottshallar, omklädningsrum,
toaletter och duschmöjligheter inventeras just nu av Lokalförsörjningsförvaltningen. I lokalernas
utformning vid nybyggnation och vid renovering tas hänsyn till elevers integritet, trygghet, säkerhet och
välbefinnande. Med utgångspunkt från det personalpolitiska programmet, i det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och
möjligheter ute i verksamheterna för att kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna
den absolut bästa servicen. I detta arbete får också medarbetarna introduktion till HBTQIA frågor och
normkritik.
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4.4 Verksamhet 2018
Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-19 769

-19 769

-20 350

-21 450

-1 100

Nettokostnad

-19 769

-19 769

-20 350

-21 450

-1 100

0

0

0

0

0

Kostnad

-2 972

-2 972

-3 072

-3 072

0

Nettokostnad

-2 972

-2 972

-3 072

-3 072

0

594

594

594

2 069

1 475

Kostnad

-63 724

-63 724

-67 120

-70 170

-3 050

Nettokostnad

-63 130

-63 130

-66 526

-68 101

-1 575

2 534

2 534

2 534

3 005

471

Kostnad

-45 810

-45 810

-45 769

-46 240

-471

Nettokostnad

-43 276

-43 276

-43 235

-43 235

0

108 865

108 865

106 952

125 973

19 021

Kostnad

-1 127 127

-1 127 127

-1 159 069

-1 195 842

-36 773

Nettokostnad

-1 018 262

-1 018 262

-1 052 117

-1 069 869

-17 752

41 619

41 619

39 528

44 249

4 721

Kostnad

-161 920

-161 920

-165 650

-175 446

-9 796

Nettokostnad

-120 301

-120 301

-126 122

-131 197

-5 075

1 092

1 092

1 160

2 108

948

-2 083

-283

-1 160

-2 108

-948

-991

809

0

0

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-42 000

-42 000

-42 798

-41 998

800

Nettokostnad

-42 000

-42 000

-42 798

-41 998

800

94 139

94 139

96 947

102 184

5 237

-94 139

-94 139

-96 947

-102 184

-5 237

0

0

0

0

0

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleklass
Intäkt

Särskola
Intäkt

Grundskola
Intäkt

Fritidshem
Intäkt

Korttidstillsyn LSS
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Skolskjutsar
Intäkt

Kost och lokalvård
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
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Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-10 675

-10 675

-13 680

-13 878

-198

Nettokostnad

-10 675

-10 675

-13 680

-13 878

-198

248 843

248 843

247 715

279 588

31 873

Kostnad

-1 570 219

-1 568 419

-1 615 615

-1 672 388

-56 773

Nettokostnad

-1 321 376

-1 319 576

-1 367 900

-1 392 800

-24 900

Tkr
Buffert
Intäkt

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Tabellen ovan visar på budgeten på den verksamhetsnivå där nämnden fastställer budgeten. I
intäktsraden "Statsbidrag ingår även ersättning från Migrationsverket för asyl- och tillståndssökande.
Kost och lokalvårds omsättning är rensad för internhandeln inom Grundskolenämnden.
Verksamheten korttidstillsyn LSS är avser fritidshemsverksamhet för elever över 12 år där
ambitionsnivån fastställs av sociala omsorgsnämnden som är beställare och inom vars budgetram
verksamheten finansieras. Därför anges här inget kommunbidrag ur Grundskolenämndens budget.
Central administration.
Den centrala administrationen utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag och nuvarande kostnadsnivå
uppräknad med index.
Införandet av aktivt skolval kommer att kräva personal och systemstöd vilket finansieras inom ram.
Realt sker en minskning med 2,0 mkr mellan budget 2018:1 och 2018:2. Vissa tekniska omläggningar
gör att den inte syns fullt ut i tabellen ovan.
Politisk verksamhet
Den politiska verksamheten dvs nämnd och nämndsekreterare utgår i grunden ifrån 2017 års uppdrag
och nuvarande kostnadsnivå uppräknad med index.
Någon förändring eller konsekvenser bedöms inte inför 2018.
Förskoleklass
Antalet elever i förskoleklass kommer att öka. Elevökningen kommer att påverka lokalbehovet
ytterligare. Redan sedan tidigare är det mycket trångt i många skolor och den här situationen riskerar att
förvärras.
Andelen elever i behov av stöd bedöms öka, vilket ökar kraven på personella resurser, till exempel för
att ge stöd för språkutveckling.
Undervisningen i förskoleklass inriktas främst mot språkutveckling, matematisk förmåga och social
utveckling. Här är det en viktig förutsättning att pedagogerna har möjlighet till planering såväl
individuellt som i grupp.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
bli oförändrad.
Inför 2018 bedöms det fortsatt vara ett ansträngt läge för att rekrytera förskollärare/lärare med rätt
utbildning. Arbetet inom KAL-gruppen bedöms ändå kunna påverka möjligheterna att rekrytera på ett
positivt sätt.
Kompetensutvecklingen kommer att bedrivas i ett samlat grepp inom förvaltningen och vara inriktad
på formativt förhållningssätt och lärande samt att förbättra undervisningen med digitala verktyg.
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Särskola
Elevantalet i grundsärskolan bedöms ligga på samma nivå som 2017. Ev volymavvikelser hanteras inom
nämndens buffert. Hösten 2017 flyttade eleverna i årskurs 7-10 från Fjärdingskolan till Bodaskolan.
Denna förändring ger eleverna bättre möjligheter att uppnå mål enligt läroplanen, såväl gällande
kunskaper som socialt. Vidare skapar förändringen bättre strukturella förutsättningar för att till exempel
kunna ta emot fler elever.
Undervisningen är inriktad mot att uppfylla mål i läroplanen i grundsärskolan, där varje elevs
individuella förutsättningar är utgångspunkten för planeringen och genomförandet. Viktiga delar är att
ge eleverna helhet och sammanhang, varvid ämnena vävs samman i teman där teori och praktik varvas.
Grundskola
Elevantalet i grundskolan ökar. Detta innebär en ytterligare ansträngd situation avseende lokalbehov.
Det är trångt i många av Borås Stads grundskolor och situationen bedöms förvärras 2018. Detta får
som konsekvens att elever inte kan få plats i den närmsta skolan, utan kommer att placeras i skolor
längre bort. Situationen är särskilt ansträngd i årskurs 7-9.
Grundskolenämnden gav sin bild och förslag till om-, till- och nybyggnationer ställd mot
befolkningsprognosen i lokalplan 2017 som fastställdes den 14 juni 2017.
Gemensamma fokusområden är bilden av skolan, systematiskt kvalitetsarbete och relationer/processer.
Arbetet utifrån Skolinspektionens tillsyn fortsätter under 2018 för att säkra likvärdighet och kvalitet.
Andelen elever i behov av särskilt stöd bedöms öka och därmed kraven på personell bemanning och
rätt kompetens. Antalet nyanlända elever ställer under flera år stora krav på stöd i undervisningen för
språkutveckling och kompetens i svenska som andraspråk. En ytterligare tydlig tendens är att det finns
relativt många elever i de yngre åldrarna som är socialt utagerande, vilket påverkar trygghet och
studiero, samt personalens arbetsmiljö.
Det är ett ansträngt läge att rekrytera lärare med rätt behörighet. Strategiska satsningar i KAL-gruppen
bedöms kunna underlätta situationen.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
förbättras.
Statsbidragen från Skolverket bedöms öka med ett nytt bidrag om ca 20 mkr. Skolverket bereder för
närvarande hur kommunerna skall kunna söka detta bidrag.
Vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2018 tillfördes 19,9 mkr relativt KS planeringsram. Till
fritidshem 5,0 mkr och olika lönesatsningar inom förvaltningens olika verksamheter med 2,9 mkr samt
resterande 12, 0 mkr tillförs verksamheten "Grundskola, se vidare kap 2.1. Grundskolenämnden har
begärt att få disponera ett mindre förväntat överskott från 2017 som delfinansiering inom grundskolan
under 2018. Här har den posten beräknats till 5,0 mkr. Denna redovisas som ett budgeterat underskott
2018 med 5,0 mkr.
Elevhälsans budgeterade nivå är densamma som de senaste årens utfall och innebär ingen nedskärning
av den befintliga verksamheten. För 2018 innebär detta att elevhälsan organiseras utifrån nuvarande
(utfall 2017) avseende bemanning och organisation. Motsvarande utrymme mellan budget och utfall
2017, fördelas 2018 istället till grundskolan.
För CFL sker följande förändringar:
Förberedelseklassernas organisatoriska hemvist flyttades under 2017 från CFL till skolorna (förutom
mottagningsenheten), i enlighet med ny lagstiftning. Denna organisatoriska förändring innebär för
helåret 2018 ca 7 mkr som flyttas från CFL till skolorna.
Studiehandledning på modersmål anpassas efter minskade volymer ca 2,5 mkr, i förhållande till utfallet
2017.
Modersmålsundervisningen anpassas efter något minskade volymer, samt effektiviseras med bl a fler
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elever per undervisningsgrupp, totalt ca 3,2 mkr jämfört med utfallet 2017.
Relativt budget 2018:1 har särskilt tillförts CFL 12 mkr och lättnader för skolor med större behov.
Dessa är särskilt Erikslund 1,0 mkr, Fjärding 1,0 mkr, Boda 3,5 mkr samt Sjöboskolan F-6 1,0 mkr
totalt 6,5 mkr.
Fritidshem
Situationen i fritidshemmen är ansträngd. I de satsningar som tidigare gjorts på verksamheter inom
nämndens område har grundskolan prioriterats, vilket har fått negativa konsekvenser för verksamheten
i fritidshemmen. Kommunens revision, Skolinspektionens tillsyn och nationella jämförelsetal visar på
behovet av förändring.
Sammanfattningsvis framträder bristerna inom följande områden:
Lärartätheten: Jämförelsetalen för personalbemanningen ligger under riksgenomsnittet och
elevgrupperna är på en del ställen stora. Tryggheten och studieron samt kvaliteten i undervisningen
påverkas på ett negativt sätt. Utmaningen är att säkerställa förutsättningar för att kunna leva upp till
målen i läroplanen. Här är också kompetensen i verksamheten en viktig faktor.
Lokaler: I en del av skolorna saknas goda förutsättningar avseende lokaler. Det är trångt och den
pedagogiska verksamheten försvåras kraftigt.
I 2018 års budget tillförde KF 5,0 mkr extra till verksamheten fritidshem.
De samlade ekonomiska resurserna av kommunbidrag och statsbidrag mm gör att lärartätheten bedöms
förbättras.
Korttidstillsyn LSS
Grundskolenämnden bedriver verksamhet på uppdrag av Sociala omsorgsförvaltningen som avser
fritidsverksamhet för särskoleelever som fyllt 13 år. Verksamheten skall vara balanserad genom
överenskommelse mellan nämnderna om ambitionsnivån i verksamheten.
Skolskjuts
Kostnaderna för skolskjuts bedöms riskera att ökas bl.a. beroende på att fler elever placeras i annan
skola än den närmaste.
Effekten av det fria skolvalet är inte möjligt att beräkna utan kunskap om förändrade resmönster.
Den ordinarie skolskjutsens kostnader har kunnat hållas beroende på den senaste upphandlingen.
Ökade skolskjutskostnader inom ramen för om-, till- och nybyggnadsprojekt kommer 2018 finansieras
kommuncentralt.
Kost & lokalvård
Nämnden har som mål att kost- och lokalvårdsorganisationen skall vara kostnadseffektiv och erbjuda
rätt stöd och service till rätt pris gentemot köpande verksamheter. Organisationen skall arbeta aktivt för
en likställd kost- och lokalvårdsproduktion ur ett Borås Stadsperpektiv. Ett exempel på detta är att
livsmedelsbudgeten skall vara likvärdig för samtliga skolor i Borås Stad.
Kostverksamheten skall under 2018 ha en fortsatt ekologisk, närproducerad och klimatsmart profil,
företrädesvis med en ökad andel ekologiskt, dvs svenska och ekologiska livsmedel.
Miljöförvaltningens kommande inspektioner av städning på förskolor och skolor, samt deras tolkning
av Folkhälsomyndighetens allmänna råd för städning i skolor och förskolor, kan komma att innebära en
prövning av ambitionsnivån dvs utökad kostnad för lokalvård, vilket i dagsläget inte inryms inom det
ekonomiska utrymmet i dagsläget och i föreliggande förslag till budget 2018.
Kost och lokalvård servar inte bara Grundskoleförvaltningen men för att inte ange en för hög
bruttokostnad i tabellen ovan är internhandeln inom grundskolenämnden dvs den interna kost och
lokalvårdsverksamhetens försäljning inom grundskoleförvaltningen exkluderad.
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Buffert
Grundskolenämnden skall avsätta 1% av årets kommunbidrag till en buffert för finansiering av
oförutsedda behov under budgetåret.
Det finns risker avseende volymutveckling dvs osäkerhet i elevprognoser och asylsökande. Andra risker
är de riktade statsbidragens utveckling.

4.4.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
4.4.2 Central administration
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Central administration har realt minskat med 2,0 mkr mellan budget 2018:1 och 2018:2 men tekniska
justeringar var kostnader budgeteras gör att hela differensen ej framgår av tabellen ovan.

4.4.3 Politisk verksamhet
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.4 Förskoleklass
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.5 Särskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.6 Grundskola
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Vid kommunfullmäktiges behandling av budget 2018 tillfördes 19,9 mkr relativt KS planeringsram, se
kap 2.1. Av dessa tillförs 5,0 mkr fritidshem och 2,9 mkr till lönesatsningar inom förvaltningen och
resterande till verksamheten grundskola. Grundskolenämnden har begärt att få disponera ett mindre
förväntat överskott från 2017 som delfinansiering inom grundskolan. Här har den posten beräknats till
5,0 mkr. Minskningar inom central adm om 2,0 mkr och skolskjuts 3,5 mkr då KF bestämt att KS
kommer att stå för extra skolskjuts vid ombyggnaden av Sjömarkenskolan. Ett ökat riktat statsbidrag
från Skolverket om ca 20 mkr förväntas tillföras 2018.
Detta ger bl a möjlighet att relativt budget 2018:1 tillföra CFL 12 mkr, en AST-utökning om 2,0 mkr
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och lättnader för skolor med större behov. Dessa är Erikslund 1,0 mkr, Fjärding 1,0 mkr, Boda 3,5 mkr
och Sjöboskolan F-6 1,0 mkr totalt 6,5 mkr.
Inom verksamheten finns även kostnadsökningar som inte direkt finansierats genom t ex index som
beskrevs i Budget 2018:1 samt anpassningar vilka kvarstår från 2017.

4.4.7 Fritidshem
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Vid Kommunfullmäktiges behandling av budget 2018 tillfördes 5,0 mkr (se kap 2.1) Dessa har
disponerats för att öka kvaliteten och bemanningen vid fritidshemmen. Del av lönesatsningen från KF
om 2,9 mkr förväntas tillföras fritidshem.
I övrigt inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.8 Korttidstillsyn LSS
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.9 Skolskjutsar
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Skolskjutskostnaderna i Budget 2018:1 innehöll medel avsatta för extra skolskjuts vid evakueringen av
Sjömarkenskolan under ombyggnaden. Dessa hade uppskattats till 3,5 mkr. I KF:s budgetbeslut
framgår att dessa kostnader 2018 kommer att tas av Kommunstyrelsen. Därför har kostnaden minskat
med motsvarande belopp. I övrigt är beräkningarna uppdaterade med aktuellare information.
Osäkerhet för konsekvenser av det fria skolvalet kvarstår.

4.4.10 Kost och lokalvård
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Inga förändringar mot budget 2018:1.

4.4.11 Buffert
Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
Nivån har anpassats efter det ökade kommunbidraget.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Skola
5.1.1 Grundskola
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
grundskola
varav elever i fristående skola i Borås,
åk 1-9
Kostnad för kommunal grundskola,
kr/elev
Antal elever per lärare, totalt i
kommunen (heltidstjänst)

Budget 2017

Budget 2018

11 506

11 838

1 418

1 551

88 100

90 376

12,5

12,3

3 557

3 571

Budget 2017

Budget 2018

1 367

1 402

49

75

45 319

48 574

Antal elever per pedagogisk personal
Antal Borås-elever med skolskjuts
I kr/elev ingår ej skolskjuts
personaltätheten.

5.1.2 Förskoleklass
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
förskoleklass
varav elever i förskoleklass i fristående
skola
Kostnad förskoleklass hemkommun,
kr/elev
Antal elever per lärare (heltidstjänst)

21,5

5.1.3 Obligatorisk särskola
Verksamhetsmått
Antal elever från kommunen i särskola
Kostnad särskola, kr/elev
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Budget 2017

Budget 2018

99

105

437 130

411 762
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5.1.4 Fritidshem
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Antal elever från kommunen i
fritidshem
varav barn i fristående verksamhet

Budget 2017

Budget 2018

4 671

5 067

272

319

86

86

25 755

25 892

21,5

21,3

Barn 6-9 år inskrivna i fritidshem och
pedagogisk omsorg, andel (%)
Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn
Antal inskrivna elever per årsarbetare

6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Utgift
tom 2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

Fristadsskolan omb, inventarier

2 000

0

2 000

0

0

Gånghester omb, inventarier

3 000

0

1 000

2 000

0

Norrbyskolan omb, inventarier

2 000

0

0

2 000

0

Erikslundskolan omb, inventarier

4 000

0

0

0

4 000

Sjömarken omb, inventarier

4 000

0

0

4 000

0

Byttorpskolan

4 000

0

0

0

4 000

Tullenskolan

1 000

0

0

1 000

0

Ny inhyrning, t ex Nornan/Kulturskolan
2019, annan enhet 2020

3 000

0

0

2 000

1 000

Daltorpskolan, inventarier

1 000

0

0

1 000

0

24 000

0

3 000

12 000

9 000

Summa

Grundskolenämnden är inne i en fas med flera ny-, om- och tillbyggnader av stadens skolor primärt för
att möte den förväntade elevökningen i stadens befolkningsprognos. Nämnden behandlar årligen i juni
en lokalplan som anger hur lokalbehoven förändras enligt stadens befolkningsprognos och hur dessa
behov föreslås lösas. En uppdatering sker under senhösten i samband med KS behandling av
kommande års budget. Lokalplanen utgör även nämndens underlag för Lokalförsörjningsnämndens,
LFN:s, samlade lokalplaneringför staden och kommande års investeringsplan. Investeringsmedel till ny, om och tillbyggnation av skolor tillförs LFN. Medel för inventarieanskaffning till om-, ny- och
tillbyggda skolor tillförs Grundskolenämnden. Beloppen ovan följer KS ställningstagande till GRN:s
förslag i Budget 2018:1. Projekt avslutade under 2017 är ej redovisade i tabellen ovan, bara projekt
under 2018 - 2020 är angivna.
Då det finns många objekt och alternativ till lokallösningar i LFN:s lokalplanering behöver det finnas
en beredskap för justeringar när olika alternativ är färdigutredda både vad avser när i tid och vilka
objekt/lösning som blir den slutgiltiga under planperioden i tabellen ovan.
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Budget 2018:2 - tilläggsförslag
Allianspartierna i Grundskolenämnden
Skolinspektionens granskning
Enligt vår bedömning har det genom de senaste åren byggts upp ett underskott inom
skolområdet, vilket inte minst visat sig vid skolinspektionens granskningar av Borås Stads skolor.
Det har varit många anmärkningar av allvarlig art varav ett antal varit förknippade med hot om
vite. Under 2017 har den nya grundskoleförvaltningen och enskilda skolor arbetat intensivt för att
åtgärda de påtalade bristerna. Det arbetet har varit framgångsrikt. Vissa vitesförelägganden har
dock trots detta arbete fallit ut. Det är av central betydelse att Borås Stad lär av denna process
och vidtar åtgärder för att förhindra ett upprepande, vilket också återspeglas i detta tilläggsförslag
från allianspartierna i Grundskolenämnden. Hitintills har både nämnd och förvaltning, likt vad
som beskrivs ovan, arbetat med att släcka bränder. Nu är det dags att ändra inriktning och börja
bygga en jämlik skola i Borås där alla har samma rätt till en bra utbildning.
Analysmetod och transparens
Analys av de enskilda skolornas behov och de enskilda elevernas behov måste stå i centrum
under det fortsatta arbetet. Det arbetet behöver utvecklas. Arbetet med budget 2018 har tyvärr
inte präglats av transparens och tillgänglighet och de analyser av de enskilda skolornas
anpassningsbehov som presenterats har haft fokus på personal snarare än elevernas behov. Vi
inser att anpassningar kommer att behövas, inte minst utifrån helt naturliga skeenden som
minskat antal elever.
Negativa konsekvenser av förslag till Budget:2
När man studerar förslaget till Budget:2 ser man att det ställer krav på ett lokalutnyttjande som
innebär färre kvm/elev och en högre grad av samutnyttjande. Den centrala administrationen ska
utifrån konsekvensanalysen minskas, antalet elever i förskoleklass kommer att öka, det totala
antalet elever ökar vilket innebär ökade krav på lokaler, personell bemanning och rätt kompetens.
När det gäller kostnadsökningar har personalkostnaderna blivit högre, vilket kan härröra sig från
ingången av verksamheten 2017. Vidare har lokalbrist ibland inneburit dyra lösningar, vilket
måste ställas mot den ersättningsnivå som gäller för nya elever.
Anpassningsbehov
Situationen i fritidshemmen är ansträngd och personalbemanningen ligger under riksgenomsnittet
och elevgrupperna är på en del ställen stora. I det slutliga budgetförslaget föreslås att
anpassningar inom CFL mildras. Anpassningsbehoven berör dock fortfarande CFL och många
skolor. Dessa behöver erforderlig tid för att genomföra anpassningar. Vi anser att det finns
anpassningskrav som är omöjliga att genomföra under 2018 och vill därför tillföra medel som
innebär lättnader för enskilda skolor.
Små skolor
Vi anser vidare att resurstilldelningen till skolor på små orter bibehålls enligt Budget 2017 i
avvaktan på en ny resursfördelningsmodell.
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Elevhälsan
Vi anser vidare att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017 års ursprungliga budgetnivå samt
att en plan för rekrytering av personal tas fram och återrapporteras till nämnden. Vi anser det är
orimligt att elever med särskilt stöd inte får sina behov tillgodosedda och i praktiken utsätts för
besparing inom detta viktiga område. Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och
organisatoriska uppbyggnad bör utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan. Flera
av rapporterna från skolinspektionen har visat på att elevhälsans verksamhet kan utvecklas och
bör stärkas.
Särskilda undervisningsgrupper
Särskilda undervisningsgrupper startar i Borås under 2018. Behovet av dessa grupper är stort och
akut och måste tillgodoses i närtid.
Strategiskt budgetarbete
Allianspartierna i Grundskolnämnden föreslår vidare att nämnden per omgående tar fram en
strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som underlag för de kommande årens
budgetarbete.
Förebyggande arbete och kvalitetsutveckling
På initiativ av allianspartierna har Grundskolenämnden tidigare bifallit förslag om analys av
Skolinspektionens granskningar och kritik - utförd av förvaltningschefen. Denna analys ska
presenteras för nämnden i mars. Vi vill nu att analysfunktionen blir permanent, med rapport till
nämnden kvartalsvis om det förebyggande arbetet som sker. Detta för att i framtiden aldrig
hamna i samma situation igen. Kvartalsrapporterna ska utgå från den analys som presenteras för
nämnden i mars.
Förbättrad studiero och trygghet
Efter Skolinspektionens granskningar under 2017 kom det fram att studieron och tryggheten på
många av våra skolor var bristfällig. Trots att mycket arbete genomförts finns det mer att göra.
Förvaltningen behöver ta fram en åtgärdsplan tillsammans med skolorna för en förbättrad
studiero. Planen ska föreslå vilka åtgärder som finns att tillgå. Anställning av socialpedagoger
samt mobila team med fritidsledare är exempel på åtgärder som kan vidtas.
Ökad undervisningstid
Kunskapsresultaten i Borås skolor gör att vi ser behov av mer undervisningstid. Den långsiktiga
målsättningen är att den dagliga lärarledda undervisningen ska öka med i genomsnitt en timme.
Rörelse i skolan
Idag finns det många barn och unga i skolåldern som inte rör på sig tillräckligt för att uppnå en
god hälsa. Fler studier pekar på att motion och hälsosamma vanor leder till bättre lärande och
kunskapsutveckling. Möjligheten till ytterligare idrott, puls för lärande (korta pulspass under
dagen) eller annan fysisk aktivitet ska utredas och genomföras. Frågan har lyfts tidigare i
Grundskolenämnden men vi vill ändå lyfta frågan för att accentuera vikten av en strategisk plan
för genomförandet.
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Undervisning på finska
I dag finns det förskolor i Borås som har avdelningar för finsktalande barn. För att dessa barn ska
ha möjlighet att fortsätta lära sig finska språket behövs en eller flera grundskolor som erbjuder
undervisning på finska.
Kulturen i skolan
Skolbibliotek och skolbibliotekarien samt övriga kulturinstitutioner är viktiga för skolans arbete
med läsupplevelser och språkutveckling. Skolorna ska nyttja den resurs som skolbibliotek och
skolbibliotekariens samt kulturinstitutioner är.
Studiecoacher
I samband med KAL-gruppens arbete i början av 2017 beslutades det om 6 nya tjänster –
studiecoacher – i syfte att avlasta lärarna. De fackliga representanterna uttryckte dock behov av
ytterligare tjänster.
Uppföljning av KF:s uppdrag
Följa upp spetsutbildning inom matematik och det aktiva skolvalet som beslutades i budget för
2017.
Matlyft inom skolan
Utreda möjligheterna till ett ”Matlyft inom skolan”. Åtgärder inkluderar utbildningsinsatser av
skolornas befintliga kockar, men också att en webbaserad modulutbildning tas fram för de av
skolornas medarbetare som idag arbetar inom kostenheten, men inte är utbildade kockar. Detta
görs för att förbättra möjligheten till näringsrik och bra skolmat, vilket i längden ökar möjligheten
att prestera för eleverna på lektionerna.
Hyresmodellen
Vi vill också uppmärksamma att hyresmodellen kan utvecklas avseende transparens och
förutsägbarhet vid nyinvestering och renovering. Hyresmodellen skapar idag problem i den
långsiktiga planeringen av Grundskolenämndens/-förvaltningens verksamhet.
Mot bakgrund av ovan föreslår Allianspartierna att ett antal tilläggsyrkanden införs i budgeten.
Förslag till beslut:
Grundskolenämnden beslutar att:
1. Förvaltningen får i uppdrag att redovisa givna uppdrag från Kommunfullmäktige samt
återrapportera med en plan med prioriteringsordning och tidsplan för när uppdrag ska
vara färdigställt. Planen ska redovisas senast på nämndsmötet i mars.
2. Förvaltningen får i uppdrag att, med utgångspunkt i den analys av Skolinspektionens
kritik som nu görs, rapportera till nämnden kvartalsvis med det förebyggande arbetet som
görs.
3. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur skolornas vaktmästarfunktion kan knytas
närmare respektive skola.
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4. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ta fram en plan för att förbättra studieron och
tryggheten på Borås Stads grundskolor.
5. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa så att den extra resurstilldelningen till skolor på
små orter bibehålls tills vidare på 2017-års nivå i avvaktan på en ny
resursfördelningsmodell.
6. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att elevhälsans resurser bibehålls på minst 2017
års ursprungliga budgetnivå, samt att en plan för rekrytering av personal tas fram och
återrapporteras till nämnden senaste i maj med utgångspunkt från en grundlig
behovsanalys. Elevhälsans placering inom grundskoleförvaltningen och organisatoriska
uppbyggnad ska utredas i avsikt att ge alla elever adekvat stöd av elevhälsan.
7. Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa att CFL:s verksamhet håller en fortsatt god
kvalitetsnivå.
8. Borås behöver nya skollokaler. I KF’s Budget:2 för 2018 finns fyra förstudieprojekt
upptagna för Borås Stads skolor. Förvaltningen får i uppdrag att bevaka och driva på
processen kring förstudierna och fortlöpande återrapportera till nämnden.
9. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda möjligheten att utöka
undervisningstiden i de kommunala skolorna.
10. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 ge de kommunala skolorna möjligheter att
erbjuda elever mer rörelse under skoldagen. Förvaltningen får vidare i uppdrag att ta fram
en plan för genomförandet och återrapportera till nämnden.
11. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 utreda och föreslå skolor som ska erbjuda
undervisning på finska
12. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018, i samverkan med Kulturförvaltningen, i större
omfattning samarbeta i frågor som rör skolbiblioteken och kulturskolan samt övriga
kulturinstitutioner i Borås Stad.
13. Förvaltningen får i uppdrag att under 2018 se över möjligheten att utöka antalet
studiecoacher och lärarassistenter samt utreda hur utfallet hittills har varit för dessa.
14. Behovet av särskilda undervisningsgrupper i skolverksamheten i Borås är stor och akut.
Grundskolenämnden har tagit beslut om att inleda försöksverksamhet med två grupper
vara den första är planerad att starta hösten 2018. Förvaltningen får i uppdrag att
inventera ytterligare behov samt återkomma till nämnden om vilka krav detta kan ställa på
verksamheten.
15. Förvaltningen får i uppdrag att intensifiera arbetet mot främlingsfientlighet, rasism och
intolerans, upprätta en plan för genomförandet samt återrapportera till nämnden senast
vid aprilsammanträdet.
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16. Nämnden och förvaltningen får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med att ta fram en
strategisk plan där behov, åtgärder och tidsplan finns som ett underlag för de kommande
årens budgetarbete.
17. Förvaltningen får i uppdrag att fördela tillkommande budgetmedel från KF så
anpassningskraven för enskilda skolor mildras.
18. Mot bakgrund av ovanstående tilläggsförslag tillskriva KF om att skyndsamt ge
Grundskolenämnden ett tilläggsanslag på minst 20 Mkr. Begäran om tilläggsanslag för
2018 års verksamhet görs till KF men begäran ställs även till KS.

För Allianspartierna
Ulf Sjösten
Moderaterna

Birgit Wahlgren
Liberalerna

Jan Idehed
Centerpartiet

Åke Ekvad
Kristdemokraterna

Martin Nilsson
Moderaterna

Björn-Ola Kronander
Moderaterna

Dennis Jernkrook
Moderaterna

Tommy Ky
Liberalerna
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00067
042

Magnus af Klint
Handläggare

Disponering av ackumulerat resultat
Beslut
Godkänna upprättad skrivelse samt översända densamma till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Det preliminära bokslutet för 2017 anger ett mindre överskott för
Grundskolenämnden för 2017. Nämnden har i behandling av budget 2018 gjort
ett flertal prioriteringar men ser behov av medel för omställningar i
verksamheten under 2018. Därför begär Grundskolenämnden att få disponera
ackumulerat överskott för 2017 under budgetåret 2018.
Ärendet i sin helhet
Det preliminära bokslutet för 2017 anger ett mindre överskott för
Grundskolenämnden för 2017. Nämnden har i behandling av budget 2018 gjort
ett flertal prioriteringar men ser behov av medel för omställningar i
verksamheten under 2018. Därför begär Grundskolenämnden att få disponera
ackumulerat överskott för 2017 under budgetåret 2018.
Samverkan
Samverkan i FSG 2018-01-23.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00063
007

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708

Uppföljning intern kontroll 2017
Beslut
Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2017 och översänder
densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs

•

Säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut

•

Minimera risker, säkra system och rutiner

•

Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster

•

Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed

•

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde.
Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2017 utifrån den
plan som antogs av Grundskolenämnden för 2017 och redovisar iakttagelser
och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har
genomförts enligt plan.
Beslutsunderlag
1. Bilaga, Uppföljning Intern kontroll 2017 (Grundskolenämnden)
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2018-01-23.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2017
Grundskolenämnden

1 Inledning
Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt,
samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp
att det interna kontrollsystemet fungerar.
Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2017 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden i mars 2017 och redovisar
iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport.
Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra
kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion.
Den interna kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens
styrsystem.
Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan.
Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2017 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2017 och redovisar
iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport.

2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Administration

Att rutiner finns för att hantera handlingar.
Stickprov

Analys
Kontroll har gjorts att enheterna arbetar i enlighet med dokumenthanteringsplanen. av 47
enheter har kontroll skett av 21 enheter. Resultatet visar att en klar majoritet arbetar i enlighet
med rutinerna för dokumenthantering. Dock fanns det de som trycker att de saknar kunskap
om planen i sin helhet. Dessutom är det en majoritet som önskar mer utbildning om innehållet i
dokumenthanteringsplanen.
Åtgärd
Under året har det blivit uppenbart att det krävs kraftiga insatser för att höja kompetensen
bland administrativ personal vid skolenheterna i syfte att bland annat kvalitetssäkra
inrapportering av olika former av data.
Under våren 2018 kommer därför Grundskoleförvaltningens Kvalitets och Utvecklingsenhet
samt Ekonomienheten att ta fram ett utbildningspaket som riktas till administrativ personal på
skolenheterna. En del av denna utbildning kommer att omfatta dokumenthantering.
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3 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personalomsättning

Kontroll av personalomsättning. Görs from
januari 2018 Kontroll sker regelbundet under året

Analys
Arbetet med att förbereda denna kontroll pågår enligt plan och kommer att börja genomföras
från och med januari 2018.
Åtgärd
Ytterligare åtgärder utifrån kontrollmomentet är i dagsläget inte aktuella

Kontroll av antalet behöriga lärare. Kan göras
först i oktober. Kontroll i centralt personalregister

Analys
Sedan september tas månatlig statistik ut gällande behörighet. Behörigheten ligger på ca 85%
på grundskolan. Det är svårt att rekrytera lärare.
Åtgärd
Rekryteringsresa till Finland har genomförts och gav ingenting. Samverkan med Borås
Högskola sker löpande genom att Borås Stad ordnar utbildningsplatser (VFU) för
lärarstuderande. Områdesdagar genomförs varje termin då Borås Stads skolor träffar alla
lärarstudenter, bland annat i rekryteringssyfte. Professionaliserar genomförs under varje vår
där Borås Stad träffat samtliga studenter på högskolan.
Särskild löneöversyn för att öka läraryrkets attraktivitet har genomförts. Studiecoacher för att
avlasta lärarna har införts på fem skolor. Mentorsverksamhet för nyanställda lärare genomförs.

Arbetsmiljö

Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts
Kontroll i Stratsys

Analys
Kontroll har skett av hur samtliga rektorer arbete med frågan.
3 skolor har inte utfört arbetsmiljörond på grund av inväntan på ny rektor. 2 skolor uppger att
det finns frågetecken kring om något protokoll upprättades.

Åtgärd
meddelat ansvarig Verksamhetschef för vidare åtgärd.

Kontroll av att arbetsmiljöträffar genomförts i
förvaltningen. Kontroll i Stratsys

Analys
Frågan har ställts till Verksamhetscheferna om arbetsmiljön har varit uppe för dialog på LSG
(Ledningsgruppssamverkan)
Samtliga Verksamhetschefer svarar att det har genomförts.

Åtgärd
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
Ingen ytterligare åtgärd behöver genomföras.

Kontroll av att rektorer har haft regelbundna APT
med sin chef Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Analys
Frågan är ställd till rektorerna som har svarat att de flesta har haft renodlade APT med cina
chefer.
Åtgärd
Påtala vikten för VC/Förvaltningschef att man har renodlade APT.

4 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Genomgång av attestförteckningar, ej egen attest
Stickprov

Analys
Rutinen med tvåhandsprincipen fungerar över hela förvaltningen utifrån vår löpande kontroll
och uppföljning. Inga särskilda skäl till ökade risker till följd av omorganisationen har
identifierats.
Åtgärd
Inom kost och lokalvård har maxbelopp införts och rutin för uppföljning av inköpsvolymer
införts.

Representation

Upphandling

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte
framgår och att program avseende representation
och/eller utbildningar bifogas. Kontroll av att
kostnader för representation följer
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer.
Samtliga fakturor på aktuella konton kontrolleras

Analys.
Sedvanliga stickprov görs och information om rutinen sprids till nya chefer.
Vi ser inga brister i grunden men det händer att man glömt att bifoga deltagarförteckningar
och/eller program i Agresso.

Kontroll av att inköp följer ramavtal Stickprov

Analys.
Stickprov tas och information lämnas när vi ser brister. Viktigt att chefer i linjen är tydliga i att
följa stadens fastställda regler för inköp och upphandling.

Åtgärd
Stickprov kommer att tas även i fortsättningen och information om rutiner och tekniker ges till
de som brustit i att bifoga material i Agresso.

Åtgärd
Varje skolenhet bör se över sin egen process och arbetsfördelning vid inköp.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

5 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Kost

Kontroll av att rutiner finns för specialkost.
Stickprov

Analys
Antal specialkost inom Förskolan och Grundskolan har under de snaste åren ökat. Enligt
nuvarande rutin sker en avvikelsehantering vid felaktig kost. Kontrollen visar att samtliga
enheter har rutiner för specialkost men att det finns behov av att revidera dessa i syfte att
skapa en förbättrad likställighet inom Förskolan och Grundskolan.
Åtgärd
En arbetsgrupp har arbetat sedan HT 2017 med att se över rutiner för specialkost inom
förskola/skola och minimera riskerna för fel. Arbetet fortsätter under 2018.

Integration

Kontroll av antal nyanlända per skolenhet
Statistikuppföljning

Analys
Sedan januari följs antal och andel nyanlända per skolenhet samt antalet asylsökande upp
varje månad. Andelen nyanlända kan ligga till grund för planering och budgetering när det
gäller CFL och mottagandet av nyanlända. Antalet asylsökande ligger till grund för hur
statsbidraget för dessa fördelas till respektive skola.
När det gäller nyanlända ser resultatet t.om oktober ut så här:
Totalt:
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Månad 2017

Summa av Andel nyanlända

jan

9,8%

feb

10,0%

mar

9,7%

apr

9,5%

maj

8,9%

jun

9,2%

aug

8,9%

sep

8,7%

okt

8,5%

nov

8,4%
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats
dec

8,3%

Det är en klart vikande trend under året och jämför vi med siffrorna för 2016 (11,5%) så blir
den tydligare. Att andelen sjunker beror till största delen på förändringarna i migrationspolitiken
nationellt. Det beror också på att flera av den relativt stora grupp somaliska elever som kom
under 2013 nu gått ur grundskolan.
På enhetsnivå följer utvecklingen i stort totalen men en del småskolor med få elever har fått en
ökad andel nyanlända. Men i stort sett alla har minskat.
Följande enheter ligger på 15% nyanlända eller mer.
Enhet

okt

Särlaskolan F-6

35,7%

Särlaskolan 7-9

24,2%

Erikslundskolan

23,4

Kristinebergskolan

19,3%

Bodaskolan F-6

19,2%

Ekarängskolan

18,0%

Daltorpskolan F-6

17,6%

Dannikeskolan

17,6%

Fjärdingskolan

17%

Byttorpskolan

16,8%

Erikslundskolan 7-9

16,5%

Bodaskolan 7-9

15,7%

Åtgärd
I budgetarbetet planeras en minskning av resurserna till CFL. Dels av nödvändighet då vi från
2018 inte får det särskilda statsbidraget om 15 mnkr/år som staten tillförde i en klumpsumma
inför 2016 men också för att vi ser att andelen nyanlända stadigt sjunker.
Det fria och aktiva skolvalet kan medföra att nyanlända elever sprids på fler skolor.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Studiero

Kontroll av hur elever upplever studiero
Enkätfråga i skolklimatundersökningen

Analys
I skolklimatundersökningen 2017 mäts endast trygghet.
Bristande studiero uppmärksammades tydligt i skolinspektionens rapporter. Varje skola
arbetar för och följer upp arbetet med ökad studiero tillsammans med elevhälsan.

Åtgärd
Tillföra frågan om studiero i skolklimatundersökningen 2018.
Dessutom ta fram en plan för systematiskt arbetet med studiero.

Elevhälsa

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt Kontroll i ProReNata

Analys
Prorenata infördes hösten 2016. Det har inte varit möjligt att få fram statistik för läsåret 16/17.
Mätning av hur många elever som mår dåligt tas fram läsåret 17/18 utifrån de hälsosamtal
som genomförs i årskurs 4 och 7. Varje skola har koll på sina elever och arbetar för dem som
mår psykiskt dåligt. Det sker både på förebyggande och åtgärdande nivå.

Åtgärd
En plan för att förebygga psykisk ohälsa tas fram 2018
Resultat av hälsosamtal läsåret 17/18 tas fram sommaren 2018
Särskilt stöd

Kontroll av hur många elever som placeras i
särskola Kontroll i ProReNata

Analys
Det finns en fastslagen rutin för hur processen mottagande till grundsärskolan går till. 2017 har
21 elever mottagits i skolformen, 2 elever har fått avslag på sin ansökan och 2 elever har
skrivits ut från grundsärskolan.
Åtgärd
Antal elever som mottages i grundsärskolan, antal som blir utskrivna och antalet elever som
får avslag på sin ansökan till skolformen rapporteras årligen till nämnden

Säkerhet

Kontroll av att anmälningar till huvudmannen görs
av kränkande behandlingar Genomgång av
anmälningar till huvudmannens diarium

Analys
Sedan i januari då implementering av nya rutiner för anmälan om kränkande behandling till
huvudmannen gjordes har antalet per månad stadigt ökat. t.om oktober har 640 anmälningar
gjorts.
Åtgärd
Rektorerna har utbildats i rutinen och då huvudmannen får in anmälningar från
skolinspektionen om kränkande behandling utreds frågan om anmälan gjorts för varje fall. Om
brister upptäcks kommuniceras detta med berörd skola.
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00236
007

Emil Persson Torgerson
Handläggare
033 353708

Intern kontrollplan 2018 för Grundskolenämnden
Beslut
Anta Intern kontrollplan för 2018 samt översända planen till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och
anvisningar för intern kontroll” 2017-03-28 som gäller till och med 2018.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs

•

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 som följer god redovisningssed

•

Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.

I samband med Grundskolenämndens sammanträde 2017-12-20 togs en
riskanalys fram som ligger till grund för den interna kontrollplanen.
Beslutsunderlag
1. Bilaga, Intern kontrontrollplan 2018 (Grundskolenämnden)
2. Bilaga, Riskanalys 2018 (Grundskolenämnden)

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2018-01-23
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2018
Grundskolenämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Samarbete

Risk för bristande
samarbete med
andra nämnder

Bristande samarbete kan leda till att parallella
processer utför som inte gagnar eleverna

Avstämning av läget för samarbete med andra
nämnder

Status kommentar över
läget

Varje
tertial

Administration

Risk att allmänna
handlingar inte
hanteras korrekt
på enheterna.

Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut,
hantera och bevara handlingar

Att rutiner finns för att hantera handlingar

Stickprov

Varje år

Budgetföljsamh
et

Risk för
överskridanden av
skolenheters
budgetramar

Att skolenheter överskrider sina givna
budgetramar

Reguljära budgetuppföljningar

Månatlig uppföljning med
rektorer och enhetschefer

Varje
tertial

Fritidshem

Risk för att
skolenheterna inte
kan genomföra en
tillräckligt god
fritidsverksamhet

Att skolenheter med fritidshem inte lyckas
fullfölja sitt uppdrag om en tillräckligt god
fritidsverksamhet

Kvalitetsrapport Fritidshem

Analys av enkäter ställda till
rektorer och elever samt
analys av relevanta
verksamhetsmått

Varje år

Budgetprocess

Risk för en
bristande
transparens,
konkret och
relevant
information om
resursfördelningsm
odell, budget och
verksamhetsföruts
ättningar

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän,
politiker och fackliga representanter.
Konsekvenserna för
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas

Uppföljning av plan för budgetarbetet och
nämndutbildning

Kontroll av följsamhet av
planen

Varje år
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2 Personal
Verksamhet /
Process
Personalomsätt
ning

Arbetsmiljö

Kompetensförs
örjning

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Risk för hög
personalomsättnin
g och svårighet att
rekrytera

Kollegiala lärandet påverkas av hög
personalomsättning och lönesättning. Klarar
inte av att rekrytera och behålla personal.
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal
med tillräcklig kompetens och erfarenhet

Kontroll av personalomsättning

Kontroll sker regelbundet
under året

Varje
månad

Risk för brist på
behöriga lärare

Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare

Kontroll av antalet behöriga lärare

Kontroll i centralt
personalregister

Varje
halvår

Risk för att
arbetsmiljön blir
bristfällig

Lyhörd som arbetsgivare

Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts

Kontroll i Stratsys

Varje år

Risk att rektorer
inte klarar av sitt
uppdrag

Arbetsbelastning för rektorer leder till att de
inte klarar av sitt uppdrag

Kontroll av att alla rektorer genomgått
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och
Borås Stads internutbildningar för chefer

Enkätfråga i samband med
arbetsmiljöenkät för chefer

Varje år

Risk att inte hitta
den kompetens
hos personal som
efterfrågas samt
att lönenivåerna för
kompetent
personal blir
oskäliga

På grund av bristen på utbildade lärare och
specialpedagoger finns det en risk att det är
svårt att hitta personal med den kompetens
som efterfrågas. Det i sin tur riskerar att leda
till oskäliga lönenivåer för kompetent personal

Följa upp att lön sätts enligt kommande
lönebildningsmodell

Chef för HR-enheten
kontrollerar att
Verksamhetschef använder
lönebildningsmodellen vid
nyanställning och i
samband med lönerevision

Varje
tertial

Kontrollera att kompetensförsörjningsplanen är
känd och tillämpas

Chef för HR-enheten följer
upp att planen används i
förvaltningsledningsgruppe
n

Varje
halvår
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3 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Kost

Risk för att att
elever med
specialkost inte får
den mat de skall

Rutiner för specialkost skall finnas för att
hantera elever som behöver specialkost

Kontroll av att rutiner finns för specialkost

Stickprov

Varje år

Fysisk skolmiljö

Risk att den
fysiska skolmiljön
inklusive
utomhusmiljön är
bristfällig

Skolmiljön kan vara bristfällig på grund av
tillfälliga lokaler mm, trånga skolor särskilt i
centrala delarna av staden

Kontroll av att lokaler är anpassade för
studiegång

Utdrag ur uppföljning, kolla
mer med Joakim

Varje
halvår

Integration

Risk för en ökad
segregation

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för
konflikter

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet

Statistikuppföljning

Varje
halvår

Studiero

Risk för dålig
studiero

Oroliga och störande elever påverkar andra
elevers möjligheter till inlärning

Kontroll av hur elever upplever studiero

Enkätfråga i
skolklimatundersökningen

Varje år

Elevhälsa

Risk för psykisk
ohälsa bland
elever

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt

Kontroll av hur många elever som mår psykiskt
dåligt

Kontroll i ProReNata

Varje år

Särskilt stöd

Risk för att inte
kunna ta hand om
barn i behov av
särskilt stöd

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett
extra stöd som inte alltid prioriteras fullt ut

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med
uppföljningar per år

Kontroll i ProReNata

Varje år

Säkerhet

Risk för våld i
skolorna

Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället
vilket även kan sprida sig till skolorna

Kontroll av att anmälningar till huvudmannen
görs av kränkande behandlingar

Genomgång av
anmälningar till
huvudmannens diarium

Varje år

Lokalsituatione
n

Risk att de
skollokaler vi har
idag inte räcker till
för att möta
behovet av antal
kommande elever

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås
Stad under de senaste åren samt en planerad
kommande ökning finns det en risk med
skollokalerna inte räcker till för att möta de
behov av platser som finns för kommande
antal elever

I den årliga lokalplanen, beskriva hur
befolkningsprognosens förändrade
elevvolymer föreslås ta hand om i befintliga
eller nya skolenheter

Lokalplanen

Varje år

Risk att de
evakueringslokaler
vi har idag inte
räcker till vid
kommande
renoveringar

Det finns ett behov av att ha tomma lokaler
som lämpar sig för skolverksamhet för att
löpande kunna renovera de skolor som
behöver detta. Osäkerhet finns idag kring
tillgången på sådana lokaler. Särskild
uppmärksamhet måste ägnas frågan i arbetet

Tillse att den långsiktiga planeringen av
skolors renovering är synligt i arbetet med
Lokalresursplanen

Tillse att detta finns med i
Lokalresursplanen

Varje år
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

med Lokalresursplanen
Bemanning

Risk att det inte
finns tillräckligt
med vuxna för att
se vad som händer
på skolgården

Att det på grund av låg bemanning eller
organisatorisk brist finns det risk för att det inte
finns tillräckligt med vuxna på skolgården
under rasterna

Kvalitetsrapport Värdegrund

Analys av elevers upplevda
trygghet på skolgården i
Skolklimatundersökningen

Varje år

Bilden av
skolan

Risk för att vi inte
lyckas förbättra
bilden av skolan

Att enskilda negativa händelser kan skymma
större och allmänna förbättringar

Uppföljning av bilden av skolan

Rektorers självskattning av
indikatorer samt
skolklimatundersökningen

Varje år
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00217
210

Uppdatering av Lokalresursplan 2019-2021
Beslut
Fastställa de uppdaterade uppgifterna kring Grundskolenämndens lokalbehov
samt sända dessa till Lokalförsörjningsnämnden som revideringsunderlag till
deras Lokalresursplan 2019-2021.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har uppdaterat uppgifterna kring sina lokalbehov som
Lokalförsörjningsnämnden efterfrågat till revideringsunderlag för att skapa
Lokalresursplan för Borås Stad 2019-2021. Detta ligger till grund för det förslag
som Lokalförsörjningsnämnden presenterar till investeringsplan.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har i Lokalrevision 1 och 2 uppdaterat uppgifterna kring
sina lokalbehov som Lokalförsörjningsnämnden efterfrågat till
revideringsunderlag för att skapa Lokalresursplan för Borås Stad 2019-2021.
Detta ligger till grund för det förslag som Lokalförsörjningsnämnden
presenterar till Borås Stads investeringsplan.
I grunden för lokalrevision 1 och 2 ligger Grundskolenämndens Lokalplan som
togs juni 2017. Behoven och förutsättningar har förändrats på vissa skolor sen
planen togs i juni. Dokumentet är en uppdatering i form av en mall som
Lokalförsörjningsnämnden skapat och som inkommit till Grundskolenämndens
diarium. Mallarna är kallade Lokalrevison 1 samt Lokalrevision 2. Lokalrevision
1 är en sammanfattning av lokalbehoven, mindre anpassningar, omtillbyggnation samt nybyggnation, och en nulägesanalys och riktlinjer gällande
grundskolans lokaler. Lokalrevison 2 är en presentation av mer detaljerad
information kring objekt i behov av expansion och
anpassning/ombyggnation/renovering för att klara ta emot ökade elevflöden
och få bättre lokalutnyttjande.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Bilaga 3 klass_elevprognos är en excelfil med flera flikar som presenterar olika
prognoser.
Bilaga 3 klass_elevprognos består bland annat av beräkning och prognos av
maxkapacitet i form av klasser och klassrum på skolorna utifrån var eleverna
idag faktiskt bor utan hänsyn till eventuellt bostadsbyggande och avtappning till
fristående skolor samt med avtappning till fristående skolor.
Den presenterar även förändring i befolkningsprognos skolvis (underlag av
byggnation av bostäder fram till 2021). Elever som går i friskolor är
medräknade.
Demotabell prognos F-6 och 7-9, 2017-2025 (byggnation till och med 2021),
medräknat barn som går i friskola och andra skolformer.
Bilaga 4 Demografisk utveckling Befolkningsprognos från mars 2017 (20172021) samt trendutveckling 2025, 2030 övergripande över Borås Stad samt
presenterat i gamla kommundelar.

Beslutsunderlag
1. Lokalrevision 1.
2. Lokalrevision 2.
3. Bilaga 3: klass_elevprognos.
4. Bilaga 4: Demografisk utveckling.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2018-01-23.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 20171227
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalsamordnare: Cathrine Kristoffersson
Nulägesanalys: Elevflödena till Borås Stads grundskolor ökar. Många skolor är fulla i den mån att det
inte finns plats för att skapa fler klasser. Däremot kan vissa befintliga klasser fyllas på med elever i
vissa årskullar på en del skolor. På många skolor blir kommande elevflöden så stora att kapaciteten
på skolorna inte räcker till.
Områdena Göta, Centrum, Norrby och Brämhult växer mest enligt elevprognoser på redan födda barn
men även stadens befolkningsprognos vittnar om ökning i dessa områden tex inflyttning och
nybyggnation.
Några av våra grundskolor är i dåligt skick båda fastighetstekniskt men även ändamålsmässigt för att
lämpa sig till grundskolans styrdokument. Skolor som har lågt lokalutnyttjande behöver ses över och
anpassas genom att byggas om och i många fall även byggas ut för att få ett invändigt utformande av
skollokalerna som gynnar verksamheten att använda lokalerna mer effektivt.
Omorganisation och förändring av skolstruktur kan innebära att det blir mer kapacitet på en skola, på
tex en F-9 skola så behöver de yngre barnen ha plats för fritidsverksamheten. Det kan vid
omorganisation till renodlad 7-9 skola innebära att man kan ta emot betydligt fler elever i årkurserna 79 på skolan än vad kapaciteten klarade vid F-9 organisationen. Skolverksamhet och
fritidshemsverksamhet för yngre elever kräver mer utrymme både inne och ute.
Nedan finns beskrivning på skolor som bör byggas om- och/eller till i Borås Stad. Grundskolans
planering och prioritering av att få plats med eleverna bygger på att vissa skolenheter skapas och att
skolor byggs ut i rätt takt för att Borås Stad ska kunna ta emot och ge alla grundskolelever en
skolplats.
Demografi: Se

bilaga 3 och 4.

Riktlinjer: Text från GRN:s Lokalplan 2017
”De ekonomiska förutsättningarna vid om-, till och nybyggnation är styrande för hur lokalplanen ser ut.
Ekonomiskt styrs GRN efter en internhyra med i två hyresnivåer, i dag 661 kr/kvm
respektive 1 084 kr/kvm, samt att extra inhyrning av moduler betalas efter verklig kostnad. Utökat
kommunbidrag erhålls för 75 % av prognostiserad demografisk utveckling. Detta gör att fokus sätts på
att bygga ut kapacitet för att kunna möta ökade elevströmmar. Att förbättra befintliga lokaler kräver
omprioritering från andra resurser, främst personal, till hyra begränsar möjligheten till att det nästan
blir omöjligt. Att bygga om befintliga skolor utan att de skapar en lokaleffektivitet motsvarande en ny
skola är ur ekonomisk synpunkt omöjligt. I kommande lokalarbete kommer de möjliga anpassningar
som kan göras i befintliga skolor att ses som kompletteringar utan att befintlig skolas hyra ökar. Nya
skolor med den högre hyresnivån och 75 % resurstillskott måste planeras med mycket god
lokaleffektivitet över tid och olika betalande verksamhetsdelar. Från ht 17 till ht 21 förväntas cirka
1 400 nya elever behöva ges plants i ny kapacitet där den högre hyran och 75 %
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kommunbidragstillskot förväntas. Borås Stads grundskolors teoretiska, fysiska maxkapacitet är ännu
inte helt utnyttjad. Den tidigare beräknade maxkapacitet på skolorna från Skolstrukturutredningen
baserades enbart på antal
elever som fysiskt får plats på en skola. Grundskolenämndens planering av skolkapacitet ska
baseras på antal klasser, detta är ett mer relevant sätt att beräkna enheternas kapacitet. Antalet
elever i respektive årskurs samt antal klassrum per skola och klassrumsstorlek blir avgörande för hur
många elever en enskild skola kan ta emot. Även flödena mellan skolor måste tas med i planeringen
då man beräknar maxkapacitet. En F-3 skola ska lämna ifrån sig ett visst antal klasser då eleverna
ska börja åk 4, då måste mottagande skola ha kapacitet till det. Likväl är det på högstadieskolor som
tar emot elever från F-6 skolor. Strukturen på skolan och i området spelar roll för hur planering av
maxkapaciteten ser ut på olika geografiska områden. Kapaciteten på en skola är också beroende av
klassrummens storlek och lokalernas utformning, elevernas ålder, olika elevers behov, storlek på
matsal, skolgårdens yta och utformning av den, förekommande uppehållsrum och caféteria, storlek på
kapprum (plats för ytterkläder och skåp) och korridorsutrymmen. Även schematekniska och
organisatoriska parametrar spelar in på maxkapaciteten samt hur fastigheten är utformad. Ofta har
äldre skolfastigheter inte möjlighet till samma kapacitet som nyare för att verksamheten ska kunna
arbeta mot skolans styrdokument och vara lokaleffektiva. F-3 och F-6 skolor har
fritidshemsverksamhet på morgon och eftermiddag som kräver lokaler och utrymme för lärande och
lek. 7-9 skolor behöver uppehållsrum där eleverna kan vara under rast och håltimmar. Alla 7-9 skolor
är utrustade med specialsalar, antalet är olika på skolorna runt om i Borås Stad. Många specialsalar
rymmer oftast inte en hel klass. Salarna har olika typer av utrustning beroende på ämnets karaktär.
Klassrummens storlek är varierande över Borås Stads grundskolor. Många skolor är byggda att ta
emot varierande storlek på grupper i klassrummen. Detta är en avgörande roll på planering av
elevantal och kapacitet på skolorna, då alla klasser inte alltid kan vara lika stora. Undervisning av
förskoleklass sker på vissa skolor i rum som inte går att definiera som klassrum utan är utformade att
passa till lek och lärande med annan struktur än traditionella klassrum. Även
kapprummens/skåpsplatsers roll är avgörande för maxkapaciteten. Eleverna måste kunna ha
möjlighet att hänga av sig ytterkläder och skor. Yngre barn har oftast extra kläder på skolan för att
kunna delta på undervisning, raster och fritidsverksamhet utomhus. Skolans kökskapacitet och matsal
storlek spelar stor roll. Antalet elever/klasser som får plats i matsalen är en parameter som spelar stor
roll vad gäller skolans kapacitet att ta emot elever. Enligt Livsmedelsverkets råd så ska skollunch
serveras mellan kl. 11.00-13.00 samt att eleverna ska ha möjlighet att äta i lugn och ro, minst 20
minuter. Detta kräver god schematisk planering på skolorna. Även ventilationen begränsar
kapaciteten. I de flesta klassrum/undervisningssalar finns skyltar med anvisning av antalet personer
som får vistas där enligt OVK-protokoll, men långt ifrån alla är uppmärkta. Dessa skyltar ska hjälpa
skolorna att planera verksamheten i klassrummen (antalet personer i klassrummet) men här saknas
uppmärkning på flera skolor, vilket förvaltningen uppmärksammat LFF på. Borås Stad har en standard
som säger att alla undervisningssalar ska vara uppmärkta med OVK-skyltar, ett uppdrag som ligger
hos LFN. På flera skolor är ventilationens kapacitet lägre än antalet personer som fysiskt får plats,
detta blir begränsande. De nyckeltal som LFF presenterat på byggnadstekniskt maxkapacitet i sin
Lokalresursplan 2017-2019 i Borås Stads skolor har inte kunnat preciseras under
Grundskoleförvaltningen i arbetet med denna lokalplan. Det råder för närvarande osäkerhet i
definitioner, mätningar och slutsatser av dessa vilka behöver tydliggöras inför det fortsatta
lokalplaneringsarbetet. Storleken på skolgården är ytterligare en faktor som begränsar antalet elever
på skolan. Borås Stad har ingen norm för hur stor en skolgård ska vara, hur många kvadratmeter per
elev som behövs för att skapa en tillfredställande utemiljö. Vid ny-, till- och ombyggnation av skolor i
Borås Stad vill GRN utreda och erhålla ett nyckeltal kring storlek på skolgårdarnas yta för att få
tillfredställande miljö för skolans elever. Det nyckeltalet bör vara en del i ett funktionsprogram för
Borås Stads skolor. Elevökningen inom staden beror till stor del på att antalet elever i de yngre/äldre
åren ökar men även mottagandet av nyanlända elever har påverkat elevökningen, framför allt i de
senare årskurserna. Elevökningen på sikt beror även på att det just nu är nya planerade
bostadsområden på många delar av staden. Just volymutvecklingen är den mest utmanande faktorn
både ekonomiskt och verksamhetsmässigt för GRN.”
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Lokalbehov: Anpassningar/mindre anpassningar
#Daltorpskolan – evakuering av Daltorpskolan F-6 till de evakueringsmoduler som användes av
Fristadskolan. Modulerna bör ställas i Götaområdet där man också beaktar behovet av en idrottshall
Detta krävs för att få tillräckligt med lokaler för eleverna i Götaområdet och att alla har en skolplats.
Skolinspektionen bedömde att Daltorpskolan skulle flytta 100 elever pga för trånga lokaler och för
många elever i befintlig F-9 skola. Götaområdet elevökning kräver fler lokaler till skolstart ht2018.
Daltorpskolan 7-9 kan då utöka och expandera med fler elever, Daltorpskolan F-6 väntar på att flytta in
i nybyggd skola i området så snart den är klar. Std Väster gick 2015 fram med behovet av ny skola i
Göta-området.
#Borgstenaskolan – Särskild undervisningsgrupp ska öppna på skolan. Anpassning krävs för att
anpassa lokaler till verksamhetens behov. Klassrum, grupprum, arbetsplatser, flytt av lokalvården o
kökspersonalens utrymmen. Behöver vara klart till påsklovet v.14.
#Tummarpskolan – förstora ett befintligt litet klassrum, riva vägg och utöka till fullstort klassrum för att
kunna ta emot större elevgrupp, krävs till skolstart höstterminen 2018.
#Äsperedskolan – klassrumsmoduler, förskolan har lånat alla administrativa lokaler av skolan, skolan
behöver två klassrum till för att kunna ha undervisning samt utrymme för personal och administrativt
arbete. Idag undervisas en klass i personalrummet. Behöver vara klart så snart det går under vt2018.
#Fristadskolan – musiksal, klassrumsmodul med tillhörande grupprum. Behöver vara klart till skolstart
ht2018. Skolgård, upprustning av skolgård efter ombyggnation.
#Trandaredskolans kök – utökning av 100 elever som idag finns i 4 st klassrum i moduler på
skolgården. Kökskapaciteten är för låg. Kök och matsal måste anpassas till elevantalet på skolan.
#Kinnarumma – väntar på utflyttning av förskolan för att få tillbaka ett klassrum. Idag är åk 6 i ett
grupprum och har undervisning. Behöver var klart så snart det går Vt2018.
#Svaneholm – utflytt av förskolan som lånar ett klassrum av skolan. Behövs till skolstart höstterminen
2018.
#Björkhöjdskolan (Samariten) – utökning av skolgård samt utökning och ombyggnad till fler klassrum
och kapprum, krävs 16 st samt fritidslokaler för åk F-3. Behöver vara klar till 2020.
#Sparsörskolan - Utökning av matsalen för att anpassas till antal elever på skolan. Vägg ska tas ner till
mindre rum som blir del av matsal. Anpassning av elevhälsan/specialpedagogs rum, kräver
ljudklassning av dörr. Befintlig dörr klarar ej kraven.
#Gula Skolan – anpassning till lärararbetsplatser samt elevhälsoutrymmen.
#Kerstinsgårdskolan – belysning på befintlig parkeringsplats saknas. Bedöms otryggt och osäker för
barn/elever och vårdnadshavare vid morgon och eftermiddag samt under vinterhalvåret.
#Äsperedskolan - parkering och angöring vid hämtning/lämning är otrygg, förskolan och skolan delar
parkering, båda enheter har växt vilket gör att fler bilar/leveranser/skolbussar rör sig runt skolan.
Ombyggnation/tillbyggnation – krävs för tex expansion av elev- klassantalet, bättre
lokalutnyttjande, ändamålsenliga lokaler som stödjer styrdokumenten, slitna eller ej
funktionsdugliga som kräver underhåll.
#Sjömarkenskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skola samt fritidshem. Idrottshall. Skolgård.
#Norrbyområdet – ombyggnation till F-6 alt/flexibelt F-3 skola, minst två paralleller samt fritidshem.
Idrottshall. Skolgård. Enligt elevberäkningarna måste kapaciteten finnas tillgänglig till skolstart hösten
2019.
#Bodaskolan – två klassrum samt fritidshem vid byggnation av Aktivitetshus på Bodavallen. F-6
skolan får då 14 klassrum och enheten kan ta emot 2 paralleller (idag har F-6 delen 12 st klassrum).
Idrottshall behöver expandera och byggas om för skolans växande elev/klassantal samt att den är i
dåligt skick.
#Myråsskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skola med 4 paralleller samt fritidshem. Idrottshall.
Skolgård.
#Erikslundskolan – om- och tillbyggnation till F-9 skola samt särskola med fritidshem för åk F-6.
Idrottshall. Skolgård. Skolan har dålig ventilation och utformningen på lokalerna är inte
ändamålsenliga enligt skolans styrdokument. Skolan och idrottshallen behöver
tillgänglighetsanpassas.
#Tummarpskolan – om- och tillbyggnation till en F-6 skola. Idrottshall. Skolgård. Ändrad skolstruktur i
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Dalsjöforsområdet. Dalsjöskolan 7-9, Tummarpskolan F-6. Utformningen på lokalerna är inte
ändamålsenliga enligt skolans styrdokument. Skolan behöver tillgänglighetsanpassas. Området kräver
expansion i lokalkapacitet för att möta elevströmmar.
#Byttorpskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skolan med 3 paralleller samt fritidshem. Idrottshall.
Skolgård. Utformningen på lokalerna är inte ändamålsenliga enligt skolans styrdokument. Området
kräver expansion i lokalkapacitet. Detta bör ske i fas med Norrbyskolans och Särlskolans
ombyggnationer.
#Sandgärdsskolan och Sandaredskolan – om- och tillbyggnation av 7-9 skola samt F-6 skola.
Sandgärdskolan har dålig ventilation. I samband med ombyggnation av Sandgärdskolan anpassa
Sandaredskolan med en större matsal samt fler klassrum och utformning av fritidslokaler/F-klass.
Flytta hemkunskapssal till Sandgärdskolan från Sandaredskolan. Utformningen på lokalerna är inte
ändamålsenliga enligt skolans styrdokument och organisation.
#Särlaskolan – ombyggnation för bättre lokalutnyttjande anpassad till åk 7-9. Slitna lokaler. Bygger på
att eleverna i åk F-6 har flyttat till någon annan skola i Norrbyområdet och till Byttorpskolan.
#Engelbrektskolan – ombyggnation för att få bättre lokalutnyttjande. Skolan ska struktureras till en 4-9
skola. Lokalerna är inte ändamålsenliga, trånga sektorer är bl.a kapprum och matsal. Två klassrum är
i moduler på skolan. Detta bör ske i fas med att Björkhöjdskolan expanderar.
#Trandaredskolan – om- och tillbyggnation till F-6 skola. Idag finns 4 stycken klassrum i
klassrumsmoduler, de behöver byggas in samt utöka lokalerna för expansion i området.
#Fristadskolan och Gula Skolan – om det blir byggnation av ny idrottshall i Fristad bör det utredas om
Fristadskolan i samma byggnad ha en musiksal samt eventuellt fler klassrum. Gula Skolans idrottssal
kan då byggas om till exempelvis fritidshemslokaler och klassrum kan frigöras på skolan.
NY SKOLA – krävs för att möta befolkningsprognosen i Borås Stad.
#Götaområdet – Daltorpskolan ny F-6 samt fritidshem med 4 paralleller. Idrottshall. Skolgård.
(Evakueringslokaler behövs tills skolan är byggd för Daltorpskolan F-6, ifrån skolstart ht2018).
#Boda/Hässleholmen/Trandared – ny 7-9 skola alt F-6 beroende på hur grundskolans lokalbehov har
tillgodosetts enligt lokalbehovsplanering (se ovan). Idrottshall. Skolgård.
#NY SKOLA placering efter nybyggnation av bostäder samt befolkningsprognos i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Mindre anpassningar:
Se ovan beskrivet i anpassningar/mindre anpassningar vid Lokalbehov.
Uppsägning av lokaler
#Asklandaskolan – säga upp delar av källarplanet som idag används till magasineringslokaler för
andra förvaltningar och verksamheter. Grundskolenämnden önskar inte längre ha dessa lokaler och
betala hyra för.
#Väntar på beslut kring lokalisering av Kommunikationsklasser. ÅK 1-9. Eventuellt flytt till andra
skolenheter från nuvarande position på Regementet. Ej ännu klart var. De utvalda skolorna behöver
dock anpassningar till den verksamhet som bedrivs inom Kommunikationsklassens undervisning.
Eventuell uppsägning av lokal på Regementet. Information kan ges efter beslut i februarinämnden
(GRN).
Finns det någon trång sektor? Ja, kapaciteten på våra skolor klarar inte de kommande
elevströmmarna enligt beräkning på de barn som redan är födda samt med tillägg av
befolkningsprognosen. Trånga sektorer på grundskolorna varierar och många finns beskrivna under
lokalbehov och anpassningar, se ovan beskrivet. Den trånga sektorn inför kommande läsår är bl.a i
Götaområdet där klassrummen inte räcker till samt att Björkhöjdskolan behöver utökad skolgård. Även
Tummarpskolan har en trång sektor till nästa läsår, klasstorlekarna växer och klassrumsyta måste
utökas, idrottssalen och matsalen är ytterligare en trång sektor på den skolan. Uppstart av SU-grupp
(Särskild undervisningsgrupp) som ska vara stationerad på Borgstenaskolan är en trång sektor rent
lokalmässigt. Klassrumsmodul till Äsperedskolan är ännu en trång sektor då det inte finns klassrum till
alla klasser på Äsperedskolan idag.
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Syfte: Borås Stad växer, prognosen säger att grundskolans elever ökar med ca 300 barn per år.
Särskola och speciella undervisningsgrupper utökas också med den växande elevprognosen. Nya
skolor behöver byggas då våra grundskolor inte har tillräcklig kapacitet. Omorganisation och
skolstruktur behöver förändras i vissa områden. Renodla till 7-9 skolor på tex Daltorp, Särlaskolan,
Dalsjöskolan och flytta på F-6 enheterna. Detta skapar mer plats på 7-9 skolor då
högstadieundervisning och organisation där ser annorlunda ut än på F-6. Fritidshemsverksamheten
behöver utrymme på en F-6 skola. Specialsalar som högstadieskolor har kan användas mer effektivt
på en renodlad 7-9 skola.
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?
För att lösa kapacitetsfrågan enligt växande befolkningsprognos
1a.NY SKOLA Götaområdet Daltorp F-6 (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget)
1b.NY SKOLA Boda/Hässleholmen/Trandared
1c.NY SKOLA placering efter nybyggnation av bostäder samt befolkningsprognos i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen (kan även användas som evakueringsskola)
För att utökad kapacitet och bättre lokalutnyttjande/kvalitetshöjande:
1.Sjömarkenskolan (Pågående projektering och planerad byggstart 2018)
2.Myråsskolan (förstudie pågår)
3.Norrbyområdet (behov till expansion behövs till HT2019)
4.Byttorpskolan (påbörjad förstudie, avstannad)
5.Erikslundskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget)
6.Tummarpskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget)
7.Särlaskolan (förstudie klar)
8.Sandgärdskolan och Sandaredskolan (GRN väntar på förstudie enligt investeringsbudget)
9. Engelbrektskolan (förstudie klar på Engelbrektskolan)
Övrig information: Text från GRN:s Lokalplan 2017
”Vid nybyggnation av skola och förskola är det önskvärt att bygga verksamheternas lokaler nära
varandra. Så pass nära att verksamheterna kan dela på tillagningskök och eventuellt matsal. Detta
gynnar även verksamheterna då man behöver anpassa sig till förändringar i barn och
elevsammansättningar. Då kan lokalerna vara flexibla och elastiska för båda verksamheternas behov.
Med flexibla och elastiska lokaler menas utformning av lokaler som är mångfaldigt användbara men
kräver vissa anpassningar vid verksamhetsförändringar och omflyttningar. Vid nybyggnation är det
väsentligt att utforma lokalerna till en modern pedagogik som är anpassad till skolans styrdokument.
Fritidsverksamhetens lokaler ska vara anpassade för dess verksamhet. Skolan ska ha en tydlig entré
och vara tillgänglighetsanpassad. Skolgården bör utformas så att eleverna får möjlighet till rörelse,
bjuda in och locka till fysisk aktivitet. Köket och matsalen/restaurangen bör anpassas så att eleverna
på skolan får möjlighet att ha en god miljö under frukost, lunch och mellanmål. Idrottshallen ska vara
utformad så att den uppfyller läroplanens mål och skolans timplan för alla elever och klasser på
skolan. Ändamålsenliga lokaler för skolbibliotek, elevhälsans personal, administrativ personal,
konferenser, samtal samt lärararbetsplatser ska finnas på skolan för att tillgodose skolans
styrdokument. Kost- och lokalvårds-verksamheten behöver ändamålsenliga lokaler som matchar
deras behov och klarar kapacitetsmässigt att tillaga/mottaga kost till skolans maxkapacitet av elever.
Köket ska anpassas till antalet portioner som ska serveras. Planering av skolans verksamhetslokaler
bör även beakta lokalvårdens möjlighet att utföra sin verksamhet på ett funktionellt sätt.
Trafiksituation kring skolorna bör planeras säkerhetsmässigt för elever, vårdnadshavare och personal.
Det behöver finnas en säker på- och avstigning för elever som åker buss/taxi, parkeringsmöjligheter
för vårdnadshavare som lämnar/hämtar på skola/fritids samt parkeringsplatser för personal. Skolorna
omklädningsrum ska ha tillgång till duschbås. Det ska finnas valmöjligheter för eleverna att duscha på
olika sätt, i duschbås, med duschväggar eller i en öppen dusch. Varje elev ska känna sig trygg i
omklädning- och duschsituationen, varje skola ska ha alternativ. Skolans lokaler ska planeras så att
de kan ha en hög nyttjandegrad. Att schemaläggning görs så att skolans lokaler används på effektivt
sätt.”
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Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Björkhöjdskolan (Samariten)
Datum: 20171227
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: GRN:s Lokalplan 2017
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Utökning av lokaler till F-3 skola, klassrum, fritidshemslokaler, kapprum. Skolgården krävs mer yta till än vad som finns i
dagsläget. Centrumområdets elevflöden ska mottagas.
Nuläge: Idag finns 4 klassrum och stora fritidshemslokaler som idag används av till Lilla Engelbrektskolan. CFL har lokaler med 4 klassrum
och administrativa lokaler för elevhälsa och ledning.
Handlingsalternativ: Omorganisation av Engelbrektskolan 4-9 och Björkhöjdskolan F-3 på sikt.
Typ av behov: Ombyggnad och expansion lokaler i fastigheten samt utökning av skolgård.
Typ av lokal: Lokal till F-klass, grundskola, fritidshemsverksamhet.
Beskriv syftet och behovet: Utökning av elevplatser för att möte ökade elevströmmar.
Storlek/Antal: F-3 + fritidshemsverksamhet. Minst 16 klassrum och fritidshemslokaler, kapprum som passar till klassantalet.
Yta:

m²

Krav: Ändamålsenliga enligt skolans styrdokument. Utemiljö anpassas till F-3 elever.
Parkeringsplatser och angöring: Parkeringsplatser anpassad efter Borås Stads parkeringsnorm. Angöring anpassad för avlämning och
hämtning av elever i åk F-3.
Verksamhetsbeskrivning: F-klass och grundskola 1-3 mellan ca kl 8-14. Fritidshemsverksamhet ca kl 6.00-8.00 samt kl 12-18. Bibliotek.
Administrativt arbete. Elevhälsa.
Specifika behov: Ändamålsenliga enligt skolans styrdokument. Utemiljö anpassas till F-3 elever.
Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4.
Tidplan: Klart med 16 klassrum 2020.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Nu 4 klasser i F-klass och fritidshemsverksamhet samt CFL-elever. Netto blir ca 10 klasser.
Konsekvensanalys Konsekvenser som bör beaktas; utemiljön, trafiken till området, förskolan och gymnasiet har lokaler i samma fastighet.
Förskolans kök ligger på baksidan av huset, genomfart vid skolområde. Andra transporter vid skolområdet tex taxi och färdtjänst till
förskolan.
’
Omständigheter: Utökad utemiljö, ombyggnation inne.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Fristadskolan - musiksal
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: GRN.s Lokalplan 2017
Verksamhet: Grundskola
Lokalbehov: En musiksal med två stycken grupprum samt förråd till instrument. Salen ska kunna gå att använda som
storklassrum/samlingssal för att undervisa större elevgrupper samt vid estetisk verksamhet, drama, teater, musikuppträdande, möten.
Nuläge: Mu-sal finns idag på Gula skolan som behöver klassrummet för att ta emot elevflödet till F-6 skolan.
Handlingsalternativ: Har haft en lösning på F-6 skolan Gula Skolan som inte håller längre. Se ovan.
Typ av behov: Ombyggnad av skolan alt om det byggs en idrottshall i Fristad så kan det utredas om det kan skapas i samma fastighet.
Tillfällig lokal tills det är klart är modullösning.
Typ av lokal: En klassrumsmodul tills förstudie är påbörjad och klar för projektering och byggnation.
Beskriv syftet och behovet: Det finns ingen musiksal på 7-9 Fristadskolan.
Storlek/Antal: Ett större klassrum, två grupprum samt förråd.
Yta: ca 120-130 m²
Krav: Musiksal, krav på utformandet samt ljudklassning.
Parkeringsplatser och angöring: Verksamhetsbeskrivning: Musikundervisning, undervisning av större grupp i flera ämnen, uppträdande, stormöten.
Specifika behov: Anpassat till musikundervisning enligt skolans styrdokument, LGR11.
Demografisk utveckling i området: Elevflödet växer i Fristad, se bilaga 3.
Tidplan: Till skolstart ht18 (modul) eller i samverkan med FoF för permanent lösning.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Bodaskolan – aktivitetshus på Bodavallen 2 klassrum och fritids samt ombyggnation av
idrottshall
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Nej
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Behov av två klassrum och fritidshemshemvist till F-6 skolan. Större och ändamålsenlig idrottshall då skolan Bodaskolan har
expanderat och byggs om, tex vån 4. Större klassantal och elevantal.
Nuläge: F-6 skolan har endast 12 st klassrum i dagsläget, 2 klassrum till hade gjort skolan till möjlighet att ta emot två paralleller.
Idrottshallen
Handlingsalternativ: Typ av behov: Ombyggnation och nybyggnation i samverkan med Fof.
Typ av lokal: Skollokal och idrottslokal.
Beskriv syftet och behovet: : Behov av två klassrum och fritidshemshemvist till F-6 skolan. Större och ändamålsenlig idrottshall då skolan
Bodaskolan har expanderat och byggs om, tex vån 4. Större klassantal och elevantal.
Storlek/Antal: 2 klassrum, 25*2=50, 2 st grupprum, hemvist till fritidshemsverksamheten.
Yta: 120+40+40 m² samt idrottshall fullstor, delbar.
Krav: Samverkan med Fof, ev kan vissa lokaler samnyttjas.
Parkeringsplatser och angöring: Ökat behov enligt Borås Stads parkeringsnorm.
Verksamhetsbeskrivning: Grundskola, F-klass och fritidshemsverksamhet. Idrottsundervisning.
Specifika behov: Demografisk utveckling i området: Området ökar i elevantal.
Tidplan: I samverkan med Fof, klart under 2018.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Ca 50 elever netto.
Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Sandgärdskolan/Sandaredskolan
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: GRN:s Lokalplan
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Sandgärdsskolan behöver renoveras ur ett fastighetstekniskt perspektiv, problem med ventilation bl.a. Anpassningar i form av
till- och ombyggnation behöver också göras för att möta verksamhetens behov och ökade elevströmmar. Sandgärdsskolans elevutrymmen
samt skåpskorridorer behöver ses över. Sandgärdsskolan och Sandaredskolan ligger väldigt nära, en skola på varsin sida av Alingsåssvägen.
Sandaredskolan behöver större matsal. En flytt av hem- och konsumentkunskapssal till 7-9 skolan Sandgärdskolan, skulle kunna göra att en
utökning av matsalen samt ett standardklassrum kan vara möjlig. F-klasserna har idag undervisning i små rum som inte kan identifieras som
klassrum, de behöver utökas, rivas väggar.
Nuläge: Trång matsal. Elever i åk 6 går på 7-9 skolan. Lånar lokaler av Sandgärdskolan. Ej tillräckligt med klassrum på F-6 skolan. F-klassen
lokaler är inte ändamålsenliga.
Handlingsalternativ: Typ av behov: Ombyggnation och anpassning.
Typ av lokal: Matsal o klassrum, elevutrymmen och specialsal HKK.
Beskriv syftet och behovet: Få plats med alla elever på Sandaredskolan och göra Sandgärdskolan ändamålsenlig.
Storlek/Antal: Yta:

m²

Krav: Parkeringsplatser och angöring: Borås Stadsparkeringsnorm bör följas.
Verksamhetsbeskrivning: F-6 grundskola och fritidshemsverksamhet samt 7-9 grundskola.
Specifika behov: Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4.
Tidplan: I samband med ombyggnation av Sandgärdskolan/Sandaredskolan, 2019.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Beroende på hur utredningen av utformningen ser ut.
Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Gula Skolan
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Nej
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Anpassning, lärararbetsplatser samt elevhälsoutrymmen.
Nuläge: Det saknas arbetsplatser till pedagogisk personal samt ändamålsenliga elevhälsoutrymmen.
Handlingsalternativ: Typ av behov: Mindre anpassning
Typ av lokal: Beskriv syftet och behovet: Det saknas arbetsplatser till pedagogisk personal samt ändamålsenliga elevhälsoutrymmen.
Storlek/Antal: Yta:

m²

Krav: Ljudklassat till elevhälsoutrymmen.
Parkeringsplatser och angöring: Verksamhetsbeskrivning: F-6 skola samt fritidshemsverksamhet.
Specifika behov: Arbetsplatser till pedagogisk personal samt elevhälsoutrymmen.
Demografisk utveckling i området: Tidplan: 2018
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Borgstenaskolan
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Nej
Verksamhet: Skola
Lokalbehov: Klassrum och 2 mindre grupprum, lärararbetsplatser.
Nuläge: På första planet som ska anpassas är idag förråd, bibliotek, omklädning till kök o lokalvård.
Handlingsalternativ: Typ av behov: Anpassning/mindre ombyggnation.
Typ av lokal: Klassrum och 2 mindre grupprum, lärararbetsplatser.
Beskriv syftet och behovet: Uppstart av SU-grupp.
Storlek/Antal: Särskilt anpassad undervisning ska bedrivas. Klassrum och 2 mindre grupprum, lärararbetsplatser behövs.
Yta:

m²

Krav: Parkeringsplatser och angöring: Verksamhetsbeskrivning: Särskilt anpassad undervisning ska bedrivas.
Specifika behov: Demografisk utveckling i området: Tidplan: Behöver vara klart v.14 Påsklovet vt2018.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Konsekvensanalys Många fler pedagoger som arbetar på Borgstenaskolan, arbetsplatser till pedagoger måste skapas. Trångt i personalrum.
’
Omständigheter: I samråd med rektor tas plan på utformning fram till förvaltare.
Övrig information: -

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Tummarpskolan – Dalsjöskolan
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja, GRN:s lokalplan 2017
Verksamhet: Grundskola
Lokalbehov: En större F-6 enhet
Nuläge: Gamla slitna lokaler, väldigt liten idrottssal och omklädningsrum. Tre fastigheter varav en är gammal skolbyggnad från ca -40 talet.
En är ett gammalt kommunhus och en fastighet en gammal villa. Liten matsal. Fordon kör över skolgården för leveranser. Saknas hiss.

Handlingsalternativ: Göra F-3 skola till F-6 skola. Renodla 7-9 enheten i Dalsjöfors.
Typ av behov: Om- och tillbyggnation.
Typ av lokal: F-6 grundskola med idrotthall.
Beskriv syftet och behovet: Behov av att göra F-3 skola till F-6 skola. Renodla 7-9 enheten i Dalsjöfors. Behöver skapas 3-4 paralleller.

Storlek/Antal: 3-4 paralleller.
Yta:

m²

Krav: Parkeringsplatser och angöring: Ökat behov enligt Borås Stads parkeringsnorm. Ska finnas angöring och parkering till buss, taxi och
vårdnadshavare/personal.
Verksamhetsbeskrivning: F-6 grundskola med fritidsverksamhet.
Specifika behov: F-6 grundskola med idrotthall.
Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4.
Tidplan: Så snart det går eftersom skolan inte är tillgänglighetsanpassad.
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning sker både på Tummarpskolan och Dalsjöskolan beroende på utformning av F-6 skola. I
centrala Dalsjöforsområdet är det 3 paralleller i åk F-3 i dagsläget.
Konsekvensanalys Skapa F-6 enhet istället för F-3 skola samt renodla 7-9 skola.
Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Erikslundskolan
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja stn Norr har tidigare lyft enheten.
Verksamhet: Grundskola
Lokalbehov: Grundskola F-9 samt grundsärskola F-6 behöver ändamålsenliga lokaler som är tillgänglighetsanpassade. Erikslundsskolan
behöver renoveras ur ett fastighetstekniskt perspektiv, problem med ventilation bl.a. Anpassningar i form av till- och ombyggnation
behöver också göras för att möta verksamhetens behov och ökade elevströmmar i grundskola F-9, särskola F-6 samt fritidshem.
Idrottshallen behöver renoveras. Skolgården anpassas.
Nuläge: Lokalerna är inte ändamålsenliga och tillgänglighetsanpassade.
Handlingsalternativ: Typ av behov: Grundskola F-9 samt grundsärskola F-6 behöver ändamålsenliga lokaler som är tillgänglighetsanpassade. Erikslundsskolan
behöver renoveras ur ett fastighetstekniskt perspektiv, problem med ventilation bl.a. Anpassningar i form av till- och ombyggnation
behöver också göras för att möta verksamhetens behov och ökade elevströmmar i grundskola F-9, särskola F-6 samt fritidshem.
Idrottshallen behöver renoveras. Skolgården anpassas.
Typ av lokal: Grundskola, grundsärskola och fritidshem. Idrottshall.
Beskriv syftet och behovet: Grundskola F-9 samt grundsärskola F-6 behöver ändamålsenliga lokaler som är tillgänglighetsanpassade.
Erikslundsskolan behöver renoveras ur ett fastighetstekniskt perspektiv, problem med ventilation bl.a. Anpassningar i form av till- och
ombyggnation behöver också göras för att möta verksamhetens behov och ökade elevströmmar i grundskola F-9, särskola F-6 samt
fritidshem. Idrottshallen behöver renoveras. Skolgården anpassas.
Storlek/Antal: Samverkan med grundskola och grundsärskola för att utreda kapacitet.
Yta:

m²

Krav: Särskola o grundskola.
Parkeringsplatser och angöring: Borås Stads parkeringsnorm samt säker angöring för buss, taxi och vårdnadshavare/personal.
Verksamhetsbeskrivning: Särskola o grundskola.
Specifika behov: Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4.
Tidplan: 2019
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Ej ännu utrett.
Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

Daltorpskolan - Götaområdet
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja från stn Väster behovframställan 2015 om ny skola på Göta/Regementet.
Verksamhet: Grundskola F-6.
Lokalbehov: Grundskola, idrottshall, skolgård.
Nuläge: I Götaområdet saknas lokaler för att möta elevströmmarna.
Handlingsalternativ: Modullösning av Daltorpskolan F-6 så länge, kommer kunna ta emot från hela området (Svedje, Kristineberg).
Typ av behov: 3-4 paralleller grundskola F-6 + idrottshall.
Typ av lokal: : Grundskola F-6 + idrottshall.
Beskriv syftet och behovet: I Götaområdet saknas lokaler för att möta elevströmmarna. 3-4 paralleller grundskola F-6 + idrottshall.

Storlek/Antal: 3-4 paralleller grundskola F-6 + idrottshall.
Yta:

m²

Krav: Parkeringsplatser och angöring: Borås Stads parkeringsnorm samt säker angöring av buss, taxi och vårdnadshavare/personal.
Verksamhetsbeskrivning: F-6 grundskola och fritids.
Specifika behov: Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4.
Tidplan: 2018
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Daltorpskolan 7-9 renodlas och kan därmed utöka 7-9 verksamheten med någon/några parallell/er.
Daltorp f-6 har idag 1- paralleller.
Konsekvensanalys Ny skolenhet.
Omständigheter: Övrig information: -

’

Blanketten fylls i med relevant specificerad information.

NY SKOLA i BRÄMHULT/BODA/TRANDARED SAMT NY SKOLA PLACERAD EFTER BYGGNATION
AV BOSTÄDER OCH VÄXANDE BEFOLKNING
Datum: 20171214
Förvaltning: Grundskoleförvaltningen
Lokalresursplanen: Ja GRN: Lokalplan 2017
Verksamhet: Grundskola
Lokalbehov: Nya skolor för att möta elevströmmar
Nuläge: Grundskolorna kan inte ta emot ökade elevströmmar enligt befolkningsprognos/evakueringslösningar saknas för omtillbyggnationer av befintliga skolor.
Handlingsalternativ: Typ av behov: Nybyggnation
Typ av lokal: Grundskola
Beskriv syftet och behovet: Grundskolorna kan inte ta emot ökade elevströmmar enligt befolkningsprognos/evakueringslösningar saknas
för om-tillbyggnationer av befintliga skolor.
Storlek/Antal: 3-4 paralleller f-6 alt 6-7 paralleller 7-9
Yta:

m²

Krav: Parkeringsplatser och angöring: Borås Stads parkeringsnormer samt säker angöring.
Verksamhetsbeskrivning: Grundskola
Specifika behov: Kan användas som evakueringslokal för befintliga skolor som behöver renoveras.
Demografisk utveckling i området: Se bilaga 3 och 4 samt nya befolkningsprognoser från Samhällsbyggnadsförvaltningen som produceras.
Tidplan: 2020-2030
Vilka lokaler lämnas: Kostnader: Vilken nettoökning ger projektet? Konsekvensanalys Omständigheter: Övrig information: -

’

Demografisk utveckling
Stadskansliet gör årligen en befolkningsprognos kopplad till förväntad bostadsproduktion för staden som helhet och områden enligt fd KDN-indelningen. Prognosen avser 2016-2021. Förra året
gjordes en lägre framskrivning i skolstrukturutredningen som drar ut trenden till 2030 som anger
en fortsatt expansion av åldrar aktuella inom skolans område. Denna skulle utgöra grunden för
kommande lokalplanering. Denna är uppdaterad och benämns ”trendframskrivning” nedan. Från
markförvärv till att en skola kan tas i bruk är ofta 5- 7 år delvis beroende på hur ett ev detaljplanearbete kan genomföras. Det gör att 5-årsplanen snarare blir en rullande uppdatering som måste
ha sin grund i ett längre tidsperspektiv för beslut om kapacitetsinvesteringar.
Den kommuncentrala befolkningsprognosen är en förutsättning som Grundskolenämnden i sin
verksamhets- och lokalplanering och därpå följande budget skall utgå ifrån och definieras därför
just som förutsättning.
Bostadsbyggandet anges till ca 1 300 lägenheter per år och beräknas innebära en folkökning med
ca 14 600 personer per år i framför allt Centrum, Göta och Norrby. Det gör att fd SDN Västers
lokalplans analyser från 2016 bör vara relevant även för kommande år med viss uppdatering.
För skolan är det åldersgruppen 6 – 15 år som är relevant. Utvecklingen de kommande femåren
framgår av nedanstående tabell. Trenden redovisas fram till 2025 och 2030.
Befolkningsprognos mars 2017
Klass

Trendutveckling

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

1 376

1 375

1 428

1 428

1 437

1 430

1 537

1 583

1-3

7-9

3 943

4 067

4 144

4 300

4 352

4 415

4 598

4 861

4-6

10-12

3 733

3 893

4 068

4 133

4 257

4 335

4 617

4 946

7-9

13-15

3 625

3 722

3 808

3 926

4 085

4 260

4 517

4 924

F-9

6 - 15
7 - 15

12 677
11 301

13 057
11 682

13 448
12 020

13 787
12 359

14 131
12 694

14 440
13 010

15 283
13 746

16 314
14 731

1-9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Stadskansliets befolkningsprognoser avser Boråsbarn dvs de som är folkbokförda vilket exkluderar asyl- och tillståndssökande och en mindre grupp papperslösa. Det är också de folkbokförda
som utgör grunden för Kommunfullmäktiges resurstilldelning till Grundskolenämnden. Asyl- och
tillståndssökandes skolgång F-9 finansieras av Migrationsverket genom deras riktade statsbidrag.
Stadskansliet arbetar med genomsnittet av prognos för barn 31 dec 2017 och 31 dec 2018 som
grund för att fastställa elevantalet och underlag för kommunbidraget under 2018.
Föregående års prognos som gav förutsättningarna för 2017 angav 12 972 och ovanstående prognos för 2018 anger 13 253 barn dvs en ökning med 281 stycken. I resursfördelningen ges utökat
anslag för 75 % av ökningen motsvarande 211 barn.
Den förväntade elevökningen är en stadig och tydlig trend, drygt 300 fler barn varje år. Bara från
kommande hösttermin 2017 till höstterminen fyra år senare dvs HT2021 förväntas elevantalet
ökat med c 1 400 stycken. Det innebär i sig ett behov av en kontinuerlig kapacitetsutbyggnad
med drygt 300 elevplatser varje år.

Nedan redovisas den årliga förväntade förändringen och den ackumulerade båda ställt mot senast
kända utfall 31 december 2016. En trendframskrivning redovisas fram till 2025 och 2030.
Årlig ökning - förändring mot året innan i prognosen
Klass

Ålder

2017

2018

2019

2020

2021

F
1-3
4-6
7-9

6
7-9
10-12
13-15

-1
124
160
97

53
77
175
86

0
156
65
118

9
52
124
159

-7
63
78
175

F-9
1-9

6 - 15
7 - 15

380
381

391
338

339
339

344
335

309
316

Ackumulerad ökning - förändring årliga prognosen mot 2016
Klass

Ålder

2017

2018

2019

2020

Trendframskrivning

2021

2025

2030

F
1-3
4-6
7-9

6
7-9
10-12
13-15

-1
124
160
97

52
201
335
183

52
357
400
301

61
409
524
460

54
472
602
635

161
655
884
1067

207
918
1213
1299

F-9
1-9

6 - 15
7 - 15

380
381

771
719

1 110
1 058

1 454
1 393

1 763
1 709

2928
2767

3647
3440

Utvecklingen för de olika åldersgrupperna 2016 – 2021 och trend till 2025 - 2030
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Elevutvecklingen är inte jämnt fördelad över staden. Den ovan nämnde bostadsbyggnationen
som förväntas få störst effekt i Centrum, Göta och Norrby är en stark bidragande faktor. Nedan
redovisas befolkningsprognosen för de olika fd KDN-delarna. Ökningen från beräknad folkmängd 31 des till 31 dec 2018 redovisas som årsökning medan förändringen från 31 dec 2017 till
31 dec 20121 dvs under fyra år anges som förändringen under perioden. Det innebär att risken
för överskattningar begränsas. Trendframskrivning till 2025 och 2030 utan mer bostadsbyggande.
Brämhult
Befolkningsprognos 2017
Klass
F

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

6

209

198

241

230

206

196

190

200
602

1-3

7-9

579

603

608

650

659

660

613

4-6

10-12

524

536

570

588

602

595

653

608

7-9

13-15

507

527

538

536

540

563

669

667

F–9

6 - 15
7 - 15

1819
1610

1864
1666

1957
1716

2004
1774

2007
1801

2014
1818

2125

2077

1935

1877

1–9

Folkmängd (mantalsskrivna) 31 dec varje år

Området växer med knappt 100 elever till 2018 men växer svagare under perioden.
Centrum
Befolkningsprognos 2017
Klass

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

122

130

117

129

123

135

168

187

1-3

7-9

328

342

361

395

397

392

467

561

4-6

10-12

327

327

349

368

383

408

441

558
536

7-9

13-15

340

354

359

381

381

409

485

F-9

6 - 15
7 - 15

1117
995

1153
1023

1186
1069

1273
1144

1284
1161

1344
1209

1561

1842

1393

1655

1-9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området har en mindre ökning till 2018 men bl a den förväntade bostadsbyggnationen drar upp
volymen med c 200 under perioden.
Göta
Befolkningsprognos 2017
Klass
F

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

6

120

147

144

149

158

170

176

178
553

1-3

7-9

351

371

393

431

467

481

512

4-6

10-12

337

347

383

384

409

437

533

573
590

7-9

13-15

331

362

352

376

390

434

521

F–9

6 - 15
7 - 15

1139
1019

1227
1080

1272
1128

1340
1191

1424
1266

1523
1353

1742

1894

1566

1716

1–9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar med c 50 till 2018 men ökar med nästan 300 under perioden.

Norrby
Befolkningsprognos 2017
Klass

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

173

186

167

172

187

213

238

252

1-3

7-9

507

535

565

544

570

593

707

758
786

4-6

10-12

480

508

538

553

596

648

670

7-9

13-15

392

442

487

530

572

618

682

787

F–9

6 - 15
7 - 15

1552
1379

1671
1485

1757
1590

1799
1627

1925
1738

2072
1859

2297

2583

2059

2331

1–9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar med ca 90 till 2018 och c 400 under perioden.
Detta innebär att områdena Centrum, Göta och Norrby tillsammans ökar med c 170 till
2018 och med c 900 under perioden. En följd av planerad bostadsproduktion
Sjöbo
Befolkningsprognos 2017
Klass

2025

2030

75

91

104
304

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

70

67

75

79

80

F
1-3

7-9

237

239

211

227

235

247

244

4-6

10-12

210

222

252

263

266

241

256

292

7-9

13-15

234

224

223

239

254

288

270

276

F–9

6 - 15
7 - 15

751
681

752
685

761
686

808
729

835
755

851
776

866

976

775

872

1–9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar marginellt till 2018 och c 100 under perioden.
Trandared
Befolkningsprognos 2017
Klass

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

132

126

116

132

145

130

146

159

1-3

7-9

322

345

356

392

389

406

417

476
461

4-6

10-12

326

338

346

346

371

383

434

7-9

13-15

336

342

341

356

371

383

438

445

F-9

6 - 15
7 - 15

822
690

1151
1025

1159
1043

1226
1094

1277
1132

1302
1172

143

1541

1289

1382

1-9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar marginellt till 2018 men med c 150 under perioden.

Dalsjöfors
Befolkningsprognos 2017
Klass
F

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

6

148

164

167

154

160

145

154

147
470

1-3

7-9

438

448

466

486

486

479

467

4-6

10-12

453

449

446

441

445

457

471

483
459

7-9

13-15

420

419

437

444

436

426

473

F-9

6 - 15
7 - 15

1459
1311

1480
1316

1516
1349

1525
1371

1527
1367

1507
1362

1565

1559

1411

1412

1-9

Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar marginellt till 2018 men ökar med ca 30 under perioden.

Fristad
Befolkningsprognos 2017
Klass
F

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

6

148

144

158

152

150

141

137

120
392

1-3

7-9

449

460

455

461

461

463

439

4-6

10-12

377

407

442

455

463

451

458

432

7-9

13-15

371

365

369

377

402

429

455

444

F-9

6 - 15
7 - 15

1345
1197

1376
1232

1424
1266

1445
1293

1476
1326

1484
1343

1489

1388

1352

1268
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Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar med knappt 50 till 2018 och drygt 100 under perioden.
Sandhult
Befolkningsprognos 2017
Klass

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

161

135

139

150

152

134

148

149

1-3

7-9

439

453

456

439

427

439

450

467
467

4-6

10-12

425

445

442

439

452

447

445

7-9

13-15

415

425

434

419

437

427

432

440

F-9

6 - 15
7 - 15

1440
1279

1458
1323

1471
1332

1447
1297

1468
1316

1448
1313

1475

1523

1327

1374
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Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar marginellt till 2018 och en marginell minskning under perioden.

Viskafors
Befolkningsprognos mars 2017
Klass

Ålder

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2025

2030

F

6

93

76

103

80

76

89

90

87

1-3

7-9

293

271

272

275

259

255

277

277
284

4-6

10-12

272

312

296

293

268

264

252

7-9

13-15

277

259

266

266

301

281

265

277

F-9

6 - 15
7 - 15

935
842

918
842

937
834

914
834

914
828

889
800

884

925

794

838
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Folkmängd (mantalsskrivana) 31 dec varje år.

Området ökar marginellt till 2018 men minskar något under perioden.
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00033
212

Svar på remiss: Utställning av översiktsplan för Borås
Stad
Beslut
Grundskolenämnden tillstyrker förslaget till Utställning av Översiktsplan för
Borås med angivna förslag och synpunkter samt översänder svaret till
Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utställning av
”Översiktsplan för Borås Stad”. Utställning av ”Översiktsplan för Borås”
tillstyrks med synpunkter. Grundskolenämnden konstaterar att nämndens
inlämnade synpunkter i samband med första remissförfarandet, har noterats av
Kommunstyrelsen men inte föranlett några ändringar i Översiktsplanen.
Grundskolenämnden lämnar därför samma förslag till tillägg och ändringar
även i denna remissomgång.
Grundskolenämnden lämnar vid denna remissomgång följande yttrande:
• I det inledande avsnittet gällande övergripande mål och styrdokument, vilka
översiktsplanen förhåller sig till och som ligger till grund för strategiska vägval,
bör även Borås Stads ”Program för ett tillgängligt samhälle” finnas med.
• Vid en planering av nya skolor vid urbana stråk, bör särskild vikt läggas vid
trygghetsaspekten, både gällande inne- och utemiljön. Detta inkluderar
parkeringsmöjligheter som ska finnas nära skolor och lättillgängliga
angöringsplatser för mattransporter och avlämning- och avhämtning av barnen.
• Beakta närhet till skog- eller parkmark vid planering av skola för att ge
möjlighet till lek, lärande och rekreation för eleverna.
• Reservera tomter så att skola och förskola kan byggas nära varandra, så att
lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att vissa lokaler kan samnyttjas t.ex.
kök, matsal och idrottshall. Önskvärt är att även andra verksamheter placeras
nära t.ex. Fritid och Kultur.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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• Vid utarbetande av mer detaljerade planer och åtgärdsförslag vill nämnden i
ett tidigt skede involveras i processen.
• Ett styrdokument med syfte att kartlägga markbehov på längre sikt och med
syfte att i ett tidigt skede avsätta mark för utbyggnad av samhällsservice, till
exempel skolor, arbetas fram.
• Hållbar stadsplanering. Beakta vilka kommunala investeringar som tidigare
gjorts. Exempelvis har kommunen investerat i skolor i en rad mindre orter som
ligger utanför stråken och serviceorterna. Det är viktigt att ÖP medger
utveckling även på mindre orter så att underlag finns för de mindre skolorna.
Det är en god investering för kommunen att skapa underlag för skolor så att de
kan ha många elever, men det är också en kvalitetsfråga för skolan att
elevantalet inte blir för litet på en enskild skola. Genom att värna gjorda
investeringar i skolor, idrottshallar med mera kan ÖP bidra till en hållbar
utveckling i kommunen.
Nämnden ställer sig bakom förslaget att Borås Stad tar fram ett styrdokument
för samhällsservicens markbehov. Detta styrdokument kan skapa goda
förutsättningar att tillgodose behovet av samhällsservice.
Nämnden ställer sig positiva till att Utställningshandlingen utförligare beskriver
vikten av att möjliggöra bebyggelseutveckling i mindre orter och på
landsbygden. ÖP kompletteras med ytterligare resonemang kring en levande
landsbygd samt bebyggelseutveckling på landsbygden under ”Strategier”. Det är
viktigt för nämnden att hela staden kan växa och utvecklas, inte bara delar av
staden.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över utställning av
”Översiktsplan för Borås Stad”. Utställning av ”Översiktsplan för Borås”
tillstyrks med synpunkter. Nämnden vill ännu en gång till poängtera vikten av
att säkra tillgång till mark för samhällsservice. Nämnden anser att nybyggnation
av skolor inte ligger i paritet med befolkningsutveckling och bebyggelseutveckling, vilket behöver ändras.
För Grundskolenämnden är det relevant att nämndens synpunkter om
markbehov och juridiska krav som ställs på grundskolors utemiljö beaktas i
stadens strategiska plan för bebyggelseutveckling och markanvändning.
Grundskolenämnden konstaterar att nämndens inlämnade synpunkter i
samband med första remissförfarandet, har noterats av Kommunstyrelsen men
inte föranlett några ändringar i Översiktsplanen. Grundskolenämnden lämnar
därför samma förslag till tillägg och ändringar även i denna remissomgång.
Grundskolenämnden lämnar vid denna remissomgång följande yttrande:
• I det inledande avsnittet gällande övergripande mål och styrdokument, vilka
översiktsplanen förhåller sig till och som ligger till grund för strategiska vägval,
bör även Borås Stads ”Program för ett tillgängligt samhälle” finnas med.
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• Vid en planering av nya skolor vid urbana stråk, bör särskild vikt läggas vid
trygghetsaspekten, både gällande inne- och utemiljön. Detta inkluderar
parkeringsmöjligheter som ska finnas nära skolor och lättillgängliga
angöringsplatser för mattransporter och avlämning- och avhämtning av barnen.
• Beakta närhet till skog- eller parkmark vid planering av skola för att ge
möjlighet till lek, lärande och rekreation för eleverna.
• Reservera tomter så att skola och förskola kan byggas nära varandra, så att
lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att vissa lokaler kan samnyttjas t.ex.
kök, matsal och idrottshall. Önskvärt är att även andra verksamheter placeras
nära t.ex. Fritid och Kultur.
• Vid utarbetande av mer detaljerade planer och åtgärdsförslag vill nämnden i
ett tidigt skede involveras i processen.
• Ett styrdokument med syfte att kartlägga markbehov på längre sikt och med
syfte att i ett tidigt skede avsätta mark för utbyggnad av samhällsservice, till
exempel skolor, arbetas fram.
• Hållbar stadsplanering. Beakta vilka kommunala investeringar som tidigare
gjorts. Exempelvis har kommunen investerat i skolor i en rad mindre orter som
ligger utanför stråken och serviceorterna. Det är viktigt att ÖP medger
utveckling även på mindre orter så att underlag finns för de mindre skolorna.
Det är en god investering för kommunen att skapa underlag för skolor så att de
kan ha många elever, men det är också en kvalitetsfråga för skolan att
elevantalet inte blir för litet på en enskild skola. Genom att värna gjorda
investeringar i skolor, idrottshallar med mera kan ÖP bidra till en hållbar
utveckling i kommunen.
Vidare vill Grundskolenämnden ställa sig bakom Samhällsbyggnadsnämndens
yttrande om att i ett tidigt skede avsätta mark för utbyggnad av samhällsservice,
till exempel skolor och förskolor. I samband med att Borås förtätas blir detta
extra viktigt. När det planeras inom befintlig struktur och flera intressen
konkurrerar om samma ytor är en god framförhållning för ytkrävande
kommunala verksamheter som skolor och förskolor extra stor.
Grundskolenämnden ställer sig även positiva till Kommunstyrelsens svar på
Samhällsbyggnadsnämndens yttrande, där det föreslås att Borås Stad tar fram
ett styrdokument för samhällsservicens markbehov (förslaget beskrivs i
samrådsredogörelsen på sidan 47). Detta styrdokument kan skapa goda
förutsättningar att tillgodose behovet av samhällsservice.
Nämnden ställer sig positiva till att Utställningshandlingen utförligare beskriver
vikten av att möjliggöra bebyggelseutveckling i mindre orter och på
landsbygden. ÖP kompletteras med ytterligare resonemang kring
bebyggelseutveckling på landsbygden under ”Strategier”. Det är viktigt för
nämnden att hela staden kan växa och utvecklas, inte bara delar av staden.
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Bakgrund
Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017.
Samrådsunderlaget remitterades till lokala nämnder och bolag, statliga
myndigheter samt organisationer och intresseföreningar.
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom
förslagets övergripande innehåll. Många synpunkter har dock framförts som
föranleder tillägg och ändringar i olika delar av materialet.
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika
omfattning. Listan nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts.
• Beskrivning av hur översiktsplanens intentioner kan genomföras (Planens
genomförande). I beskrivningen ingår förslag till tidshorisonter för utpekade
områden med ändrad användning, samt förslag till fortsatt arbete efter ÖPs
antagande.
• Fortsatt utredningsarbete med övergripande trafikfrågor kommer genomföras
inom ramen för en trafikplan som upprättas efter ÖPs antagande.
• Förtydliganden kring samhällsutvecklingen utanför de föreslagna kärnorna.
Det handlar dels om en uppdatering av strukturbilden och beskrivningar av
bebyggelseutveckling utanför tätort.
• En översyn av kartmaterialet för att öka tydligheten. Avgränsningar har setts
över och i vissa fall justerats.
• Generella ändringar och kompletteringar i delen Hänsyn och riksintressen.
Framförallt efter önskemål från statliga remissinstanser som önskat
förtydliganden i vissa frågor. Det har också föranlett kompletteringar och
ändringar i tillhörande kartmaterial.
• Generella redaktionella ändringar och kompletteringar som förbättrar
läsbarhet och tydlighet.
Beslutsunderlag
1. Utställning av ÖP.
2. Samrådsredogörelse ÖP.
3.Grundskolenämndens remissvar över ”Översiktsplan för Borås Stad”
.
Samverkan
Information i FSG 2018-01-23.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2017-11-21

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2013-00272
212

Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås
Ett förslag till ny översiktsplan för Borås har upprättats. Alla kommuner ska ha
en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. I översiktsplanen ska
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Förslaget var på samråd 30 januari – 30 april 2017. Utifrån de synpunkter som
kom in under samrådet har förslaget omarbetats. Kommunstyrelsen tog den
20 november beslut om att skicka förslaget på utställning. Förslaget sänds på
remiss till statliga myndigheter, grannkommuner och andra berörda.
Allmänheten kan ta del av förslaget på kommunens hemsida, i Stadshuset och i
Kulturhuset. Vem som helst är välkommen att skriftligen lämna synpunkter på
förslaget.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 26 januari
2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till boras.stad@boras.se, gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer KS 2013-00272 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet
att 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
beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Handlingar
Planförslag, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse.
Samtliga remisshandlingar finns för nedladdning på boras.se/oversiktsplan
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanerare, Stadsledningskansliet
sebastian2.andersson@boras.se033 357098

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Remissinstanser
Statliga myndigheter/bolag

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mölndals Stad

Trafikverket

Göteborgs Stad

Vattenfall

Härryda kommun

Försvarsmakten

Alingsås kommun

Luftfartsverket

Nämnder/bolag Borås Stad

Svenska kraftnät

Arbetslivsnämnden

Energimyndigheten

Fritids- och folkhälsonämnden

Polismyndigheten

Förskolenämnden

Sveriges Geologiska Undersökning

Grundskolenämnden

Statens Geotekniska Institut

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Post- och telestyrelsen
Skogsvårdsstyrelsen i Västra
Götaland
Lantmäterimyndigheten Borås Stad
Högskolan i Borås

Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Regionala organisationer

Boråsregionen/Sjuhärads
kommunalförbund

Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Göteborgsregionens
kommunalförbund

Sociala omsorgsnämnden

Västra Götalandsregionen

Vård- och äldrenämnden

Västtrafik

AB Bostäder

Tekniska nämnden

Grannkommuner

Borås Borås TME

Bollebygds kommun

Borås djurpark AB

Herrljunga kommun

Borås Energi och Miljö AB

Marks kommun

Borås Elnät AB

Svenljunga kommun

Bors kommuns parkerings AB

Tranemo kommun

Industribyggnader i Borås AB

Ulricehamns kommun

Inkubatorn i Borås AB

Vårgårda kommun

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Varbergs kommun

Fristadbostäder AB
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AB Toarpshus

Miljöpartiet

Viskaforshem AB

Vänsterpartiet

AB Sandhultsbostäder

Moderaterna

Ungdomsrådet i Borås Stad

Liberalerna

Pensionärsrådet

Centerpartiet

Funktionshinderrådet

Kristdemokraterna

Övriga

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna

Samrådsredogörelse
2017-11-20

Samrådsredogörelse för ny
Översiktsplan
Innehåll
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Sammanfattning av inkomna synpunkter ............................................................... 3
Översiktsplanens möjligheter och begränsningar ................................................ 3
Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och kompletteringar............. 3
Inkomna yttranden/synpunkter ............................................................................... 5
Statliga och regionala myndigheter ......................................................................... 5
Nämnder och Bolag............................................................................................... 41
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Grannkommuner och regioner............................................................................. 120
Föreningar ........................................................................................................... 134
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Bakgrund
Aktualiteten i Borås Stads gällande översiktsplan ÖP06 har prövats, med slutsatsen att
kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett
bättre stöd för långsiktig planering. ÖP06 gäller dock fram till dess att en ny ÖP beslutas.
I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och
hållbar kommun. Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi
vill utveckla och förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov.
Översiktsplanen är ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att
spegla aktuella förhållanden.
Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och
detaljerad nivå. Översiktsplanen är ett paraply för kommunens planarbete– fördjupade
översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska
enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.

Samrådsprocessen
Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. Samrådsunderlaget
remitterades till lokala nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och
intresseföreningar.
Samrådsförslaget var utställt på samtliga av Borås bibliotek och i Stadshuset.
Samrådshandlingarna har varit tillgängliga på Borås stads hemsida. Sex öppna mingelkvällar har
ordnats i Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Viskafors samt två tillfällen i Borås. Vid dessa tillfällen
har samhällsplanerare funnits på plats för att svara på frågor om planen. Annonsering har skett
via webben, i Borås tidning samt i biblioteken.
Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda
av översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Antal yttranden som
kommit in redovisas i tabellen nedan.
Statliga och regionala myndigheter
Kommunala nämnder och bolag i
Borås stad
Grannkommuner och regioner
Politiska partier
Föreningar, organisationer och
företag
Allmänheten
TOTALT

12
25
11
9
12
30
99
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Sammanfattning av inkomna synpunkter
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande
innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ ändringar i olika delar av
materialet.
Samrådsyttrandena speglar en samsyn kring de utmaningar som Borås står inför då staden växer –
såsom exempelvis förtätning och trafik. Då stadens ska förtätas behöver det ske hållbart och det
är särskilt viktigt att värna de gröna värdena då mer bebyggelse tillkommer. Trafiken är en stor
utmaning att hantera då Borås växer vilket kräver ett helhetsgrepp och en långsiktig strategi för
att säkerhetsställa en hållbar och säker trafiksituation i kommunen.
Det påpekas även att det behöver bli tydligare kring själva genomförandet av de tankar och idéer
som översiktsplanen föreslår. De visioner/planer/idéer som finns behöver tydligare beskrivas hur
de ska genomföras och inom vilken tidsperiod de ska utföras. På så sätt kan de förslag som lyfts
fram i översiktsplanen bli tydligare och vara vägledande för kommande planeringen av Borås.

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar
Översiktsplanen har en bred ansats men syftar främst till att redogöra för kommunens framtida
mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är viktig som övergripande planeringsinstrument
och underlag för hela kommunen men många frågor måste redas ut i senare skeden. Det finns
många synpunkter som framförs som är väsentliga men som berör aspekter som inte kan
behandlas i en översiktsplan. Den generella bedömningen utifrån samrådet är att det behövs ett
fortsatt arbete efter översiktsplanens antagande. Detta beskrivs närmare i ett nytt avsnitt i
utställningshandlingen, kallad Planens genomförande.

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och
kompletteringar
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan
nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts. Enskilda synpunkter finns bemötta i
tabellen nedan.







Beskrivning av hur översiktsplanens intentioner kan genomföras (Planens
genomförande). I beskrivningen ingår förslag till tidshorisonter för utpekade områden
med ändrad användning, samt förslag till fortsatt arbete efter ÖPs antagande.
Fortsatt utredningsarbete med övergripande trafikfrågor kommer genomföras inom
ramen för en trafikplan som upprättas efter ÖPs antagande.
Förtydliganden kring samhällsutvecklingen utanför de föreslagna kärnorna. Det handlar
dels om en uppdatering av strukturbilden och beskrivningar av bebyggelseutveckling
utanför tätort.
En översyn av kartmaterialet för att öka tydligheten. Avgränsningar har setts över och i
vissa fall justerats.
3

Samrådsredogörelse
2017-11-20





Generella ändringar och kompletteringar i delen Hänsyn och riksintressen. Framförallt
efter önskemål från statliga remissinstanser som önskat förtydliganden i vissa frågor. Det
har också föranlett kompletteringar och ändringar i tillhörande kartmaterial.
Generella redaktionella ändringar och kompletteringar som förbättrar läsbarhet och
tydlighet.
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Inkomna yttranden/synpunkter
Samtliga inkomna synpunkter redovisas i tabellen. I högerspalten ges kommentarer till respektive
synpunkt i de fall det ansetts nödvändigt. Privatpersoner har anonymiserats och endast
synpunkter som bedöms relevanta ur översiktsplaneperspektiv har tagits med.

Statliga och regionala
myndigheter
Yttrande

Kommentar

Försvarsmakten
I Borås stad finns inga öppet redovisade
riksintressen för totalförsvarets militära del. I
Borås stad är det därför framför allt höga objekt,
exempelvis vindkraftverk, som kan påverka
riksintresset för totalförsvaret negativt. En
generell text om riksintressen för totalförsvarets
militära del saknas idag och bör införas i
plandokumentet. Ett förslag följer nedan:
Riksintresset för totalförsvarets militära del
Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9§
andra stycket miljöbalken) kan i vissa fall redovisas
öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. Dels finns
områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer
som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl
inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling
till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.
Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning
berörda av riksintressena.
I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som inte
redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av
höga byggnadsobjekt så som master och vindkraftverk.
Därför bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i
sådana plan- och bygglovsärenden. Hela landets yta är
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför, och
högre än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse. Det
innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste
skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen
används också som förberedelse för införandet av höga
objekt i landets flyghinderdatabas.
Totalförsvar
Riksdagen har i den försvarspolitiska
inriktningen för perioden 2016-2020 beslutat att
en sammanhängande planering för totalförsvaret
ska återupptas. Beslutet medför att
totalförsvarsplaneringen ska beaktas i all
samhällsplanering. Vidare har regeringen 2015-

Översiktsplanen kompletteras med
föreslagen text om riksintressen.

Noteras.
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12-10 beslutat om planeringsanvisningar för det
civila försvaret. Där specificeras att myndigheter
som har ett särskilt ansvar inför och vid höjd
beredskap, enligt förordningen (2006: 942) om
krisberedskap och höjd beredskap, ska återuppta
planeringen för sin beredskap inom ramen för
det civila försvaret. Kommuner är en sådan
ansvarig aktör som ska vidta de förberedelser
som krävs.
Vindkraft
För att säkerställa att eventuella områden som
framöver pekas ut som lämpliga för etablering av Översiktsplanen kompletteras med
vindkraft inte hamnar i konflikt med
skrivning enligt synpunkt.
Försvarsmaktens tekniska system måste en
förfrågan ställas till myndigheten. Under
avsnittet om vindkraft bör tilläggas att alla
ärenden avseende höga objekt ska remitteras till
Försvarsmakten.
Bråts skjutfält
Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt
område som ligger cirka fyra km söder om Borås
tätort. Inom skjutfältet bedriver Försvarsmakten
verksamhet. Skjutbanorna används då alternativ
saknas i närområdet.

Översiktsplanen kompletteras med
skrivning om pågående verksamhet på Bråt.
Samtal förs med försvarsmakten om en
eventuell reservatsbildning.

Högskolan i Borås
Högskolan i Borås är en stor arbetsplats med ca
13 000 studenter och ca 700 anställda. Sedan
sommaren 2013 har högskolan ett samlat
citycampus i Borås. Högskolan strävar efter att
bli det tredje största universitetet i Västsverige
och planerar på längre sikt för en expansion.
Högskolan vill säkerställa att det finns
möjligheter att genomföra expansionen inom
eller i nära anslutning till dagens campusområde.
Det ska finnas möjligheter att använda ytorna till
allt från forskningsmiljöer till studentbostäder.
Campus ska utvecklas på ett hållbart sätt och
vara en mötesplats i staden. Grönytor och en
vacker miljö tillsammans med tillgång till
studentbostäder med rimliga hyresnivåer nära
campus är viktiga inslag som påverkar
högskolans attraktivitet.
Ca 40 % av högskolans studenter pendlar från
Göteborgsregionen och det är därför av stor
betydelse för högskolan att det finns goda
pendlingsmöjligheter i form av snabba
transportmedel med täta avgångar. Högskolan
vill också se lösningar som främjar ett hållbart
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resande. Förhögskolan är det viktigt at det finns
möjlighet att stiga av/på tåget i närheten av
högskolans campus. Närhet till stationen är även
viktigt för högskolans anställda.
Högskolans studenter och anställda har även
stort behov av rörelse och förflyttning inom
campusområde och högskolan ser det som
angeläget att säkerställa att det finns en säker
trafikmiljö inom campusområdet. Järnvägen
upplevs redan idag som en barriär. Det är av
yttersta vikt att barriären inte blir ännu större.
Det vore komplext att flytta en så stor
verksamhet som högskolan och det är
högskolans önskan att nuvarande campusområde
kan fortsätta att utvecklas på ett positivt sätt.
Högskolan ser med glädje att Borås Stad lyfter
fram högskolan som en viktig aktör i den
fortsatta stadsutvecklingen. Det är väldigt
positivt att det i förslaget till ny översiktsplan ges
uttryck för vikten av att högskolan ska ges
utrymme att expandera. Borås Stads ambitioner
att prioritera hållbara transporter och att gång
och cykel ses som de självklara sätten att ta sig
fram i stadskärnan ligger väl i linje med
högskolans önskemål. Att översiktsplanen
överlag genomsyras av Borås Stads höga
ambitionsnivå avseende hållbar utveckling
stärker högskolans motsvarande ambition om att
vara ett hållbart lärosäte. Högskolan ser det
också som positivt att Borås Stad lyfter fram att
arbetsplatser med många besökare ska ha en
närhet till tågstation.

Förtydligande: Översiktsplanens intention
är att arbetsplatsers närhet till
kollektivtrafik generellt är viktig, inte enbart
till tågstation.

Högskolan vill gärna vara en aktiv part i det
fortsatta arbetet med att utveckla Borås till en
framgångsrik mötesplats med attraktiva miljöer.
Den av Vinnova medfinansierade
Innovationsplattformen Borås, där Borås Stad
och högskolan redan samarbetar, kan vara en av
flera viktiga arenor för ytterligare initiativ till att i
samverkan främja en hållbar stadsutveckling.

Länsstyrelsen
Riksintressen
Kommunikationer
Förutom utpekade vägar och järnvägar av
riksintresse ska översiktsplanen inkludera
luftfartens riksintresse. Borås Stad berörs av den
så kallade MSA-påverkande ytan för Landvetter,
Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser. Av

Översiktsplanen kompletteras utifrån
denna synpunkt, som även framförts av
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översiktsplanen bör framgå att lokalisering av
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft)
inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas
med berörd flygplats. Konsekvenser av
hinderbegränsande områden och bullerkurvor
ska redovisas i översiktsplanen i form av
restriktioner och eller rekommendationer.
Översiktsplanen saknar beskrivningar av hur
kommunen ser på riksintresset väg 40:s funktion
och utvecklingsmöjligheter kopplat till
kommunens övriga planering, samt hur
kommunen tänker tillgodose/tillvarata dessa
intressen.

För Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås, har
ännu ingen korridor valts. Först vid val av
korridor, det vill säga efter
lokaliseringsutredningen, blir
riksintresseanspråket skarpt. Länsstyrelsen anser
att Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås alltså
ännu inte kan behandlas som riksintresse som
innebär inskränkningar i planeringen. Dialog
pågår mellan statliga myndigheter
kring hur Götalandsbanans sträckning ska
hanteras innan en korridor är beslutad. Öster om
Borås stad pågår en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie)
kring höghastighetsbanan.
Observera att Funktionellt prioriterat vägnät
som i översiktsplanen beskrivs under rubriken
Riksintresse kommunikationer, inte är av
riksintresse.
Totalförsvarets militära del
I Borås kommun finns inga öppet redovisade
riksintressen för totalförsvarets militära del. I
kommunen är det därför framför allt höga
objekt, exempelvis vindkraftverk, som kan
påverka riksintresset för totalförsvaret negativt.
En generell text om riksintressen för

bl.a. Trafikverket, Swedavia och
Luftfartsverket.

Det ligger i Borås intresse att upprätthålla
väg 40s funktion som
kommunikationsanläggning. Samtidigt är
behovet av bl.a. bostadsutveckling i staden
viktigt för kommunen. Borås verkar för
mer hållbart resande genom de strategier
som beskrivs i planförslaget. Vidare
samverkar Borås med Trafikverket, t.ex.
genom medverkan i ÅVS Noden Borås,
samt genom en kommande
överenskommelse om förändrad
markanvändning i staden och
upprätthållande av väg 40s funktion. Detta
kommer framgå av utställningshandlingen
under riksintressen.
Trafikverkets PM Trafikverkets förhållningssätt
i plan- och fastighetsfrågor kopplat till En ny
generation järnväg bidrar med förtydliganden i
frågan. Översiktsplanen kompletteras
utifrån denna nya kunskap. Dock finns
fortfarande oklarheter kring vad som gäller
i de olika delarna av
höghastighetsjärnvägens utpekade område.
Borås Stad välkomnar förtydliganden från
myndigheterna och betonar vikten av
dialog mellan kommun och stat i frågan.
Detta framgår av utställningshandlingen.
Noteras.

Se kommentar till Försvarsmaktens
yttrande.
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totalförsvarets militära del saknas och bör
kompletteras. Ett förslag finns i
Försvarsmaktens yttrande, som bifogas.
Energiproduktion och -distribution
Den senaste informationen om
riksintresseområden för vindbruk finns att tillgå
via vindbrukskollen: http://www.vindlov.se.
Länsstyrelsen rekommenderar att
översiktsplanen uppdateras utifrån senast
tillgängliga data.
Hushållningsbestämmelserna kap 4 MB
Det bör framgå tydligare av översiktsplanen om
något Natura 2000-område riskerar att påverkas
och vilken hänsyn som då krävs. Observera att
även åtgärder utanför ett Natura 2000-område
kan innebära en påverkan.

I Borås finns inga riksintresseområden för
vindbruk, enligt Vindbrukskollen.

Inga Natura 2000-områden påverkas av
planförslaget. Av planförslaget framgår att
riksintressen ska respekteras och därmed
ska inga åtgärder som påverkar sådana
områden negativt tillåtas. Det är dock
rimligt med förtydligande enligt synpunkt.

Miljökvalitetsnormer
MKN vatten
Kommunerna har i Vattenmyndighetens
gällande åtgärdsprogram för vattenförvaltningen
(2016-2021) ett uppdrag att utveckla sin
översikts- och detaljplanering och prövning
enligt 3 kap. 5 § PBL så att
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås.
Kommunen behöver därmed göra en
bedömning av om översiktsplanen innebär
svårigheter att uppnå MKN för berörda
vattenförekomster.
Kommunen skriver i
miljökonsekvensbeskrivningen att
översiktsplanen inte bedöms inverka på
möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för
vatten. Länsstyrelsen bedömer att detta är för
översiktligt, och att översiktsplanen behöver visa
mer specifikt vilka vattenförekomster detta
gäller, motiv till bedömningen av huruvida MKN
nås, och hur kommunen avser hantera detta i
planeringen. De vattenförekomster som har dålig
vattenkvalitet och som därför särskilt måste
beaktas vid planering och byggande ska på ett
tydligare sätt redovisas med text och kartor. Då
översiktsplanen beskriver befintlig och
tillkommande bebyggelse och verksamheter är
det särskilt lämpligt att bedöma de samlade,
kumulativa, effekterna.
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Information om de enskilda
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och
status finns i databasen VISS (www.viss.lst.se)
och i kartfunktionen vatten-kartan
(www.vattenkartan.se). I förvaltningsplanen för
Västerhavets vattendistrikt finns mer utförliga
beskrivningar av bland annat bakgrunden till
normsättning och principer för undantag.
Det är positivt ur vattenvårdssynpunkt att
nytillkommande bebyggelse och förtätning i
första hand sker på redan ianspråktagen mark.
Förtätning inom strandnära områden kan dock i
förlängningen innebära att man skapar ett behov
av anläggningar i vatten, till exempel bryggor
som kräver tillstånd/anmälan. Vid all
bebyggelseplanering ska gällande
miljökvalitetsnormer beaktas. Ny bebyggelse
inom strandnära områden bör styras undan inom
områden som ansluter till extra känsliga
vattenförekomster när de kan motverka att
MKN kan följas. Länsstyrelsen vill upplysa om
att mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i dom
2016-08-30 (Svea HR M 8984-15) har tagit
ställning till att 2 kap miljöbalken ger utrymme
för tolkningar som är förenliga med
Weserdomen (EU-domstolen 1 juli 2015, C461/13). I Weserdomen slås fast att
medlemsstaterna är skyldiga att inte ge tillstånd
till verksamheter som riskerar att orsaka en
försämring av en ytvattenförekomsts status eller
äventyra uppnåendet av en god status hos en
ytvattenförekomst. Läs mer om detta på Havoch vattenmyndighetens hemsida.

Utställningshandlingen kompletteras
utifrån synpunkter på MKN vatten. I delen
Hänsyn och riksintressen beskrivs riktlinjer
för att upprätthålla god vattenkvalitet i
kommunen. Hänvisning görs till VISS och
Vattenkartan.

MKN luft
Halterna av luftföroreningar är inte enbart
Utställningshandlingen kompletteras
beroende av mängden utsläpp, lokalt och
utifrån synpunkter på MKN luft.
regionalt som beskrivs i samrådshandlingen, utan
också av hur luften kan omsättas i exempelvis
gatumiljö. Kommunen bör visa i översiktsplanen
vilka konsekvenser för luftkvaliteten i olika
områden som kan komma av planerna på att
ytterligare förtäta bebyggelsen där. Klaras MKN
i alla områden?
Strandskydd och landsbygdsutveckling i
strandnära lägen
Kommunen behöver visa en långsiktig strategi
för hur bebyggelse kan utvecklas med hänsyn till
strandskyddet. Ny bebyggelse ska som grund

Utställningshandlingen kompletteras med
utförligare beskrivning av
strandskyddsbestämmelser samt riktlinjer
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anpassas till gällande strandskyddsgränser.
Kommunen kan redan i översiktsplanen visa på
ifall alternativa lokaliseringar saknas, vilket är ett
av de särskilda skälen som kan åberopas för att
upphäva eller få dispens från strandskyddet
enligt 7 kap. 18 c §, punkt 5 miljöbalken.

för att följa dem. Det finns idag inga
utpekade alternativa lokaliseringar att
redovisa.

Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och
översiktsplanen föreslår inga nya.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen noterar några mellankommunala
frågor som bör komplettera översiktsplanen:
Naturmiljö
Natura 2000-området Abborrås ligger endast 10
meter från gränsen till Marks kommun. Åtgärder
som sker i Marks kommun skulle eventuellt
kunna påverka miljön i Natura 2000-området
och då kräva tillstånd.

I utställningshandlingen förtydligas
beskrivningarna om mellankommunala
intressen och vikten av mellankommunal
samverkan i samband med åtgärder vid
kommungräns.

Området Västgöta fjällar där områdesskydd
planeras ligger delvis över gränsen mellan Borås,
Bollebygd och Vårgårda kommuner.
Vatten
Flera större vattendrag och ytvatten sträcker sig
över kommungränsen. Åtgärder som sker i
grannkommuner skulle därmed kunna påverka
vattenstatusen i kommunen. Exempelvis
Åsunden-Torpasjöområdet, som är av
riksintresse för naturvård, sträcker sig över
kommungränserna till både Ulricehamn och
Tranemo kommun.
Godstrafik
Länsstyrelsen uppmuntrar till mellankommunalt
samarbete och samverkan i tidiga skeden med
Trafikverket gällande godstrafik.
Infrastruktur
Länsstyrelsen noterar att det inte råder
samstämmighet mellan Alingsås kommun och
Borås stad avseende status för väg 180 och väg
42. Detta är regionala vägar som bör utredas
gemensamt. Ett beslut finns sedan tidigare från
Vägverket, men eftersom ingen åtgärdsvalsstudie
genomförts är detta beslut att betrakta som ett
underlag. Kommunen kan vända sig med

I ÅVS Noden Borås har en översiktlig
studie genomförts där en ny sträckning av
väg 180 bedöms vara samhällsekonomiskt
lönsam. I remissen för Regional
Infrastrukturplan 2018-2029 är
sträckningen med som en brist och ÅVSarbete för denna del. Borås Stad anser att
denna ÅVS bör prioriteras och påbörjas
2018. Stråk 9 (Borås- Trollhällan) ska även
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eventuella önskemål till kommunalförbundet
eller planupprättare på VGR.

den genomgå ÅVS-arbete med start 2017.
Den kommer i huvudsak behandla
nuvarande vägsträckning.

Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor,
översvämning eller erosion
Risk och sårbarhet
Länsstyrelsen ser att tankarna i översiktsplanen
att förtäta i centrala lägen i tätorterna är goda.
En förtätning kan dock innebära att bostäder
kommer närmare riskkällor av olika slag.
Länsstyrelsen tycker att det är bra att kommunen
tar upp risk- och sårbarhetsanalysen i
översiktsplanen och att det framgår vilka
händelser som kommunen har bedömt har störst
betydelse för samhällsplaneringen. Det är en
fördel om risker och riskområden kan redovisas
på en karta.
I beskrivningarna av områden och stråk behöver
kommunen förtydliga vilka konflikter/risker som
finns, till exempel gällande förorenade områden,
buller, luftkvalitet, vibrationer, radon, närhet till
industri etcetera. Sådant som kan vara styrande
för vad som kan planeras behöver visas, för att
översiktsplanen ska vara vägledande. Se också
rubriken Transporter.

Kompletterande beskrivningar görs av
potentiella risk-/konfliktområden kopplat
till stadsutveckling. Dessa beskrivs
framförallt i delen Hänsyn och
riksintressen.

Farligt gods
Länsstyrelsen anser, precis som anges i
översiktsplanen, att risker ska beaktas inom 150
meter från transportled för farligt gods. Det
framgår i Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i
detaljplanprocessen, riskpolicy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods.
Det är ett bra initiativ av kommunen att ta fram
en rapport för att belysa problematiken med
farligt gods och för att få en robust
samhällsplanering. Översiktsplanen kan ge en
bättre vägledning kring farligt gods genom en
något utförligare beskrivning av denna rapport
med rekommendationer om skyddsavstånd som
kommunen tagit fram. Vid granskning av planer
med farligt gods förhåller sig Länsstyrelsen till
ovan nämnda riskpolicy. Det innebär att
Länsstyrelsen i sin granskning kan begära
ytterligare utredningar trots vad som framgår av
en lokal vägledning. Även om det tas fram

Utställningshandlingen kompletteras med
en utförligare beskrivning utifrån
rapporten, samt karta över farligt godsleder.
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riktlinjer kan det ändå finnas behov av
platsspecifika utredningar i vissa fall.
Det står i översiktsplanen att transporter av
farligt gods är hänvisade till vissa vägar av
Vägverket. Det är delvis rätt. De
rekommenderade transporterlederna för farligt
gods har utarbetas i samverkan mellan
Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket,
kommuner, räddningstjänster och näringsliv.
Länsstyrelsen vill klargöra att alla vägar i är
tillåtna för transport av farligt gods, om det inte
finns någon lokal trafikföreskrift som begränsar
detta. Trafikverket, Länsstyrelsen och
kommunen har tillsammans pekat ut väg 27, 40,
41 och 42 samt väg 1757. (Väg 1757 är utpekad
transportled för farligt gods från
cirkulationsplatsen vid väg 42 och 180, på
Norrby Långgata och Göteborgsvägen fram till
Tullamotet) ÖP måste kompletteras med den
sist-nämnda sträckningen.
Skyddsavstånd till störande verksamheter
Det är viktigt att restriktionsområden vid
bullrande verksamheter, industrier och andra
störningskällor respekteras. Samtidigt bör
bostäder inte placeras så att pågående
verksamheter kan få restriktioner i efterhand.
Möjliga konflikter mellan föreslagna/befintliga
verksamhetsområden och nya/befintliga
bostadsområden behöver identifieras, till
exempel Hestra, Gässlösa, Svens-gärde,
Dalsjöfors.
Buller
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är Borås
Stads långsiktiga strategi att godstrafik flyttas
utanför staden vilket minskar bullernivåerna. Då
staden förtätas finns samtidigt en risk för fler
bostäder i bullerutsatta lägen. Länsstyrelsen ser
behovet av ett övergripande förhållningssätt till
att minska antalet bullerutsatta. En generell risk
är att de föreslagna strategierna och principerna
frångås i kommande planeringsskeden och inte
förverkligas. Länsstyrelsen anser att det behövs
kartmaterial som visar hur bullerpåverkan ser ut i
kommunen, främst från trafiken men även andra
eventuella större bullerkällor så som
industriverksamhet. Översiktsplanen behöver
vidare redogöra för hur planeringen principiellt
ska förhålla sig till detta, förslagsvis genom

Översiktsplanen kompletteras med denna
information. Länsstyrelsen har tagit beslut
om förbud att transportera farligt gods på
Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron.

I delen Hänsyn och riksintressen
kompletteras detta avsnitt med riktlinjer för
skyddsavstånd till störande verksamheter.

Utställningshandlingen kompletteras med
resonemang och riktlinjer för buller.

Gällande bullerkarteringar finns tillgängliga
digitalt via kommunens webbplats.
Hänvisningar görs till denna.
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kartor med tillhörande text och illustrationer,
eller exempel.
Översiktsplanen bör också kompletteras med
vibrationer som kan orsakas av väg och järnväg,
aktuella områden bör visas på karta. Vid
byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att
tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs.
Potentiellt förorenade områden
Vid planering bör man på ett tidigt stadium
beakta risken för att ett område kan vara
förorenat. Områden där särskild hänsyn behöver
tas till markföroreningar bör markeras på karta.
Översvämningar
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att
använda Handboken ”Stigande Vatten” från 2011
och ”Checklista för klimatanpassning i fysik planering
– ett verktyg för handläggare på kommun och
länsstyrelse”. Länsstyrelsen vill även peka på den
regionala klimatanpassningsplanen, vilken bland
annat innehåller åtgärder baserade på
ekosystemtjänstperspektivet.
Översvämningsrisker bör redovisas på karta.
Risken för skyfall har fått ett ökat fokus i
samhällsplaneringen på senare tid. Länsstyrelsen
rekommenderar att kommunen identifierar
lågpunkter och ytvattenvägar i kommunen,
framförallt i tätorter, för att hitta eventuella
problemområden.

Komplettering görs av beskrivningar och
riktlinjer. För kartredovisning hänvisas till
länsstyrelsens karttjänst. Det möjliggör
löpande uppdatering av underlaget.
Utställningshandlingen kompletteras med
utvecklat resonemang om översvämningar
samt hänvisningar till länsstyrelsens
dokument. Komplettering görs även av
översiktlig översvämningsriskkarta.

Geotekniska förhållanden
Det är angeläget att översiktsplanen
kompletteras på några punkter gällande ras,
skred, erosion och geotekniska frågeställningar
kopplade till översvämning (Läs mer om detta i
SGI:s yttrande.):
Geotekniska förutsättningar bör redovisas
översiktligt med avseende på riskfaktorer
(ras/skred i berg/jord, erosion och
översvämning, med mera). Dessa faktorer kan
vara avgörande för lämpligheten för förändrad
markanvändning. Riskområden bör redovisas,
förslagsvis på karta, och en strategi kompletteras
över hur dessa områden ska utredas i samband
med framtida detaljplaner och bygglov. Vid
prövning av markens lämplighet för avsett
planändamål måste livslängden hos bebyggelse
och anläggningar vara en utgångpunkt, varför

Utställningshandlingen kompletteras med
utförligare beskrivningar och riktlinjer om
ras, skred och erosion. Geologiska
förhållanden redovisas översiktligt på karta.
För stabilitetskartering hänvisas till SGIs
webbplats.
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förväntade effekter av ett förändrat klimat
behöver beaktas kopplat till risker för ras, skred,
erosion och översvämningar.
Det framgår inte i översiktsplanen att det gjorts
en stabilitetskartering, men översiktsplanen tar
upp de områden som har kartlagts i karteringen
som dåvarande Räddningsverket gjorde 2004.
Det är bara bebyggd mark som har kartlagts
vilket gör att stabilitetsproblem kan finnas på
andra ställen i kommunen.

För stabilitetskartering hänvisas till SGIs
webbplats.

Planering för nyexploatering som kräver
markstabilitetshöjande åtgärder i värdefulla
vattenmiljöer bör undvikas helt.
Markstabilitetshöjande åtgärder i och vid
vattendrag såsom omgrävningar, utfyllnader och
erosionsskydd innebär typiskt sett skadliga
ingrepp i vatten- och strandmiljön. Sådana
ingrepp kan förutom geotekniska konsekvenser
också strida mot miljökvalitetsmålen och
motverka att MKN kan följas, se rubrik MKN
Vatten.
Nationella och regionala mål, planer och
program
Det saknas en redovisning av hur kommunen i
den fysiska planeringen kommer att ta hänsyn till
och samordna översiktsplanen med de nationella
och regionala mål som räknas upp på sida 17.

Avsnittet om ÖPs samordning med
regionala och nationella mål kompletteras.

Översiktsplanen skulle med fördel kunna
kompletteras med fler nationella mål med
koppling till social hållbarhet, särskilt som de
olika målen ska ligga till grund för framtida
strategiska vägval (s. 14): de nationella målen
inom folkhälsa, funktionshinder, social omsorg,
integration, mot diskriminering och rasism samt
målen inom ungdoms- och barnpolitiken. Målen
är relevanta bland annat mot bakgrund av att
förtätning bör ske med beaktande av barns
behov och ungdomars behov av platser, att det
finns särskilda lagkrav för äldre och
funktionsnedsatta när det gäller bostäder, liksom
mot bakgrund av boendesegregationen i Borås.
I översiktsplanen beskrivs förutsättningar för
friluftslivet i kommunen och det är också en del
av inriktningar, strategier och
planeringsprinciper. Översiktsplanen kan med
fördel kompletteras och samordnas med de tio
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mål för friluftslivspolitiken som finns här
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/.
Miljökvalitetsmål
I miljökonsekvensbeskrivningen följs
miljökvalitetsmålen upp och det nämns att det
finns både regionala mål och regionala
tilläggsmål. Länsstyrelsen ser det som positivt att
kommunen tagit fasta på dessa, dock bör det
förtydligas att det är just de regionala
tilläggsmålen som följs upp. Uppföljning bör
också göras för de regionala målen, ifall någon
av preciseringarna till dessa inte täcks in av
regionala tilläggsmål.

MKB kompletteras utifrån synpunkter.

När miljökonsekvensbeskrivningen endast
konstaterar att ”planförslaget stödjer
miljökvalitetsmålet” kan detta kortfattat
motiveras.
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att i
översiktsplanen göra en tydligare koppling till de
lokala miljömålen och i
miljökonsekvensbeskrivningen göra en
uppföljning av de som är relevanta.
Övriga allmänna intressen
Demografi/ social hållbarhet
Borås uppmärksammar generellt på ett
föredömligt sätt det sociala perspektivet inom
hållbar utveckling i sin översiktsplan. Positivt är
också att Borås behandlar konsekvenserna inom
de tre delarna av en hållbar utveckling – socialt,
ekonomiskt och ekologiskt – samlat.
Utmaningen blir att få det sociala perspektivet
att omsättas i övriga planer och det praktiska
arbetet i kommunen framöver.
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslår
upprättande av en rutin för att göra sociala
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser
i planärenden. Länsstyrelsen uppmuntrar ett
sådant arbetssätt och rekommenderar att detta
skrivs in i översiktsplanen.
Översiktsplanen tar upp både vikten av en
attraktiv stadskärna och att bygga samman
staden. Eftersom Borås är en segregerad stad
med områden som tillhör Sveriges mest
socioekonomiskt utsatta skulle kommunen
parallellt med översiktsplanen kunna arbeta med
en övergripande strategi för social

Det kommer tydliggöras hur
översiktsplanens intentioner ska
förverkligas genom fördjupningar på olika
temaområden. Social hållbarhet är ett
sådant område där fördjupat arbete kan blir
aktuellt, t.ex. genom konsekvensanalyser.

Se kommentar ovan.
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sammanhållning. En sådan strategi kan förbättra
möjligheterna att arbeta både med både en
attraktiv stadskärna och mot
bostadssegregationen.
Hur barriäreffekter av infrastruktur i människors
vardag kan hanteras är ett resonemang som
skulle behöva utvecklas ytterligare, både i stad
och serviceorter. Länsstyrelsen saknar också ett
resonemang on trygghetsfrågor kopplat till
kollektivtrafik. Detta är en central faktor för att
skapa en attraktiv kollektivtrafik och som också
har tydliga genusdimensioner.

Trygghet i kollektivtrafiken är en viktig
aspekt, vilket också påpekas också i
samrådshandlingen. Översiktsplaneringen
har dock begränsad möjlighet att påverka
detta då frågan i första hand ägs av
kollektivtrafikhuvudmannen.

Översiktsplanen genomsyras generellt av ett
jämställdhetsperspektiv, vilket är positivt.
Bebyggelse
Översiktsplanen uttrycker en tydlig inriktning
och strategier för att förtäta. Detta bör
kompletteras med en nulägesbild och en
realistisk bedömning av ifall den planerade
förtätningen ryms, och var. Vilka utmaningar
finns för att nå den önskade förtätningen, och
hur kan dessa hanteras?

Översiktsplanen ska uttrycka huvuddragen
för mark- och vattenanvändningen. Så görs
i planförslaget genom att beskriva en
önskvärd markanvändning i olika delar av
Borås. ÖP ger därmed en tydlig
viljeinriktning som kommande planering
kan ta avstamp i. Frågor som rör
byggbarhet och andra
genomförandeaspekter bör tas upp i
fördjupningar för specifika teman eller
områden. Detta tydliggörs i
utställningshandlingen.

Översiktsplanen har sin tyngdpunkt på Borås
tätort. Länsstyrelsen instämmer i denna rumsliga
prioritering, men önskar samtidigt att
serviceorterna lyfts fram mer med avseende på
hur bebyggelse, service, transporter och
grönstruktur ska hanteras där för att
åstadkomma det hållbara livet. För att uppnå
detta behöver det bland annat tidigt markeras i
översiktsplaneringen var service, handel och
turism kan utvecklas och hur målpunkter kan
nås med hållbara färdmedel.

Planförslaget beskriver översiktligt en
önskvärd miljö i serviceorterna (liksom i
centralorten). Detta för att hålla ÖP på en
rimlig detaljnivå. Efter ÖPs antagande är
det rimligt och önskvärt att fördjupa
planarbetet för serviceorterna och andra
utpekade prioriterade områden. I
utställningshandlingen kommer detta
tydliggöras.

En övergripande inriktning är att stärka befintlig
ortsstruktur fördelat på Borås och dess
serviceorter. Länsstyrelsen förstår Borås
inriktning men saknar fördjupat resonemang
kring bebyggelse utanför ortstrukturen.
Kommunen behöver bland annat visa att
bebyggelse på landsbygden inte påverkar MKN
negativt.

En utförligare beskrivning om utveckling
på landsbygden ingår i
utställningshandlingen.
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Länsstyrelsen vill apropå resonemanget om
grönska i tätorten på sida 25 samt om
barnvänliga miljöer på sida 37, påpeka att för
barn kan det vara just storleken på ytor som är
viktig. Småparker och gröna väggar riskerar då
att inte vara tillräckliga kompensationsåtgärder.
Läs mer om detta i Boverkets vägledning och
allmänna råd om barns och ungas utemiljö.
Bostadsförsörjning
Varje kommun ska med riktlinjer planera
bostadsförsörjningen i kommunen (lag
2000:1383 om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar). I översiktsplanen
hänvisas till Borås Stads
Bostadsbyggnadsprogram. Det program man
hittar vid sökning på Borås stads hemsida
reviderades 2013 och gäller till och med 2016.
Det bör framgå om nyare program finns och när
detta ska revideras igen. Det är viktigt att
kommunen kopplar målen och slutsatserna i
riktlinjerna för bostadsförsörjningen till
översiktsplaneringen.

Noteras.

Bostadsbyggnadsprogrammet revideras
normalt vart fjärde år. Senaste revideringen
skedde 2016 och gäller t.o.m. 2017. Denna
version finns nu tillgänglig på stadens
hemsida. Tillhörande handlingsprogram
uppdateras årligen.

Länsstyrelsen skrev 2015 rapporten (2015:53)
Bostadsbehov, planeringsläge och
bostadsbyggande i Västra Götalands län. I
rapporten gör Länsstyrelsen en bedömning av
bostadsbyggnadsbehovet för varje kommun
fram till 2025. Under femårsperioden 2010–2014
byggdes i snitt 280 nya bostäder per år i Borås.
Under 2015 byggdes 430 bostäder. Länsstyrelsen
har nyligen räknat om siffrorna kring
bostadsbyggnadsbehov efter VGR:s senaste
befolkningsprognos från juni 2016, vilket visar
på ett behov av cirka 7000 bostäder fram till
2025 i Borås, alltså cirka 700 per år.
Översiktsplanen anger att fram till 2035 behöver
cirka 15 000 nya bostäder byggas, vilket alltså blir
mer än 880 bostäder per år räknat från år 2018.
Länsstyrelsen uppmuntrar dessa höga
ambitioner, men efterlyser strategier för att visa
att utbyggnadstakten är rimlig. Finns utrymmet,
och kan service och infrastruktur hålla jämna
steg?

Översiktsplanen anger en viljeinriktning
och kan omöjligt redovisa i detalj hur all
samhällsbyggnad ska gå till. Den
framtidsbild som ÖP målar upp kräver att
andra delar av kommunen, liksom
myndigheter och andra aktörer, bidrar till
en samhällsbyggnadsprocess som går i
hållbar riktning. För att ÖPs intentioner
ska kunna förverkligas behövs ett antal
fördjupningar som del i det fortsatta
arbetet. Detta beskrivs i den
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Materialförsörjning
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen ska
innehålla en materialförsörjningsplan som
beskriver hur kommunen resonerar om behovet
av materialförsörjning i samband med fortsatt
samhällsutbyggnad.
Befintliga och möjligheterna till nya täkter i
kommunen bör belysas. Exploatering i dessa
områden behöver undvikas varför de behöver
redovisas i översiktsplanen. Materialförsörjning
och platser för upplag av massor behöver också
behandlas ur ett mellankommunalt perspektiv.
Natur
Kommunens Naturvårdsprogram är från år
2001. I planhandlingen bör det förtydligas på
vilket sätt Naturvårdsprogrammets delar kopplas
eller införlivas i översiktsplanen.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Översiktsplanen beskriver på ett bra sätt värdena
och ekosystemtjänsterna av gröna och blå
strukturer och hur dessa ska värnas i planeringen
kommunalt och lokalt. Länsstyrelsen önskar att
grön infrastruktur också lyfts i översiktsplanen
som en mellankommunal fråga. I sammanhanget
kan nämnas att länsstyrelserna har fått i uppdrag
av regeringen att ta fram regionala
handlingsplaner för grön infrastruktur. Dessa ska
till stora delar vara klara 2018. Handlingsplanen
ska visa var det finns bra livsmiljöer med
fungerande spridningskorridorer/länkar för
växter och djur, och peka ut bristområden där
det behövs förstärkningsåtgärder.
Handlingsplanen ska kunna användas som ett
underlag och stöd för bland annat kommunens
planering.

genomförandebeskrivning som ingår i
utställningshandlingen.
En materialförsörjningsplan bedöms inte
vara en fråga för översiktsplanen.

Av planförslaget framgår att naturresurser,
däribland berg och naturgrus, ska värnas
gentemot åtgärder som negativt påverkar
framtida användning. Det finns idag inget
känt planeringsunderlag om potentiella
täkter.
Översiktsplanen kompletteras med
hänvisningar till Naturvårdsprogrammet,
liksom till Naturdatabasen.
Kunskapen om den regionala gröna
infrastrukturen är begränsad, vilket gjort
det svårt att redovisa detta som en
mellankommunal fråga på ett korrekt sätt.
Borås Stad ser positivt på länsstyrelsens
arbete med handlingsplaner och välkomnar
det kunskapstillskott det innebär.
Utställningshandlingen kommer hänvisa till
detta arbete samt betona vikten av att
staden arbetar vidare med fördjupningar
om grön infrastruktur.

Översiktsplanen kan gärna kompletteras på
några punkter, så att bilden av grön infrastruktur
och ekosystemtjänster blir mer komplett:


Våtmarker bör beskrivas som områden
av betydelse för naturvärden och på
vilket sätt dessa värden kan bibehållas
eller utvecklas. Särskilt bör
våtmarksinventeringens klass 1 och 2
objekt lyftas fram.

Hänsynskapitlet kompletteras med
underlag från Naturdatabasen. Där ingår
våtmarker och andra områden med höga
naturvärden.
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Vikten av att bevara och ta hänsyn till
skyddsvärda träd bör lyftas fram.
Planeringsunderlaget skyddsvärda träd
pekar ut miljöer/träd som i sig inte är
strikt skyddade men som ändå kan hysa
mycket höga naturvärden.

Skyddsvärda träd nämns i
samrådshandlingen och bedöms inte
behöva en utförligare beskrivning.

Generellt biotopskydd
Det bör framgå i översiktsplanen hur objekt som
omfattas av det generella biotopskyddet ska
hanteras i samband med exploatering. Dessa
objekt definieras i förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken med mera
(FOM)16. Dispens kan krävas för att kunna
genomföra en detaljplan.
Skyddade områden, landskapsbildskydd och
naturminnen
Översiktsplanen bör kompletteras med:
 Området Västgöta fjällar finns med i
Länsstyrelsen plan för områdesskydd.
Det ligger till största delen i Bollebygd
och Vårgårda kommun. Delen i Borås
kommun utgör cirka 75 ha uppdelad på
tre platser. Gränsen sammanfaller för
närvarande med ett område utpekat i
myrskyddsplanen. Området ligger inom
riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen
jobbar just nu inte aktivt med
områdesskydd av området, men det kan
bli ett reservat i framtiden.
 Landskapsbildsskyddet Mölarp, ett
område på 39 ha, bildades 1971 och
gränsar till Naturreservaten Mölarp och
Kröklings hage. Inom
landskapsbildsskyddet får man bland
annat inte utan Länsstyrelsens tillstånd
uppföra nya byggnader, vartill
byggnadslov krävs, eller utan
Länsstyrelsens tillstånd anlägga ny väg.
 I kommunen finns skyddade
naturminnen; 7 stycken grövre träd och
en allé.
 År 2014 tillkom det statliga
naturreservatet Storsjön.
 Områden som inrymmer arter som är
utrotningshotade enligt lagmotiven ska

Kortfattade kompletteringar görs i text av
de delar som bedöms relevanta på ÖP-nivå.
Hänvisningar görs till tillgängliga
planeringsunderlag, t.ex. länsstyrelsens
kartwebb.
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betraktas som ekologiskt särskilt känsliga
områden enligt 3 kap 3 § MB. De ska så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som
kan skada naturmiljön.
I planhandlingen bör vikten av att
identifiera, beskriva och bevara stora
opåverkad, tysta, områden kompletteras.
I MKB:n finns skrivningar om denna typ
av områden.

Storsjöns naturreservat pekas ut i
samrådshandlingen.
Översiktsplanen samordnas med den
landskapskaraktärsanalys som genomförs
inom Borås Stad. Analysen kommer
fördjupa kunskapen om opåverkade
områden.

Skyddade arter
Komplettering om Naturdatabasen och
Översiktsplanen bör kompletteras med en text
därtill hörande riktlinjer berör bl.a.
om artskyddförordningen (2007:845) och vilka
värnandet om rödlistade arter.
skyddade arter som påverkas av kommunens
planer. Kommunen bör ange vilken hänsyn som
krävs för att dessa arters bevarandestatus inte ska
försämras av till exempel tätortsutvecklingen.
Dispens enligt artskyddsförordningen medges
med mycket stor restriktivitet. Så lite som möjligt
av dessa frågor bör hänskjutas till
detaljplaneskedet. Att utreda påverkan på arter i
varje enskilt fall är resurskrävande och det är ofta
svårt att uppskatta den enskilda detaljplanens
effekter i ett landskapsekologiskt perspektiv.
Jordbruk
Vid ianspråktagande av jordbruksmark ska enligt
översiktsplanen en samlad bedömning göras av
jordbruksmarkens värde. Länsstyrelsen vill
förtydliga vad en sådan samlad bedömning och
tillämpningen av 3 kap 4 § Miljöbalken innebär.
Om kommunen överväger att bygga på
jordbruksmark, behöver följande frågor besvaras
och redovisas:
- Är jordbruksmarken brukningsvärd? Om
jordbruksmarken bedöms brukningsvärd blir
följdfrågorna;
 Är exploateringen ett väsentligt
samhällsintresse?
 Finns ingen annan lämplig mark istället
för brukningsvärd jordbruksmark?
I nordöstra delen av Dalsjöfors planeras
exploatering av jordbruksmark, men det saknas
motivering enligt ovan.

Översiktsplanen kompletteras enligt denna
synpunkt för att förtydliga
förhållningssättet till jordbruksmark.

Borås Stad efterlyser bättre
planeringsunderlag för jordbruksmark på
översiktlig nivå, utifrån brukningsvärde.
Planförslaget föreslår ingen exploatering på
jordbruksmark vid Dalsjöfors. Kartan
anger att ny bebyggelse ska hållas inom
tätort bl.a för att undvika exploatering på
jordbruksmark. Kartan förtydligas till
utställningen.

Vatten
I kommunen finns vattenförekomster med höga
naturvärden och värdefulla fiskbestånd samt
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grundvattenförekomster som har potential som
vattentäkter. Några av vattenförekomsterna är av
riksintresse för naturvård, bland annat med
anledning av att de utgör värdefulla
reproduktionsområden för fisk. Dessa
skyddsvärda vattenförekomster bör beskrivas i
översiktsplanen. Det bör även redovisas hur
naturvärden, fiskbestånd och
grundvattenkvaliteten ska kunna skyddas för
framtiden. I översiktsplanen bör kommunen ta
ställning till skyddsbehoven och se till att
exploateringar och andra åtgärder inte påverkar
vattenförekomsterna på ett skadligt sätt.
Nybyggnation och annan exploatering nära
vattendrag och sjöar bör undvikas. Breda zoner
med naturmark som inte får bebyggas bör
avsättas längs känsliga vattendrag.

Beskrivning och redovisning av
Naturdatabasen berör vattenområden med
höga naturvärden och hur de ska skyddas.
ÖP föreslår inga exploateringar som hotar
dessa.

Med avseende på vattenstatusen är det positivt
att man identifierar områden där det finns ett
behov av förändrade VA-lösningar för att
minska belastningen av näringsämnen och
syreförbrukande ämnen.
Noteras.

Energi
Energimyndigheten har under 2015
sammanställt goda exempel på hur transportoch bebyggelseplanering samt förnybar energi
kan integreras i den fysiska planeringen.
Materialet finns här: https://www.energimyndigheten.se/klimat-miliodysisk-planering/.
Se kommentar till Försvarsmaktens
yttrande.
Under avsnittet om vindkraft bör tilläggas att alla
ärenden avseende höga objekt ska remitteras till
Försvarsmakten. Byggnadsverk över 20 m inom Kommunens inriktning är att andelen
den så kallade MSA-ytan för flygplatser ska
biobränsle ska öka som ett led i strävan
också hinderprövas, se Swedavias yttrande. Se
mot ett fossilfritt samhälle.
också Trafikverkets planeringsunderlag
Översiktsplanens intention att i första hand
Transportsystem i samhällsplaneringen.
förtäta den bebyggda miljön, skapar
förutsättningar för producerande
Det är oklart vilken inställning kommunen har
skogsmark. Biobränsleproduktion som så
till produktion av biobränsle. Detta bör
bedöms i övrigt inte vara en mark- och
förtydligas.
vattenanvändningsfråga.
Avfallshantering
Kommunen nämner en avfallsplan, det bör
framgå var den finns tillgänglig. Det står också
att anläggningar för avfallshantering bör finnas
på strategiska platser – var dessa platser är, eller
vilka kriterier som ska råda för placering, bör
framgå. Detta bör bland annat beskrivas ur ett

Avfallsplanen är tillgänglig via kommunens
webbplats. Arbete med en ny avfallsplan
pågår.
Med strategiska platser avses platser som
innebär tillgänglig och enkel
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transportperspektiv, och om det är aktuellt även
ur ett mellankommunalt perspektiv.

avfallshantering i vardagslivet. Vart dessa
platser finns i framtiden är omöjligt att
avgöra idag.

Transporter
Det finns goda tankar och strategier för
bebyggelseutvecklingen i Borås Stad.
Översiktsplanen behöver dock konkretiseras och
fördjupas för att visa hur trafik- och
transportfrågor ska kunna lösas på ett hållbart
sätt. Är den viljeinriktning som presenteras
realistisk utifrån givna förutsättningar? Vad är
möjligt och hur stor är utmaningen?
Förtätning – intressekonflikter
Länsstyrelsen ser positivt på förtätning och
förstärkning av knutpunkter eftersom det skapar
goda förutsättningar för ett hållbart resande. Vid
förtätning invid befintlig infrastruktur kan det
dock finnas risker för buller- och
vibrationsstörningar, sämre luftkvalitet och risker
med farligt gods. Det kommer bland annat att
krävas god planering och arbete med
avskärmande bebyggelse, utformning med mera.
Det behövs tydligare ställningstaganden i
översiktsplanen kring hur kommunen avser
hantera de intressekonflikter som uppstår.

Översiktsplanen kompletteras med
resonemang kring de intressekonflikter
som kan uppstå i samband med förtätning,
dock på en översiktlig nivå.
Fördjupade studier behövs vanligtvis i varje
enskilt fall när den översiktliga
kartläggningen påvisar bullervärden över
gränsvärdet.

Kommunen förutsätter att röd korridor väljs för
Götalandsbanans dragning genom Borås, och
beskriver inte konsekvenserna av andra
alternativ. Sammanställning av synpunkter pågår
och ännu är ingen dragning beslutad. Det är bra
om översiktsplanen kompletteras med ett
resonemang om vilka konflikter ny
höghastighetsbana och ett nytt resecentrum, i
eller söder om Borås, skapar med omgivningen,
och hur kommunen kan planera för att
mildra/avhjälpa negativa effekterna av en
järnväg som passerar genom Borås centrum.

Konsekvensbedömningar av olika
korridoralternativ genom Borås har gjorts i
samband med kommunens yttrande över
lokaliseringsutredningen. Slutsatsen av
bedömningarna är att Borås Stad förordar
den röda korridoren. Kommunen anser att
konsekvenserna av övriga alternativ inte
behöver redovisas i översiktsplanen. Borås
Stad välkomnar att beslut om korridorval
kommer i närtid för att kunna påbörja
nödvändiga planeringsprocesser.

Bebyggelsestruktur
Enligt MKB bidrar denna översiktsplan till ett
minskat transportarbete jämfört med
nollalternativet, översiktsplan 2006. Kommunen
beskriver dock inte i översiktsplanen
utmaningarna i varje kärna utifrån hur den
fysiska strukturen stödjer hållbara resor och
transporter och att inte mer trafik skapas. Inte
heller beskrivs målpunkter utanför kärnorna och
stråken. Hur påverkar till exempel utvecklingen
av Viared, utanför utpekade huvudstråk för

Översiktsplanen föreslår en
bebyggelsestruktur som utvecklas i stråk
och kärnor. Syftet är att stärka
förutsättningarna för hållbart resande och
därmed en dämpad vägtrafik. Kärnorna är
utpekade eftersom de redan har god
kollektivtrafikförsörjning. Den fysiska
strukturen stödjer hållbart resande genom
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kollektivtrafik, transportberoendet och trafiken
på väg 40? Länsstyrelsen ser detta som en central
fråga vilket förstärks i arbetet med
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås.
Trafikstrategi
Kommunen menar att busstrafiken i stora delar
har nått sitt kapacitetstak under högtrafik med
hänvisning till utrymmet i staden.
Trafikbelastningskartorna (s.10) visar på redan i
dagsläget överbelastat vägnät. Av denna
anledning anser Länsstyrelsen att kommunen
måste arbeta med en långsiktig trafikstrategi med
ett helhetsgrepp kring trafikfrågor och med
konkreta åtgärder för hur trafikbelastningen fram
till år 2040 minskas. Åtgärdsvalsstudie Noden
Borås ska vara ett underlag till denna strategi.
Länsstyrelsen ser gärna att en trafikstrategi finns
framme till granskningsskedet.
Hållbara resor
Anpassningen till mer hållbara resvanor behöver
ta fart i Borås för att klara av tillväxten och skapa
en kommun som tillgodoser samtliga invånares
transportbehov. Enligt kommunen ska 90 % av
boråsarna år 2025 bo inom 400 meter från en
hållplats med minst kvartstrafik. Översiktsplanen
bör förhålla sig realistiskt till ifall detta är möjligt.
Översiktsplanen fokuserar på kollektivtrafik i
serviceorterna. Det är viktigt att dessa
serviceorter också utvecklas för gång- och
cykeltrafik för att kunna erbjuda ett liv med
hållbara transporter och en trygg miljö för barn.
Vägar och järnvägar
Kommunens strukturbild med förslag på
huvuddrag för stadens bebyggelseutveckling
sammanfaller i flerfallet med statliga vägar. Ny
exploatering får inte inskränka på det statliga
vägnätets funktion, tillgänglighet och
framkomlighet. Transportstråket måste också
hanteras som en förutsättning för utveckling.
Alla vägarna i de urbana stråken ingår i det
regionala vägnätet.
Kommunen skriver att i takt med att staden
växer kommer även andra infartsvägar till och
från Borås att behöva förbättra standard,
kapacitet och trafiksäkerhet. I dagsläget finns,
varken i regional eller i nationell plan, medel

att bebyggelsen huvudsakligen är
organiserad runt station/kollektivtrafik.
Planförslaget fokuserar på att stärka denna
struktur.

För att kunna förverkliga ÖPs intentioner
kommer ett antal fördjupande arbeten vara
nödvändiga efter ÖPs antagande.
Trafiken är ett område som kommer kräva
fördjupningar för det övergripande
trafiknätet. Som Trafikverket påpekar är
ÅVS Noden Borås ett underlag till det
arbetet. Detta beskrivs i
utställningshandlingen.

Förtydligande: Målsättningen gäller för
invånare inom Borås tätort. Detta mål
återfinns i Utvecklingsplan för Stadstrafiken
som tagits fram gemensamt av Borås Stad
och Västtrafik.

Planförslaget påpekar vikten av att satsa på
gång- och cykel i serviceorterna.

Översiktsplanens huvuddrag är att bygga
enligt en struktur som sammantaget
minskar lokalt transportbehov samt främjar
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Att följa
föreslagen strukturbild står inte i konflikt
med funktion och framkomlighet på statlig
infrastruktur, utan kan tvärtom gynna dessa
aspekter.
Noteras.
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avsatta för nya vägar. Generellt behöver
kommunen vara tydliga med vilka möjligheter
kommunen har att föreslå och genomföra
åtgärder som rör infrastruktur.
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan lyfts upp
som banor med för låg kapacitet. Det bör
klarläggas vilken typ av kapacitetsökning som
kommunen ser behov av, och hur det påverkar
markanvändningen. Läs mer om specifika vägar
och markanvändning i Trafikverkets yttrande
som bifogas.

Godstrafik
Kommunens långsiktiga inriktning är att
godstrafik, både på väg och på järnväg, ska
passera utanför staden. I dagsläget finns inga
medel avsatta för detta, varken i regional eller i
nationell plan. Länsstyrelsen saknar ett
resonemang i översiktsplanen om
godstransporter på kort sikt och vilket
påverkansutrymme kommunen har, liksom om
omlastningscentral för gods till Borås centrum
utanför centrum, se ÅVS Noden Borås.
Övrigt
För att öka förståelsen av plandokumentet kan
det gärna förtydligas när det är Borås tätort
respektive Borås som kommun som avses,
exempelvis gällande infrastruktur på sida 23.
Miljöbedömning
Det bör framgå vilka av
miljökonsekvensbeskrivningens åtgärdsförslag
som arbetats in i översiktsplanen.

I ÅVS för Viskadalsstråket har dessa frågor
belysts. Borås Stad vill se stora satsningar
på Viskadalsbanan för att säkra både godsoch persontransporter vilket har framförts i
remissen för ÅVS-arbetet.
För gods är det framförallt bärigheten som
är avgörande för att kunna transportera
gods medan för persontransporter främst
handlar om mötesstationer och säkerhet
för att uppnå godtagbara restider och god
turtäthet.
I utställningshandlingen beskrivs
godsfrågan närmare. Ett utredningsområde
föreslås söder om Borås för möjlig
omlastningscentral mellan väg och järnväg.
För omlastning av gods som ska till Borås
centrum pågår arbete inom kommunen.
Detta är dock i ett så tidigt skede att inga
platser kan pekas ut.

Noteras.
Noteras. Det kommer framgå i
beskrivningen av vilka fördjupningar som
behöver göras efter antagande.

Trafikverket
Inledning
Trafikverket ser positivt på att kommunen anser
att kollektiva färdmedel och gång- och
cykelbanor ska prioriteras i stadsrummet.
Ett övergripande mål för Borås Stad är att, till år
2035, förtäta centrum samt serviceorterna.
Trafikverket ser positivt på detta eftersom
förtätning skapar goda förutsättningar till ett
hållbart resande. Vid förtätning invid befintlig

Översiktsplanen kompletteras med
resonemang kring intressekonflikter som
kan uppstå vid förtätning. Se även
kommentarer till länsstyrelsens yttrande.
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infrastruktur kan det dock finnas risker för ökat
spårspring samt buller- och vibrationsstörningar.
Kommunen ska därför beakta detta redan i
översiktsplanen, inte i enskilda detaljplaner.
Kommunen menar att busstrafiken har i stora
delar nått sitt kapacitetstak under högtrafik med
hänvisning till utrymmet i staden. Av denna
anledning anser Trafikverket att kommunen
måste arbeta med en långsiktig trafikstrategi.
Denna trafikstrategi, med föreslagna åtgärder,
bör vara ett underlag till översiktsplanen.

Förslag till fortsatt arbete efter ÖPs
antagande finns med i
utställningshandlingen. Där ingår att ta
fram en trafikplan. Som Trafikverket
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag
till det arbetet.

Trafikbelastningskartorna (s.10) visar på redan i
dagsläget överbelastat vägnät. Kartorna visar
enbart belastningen på vägarna, inte
korsningspunkterna. Med största sannolikhet
sker en överbelastning av korsningspunkter
innan överbelastning av vägarna. Därför,
återigen, anser Trafikverket att kommunen ska
presentera konkreta åtgärder för hur
trafikbelastningen fram till år 2040 minskas.

Under hösten 2017 kommer ÅVS Noden
Borås kompletteras med ytterligare
fördjupningar bl.a på väg 40 (moten)
genom staden för att ge bättre underlag för
såväl Borås Stad som för Trafikverket. I
samband med att detta arbete pågår sker
fördjupade diskussioner kring
avsiktsförklaring om ev. kommande
överenskommelser.

Arbetet med ny höghastighetsjärnväg pågår.
Översiktsplanens utgångspunkt är en central
placerad station utan betydande fysiska ingrepp
på miljön. Kommunen menar på att om
planeringsförutsättningarna ändras kan
översiktsplanen behöva kompletteras.
Trafikverket har noterat att kommunen förordar
tunnel under staden som korridor.
Liksom kommunen skriver gäller
höghastighetsbanans utbredningsområde till dess
att en korridor valts och beslutats. Inom
utredningsområdet ska alla plan- och
bygglovsförfrågningar stämmas av med
Trafikverket.

Kommunen betonar vikten av dialog om
åtgärder inom utredningsområdet.
Samtidigt välkomnar Borås Stad
förtydliganden från myndigheterna om vad
som gäller i de olika riksintresseområdena.
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande.

Prioriterade inriktningar
Kommunen pekar ut fem prioriterade
inriktningar. Inriktningarna viskar vilka
strategiska frågor som bör prioriteras och varför.
En övergripande inriktning är att stärka befintlig
ortsstruktur fördelat på Borås och dess
serviceorter. Trafikverket förstår Borås
inriktning men saknar fördjupat resonemang
kring bebyggelse utanför ortstrukturen.

Översiktsplanen kompletteras med
resonemang om bebyggelse utanför tätort
mm.
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Trafikverket ser positivt på att kommunen
strävar efter att blanda bebyggelse. Detta stärker
hållbart resande.
Kommunens strukturbild med förslag på
huvuddrag för stadens bebyggelseutveckling
sammanfaller i flerfallet med statliga vägar.
Trafikverket värnar om befintlig infrastruktur
där ny exploatering inte får inskränka på vägens
funktion, tillgänglighet och framkomlighet.

Kommunens inriktning är att
riksintressevägarnas funktion ska
upprätthållas. Översiktsplanens huvuddrag
är att bygga enligt en struktur som
sammantaget minskar lokalt
transportbehov samt främjar gång-, cykeloch kollektivtrafik. Att följa föreslagen
strukturbild står inte i konflikt med
funktion och framkomlighet på statlig
infrastruktur, utan kan tvärtom gynna dessa
aspekter.

De nämnda områdena bedöms vara
intressanta för etablering av
Utöver Viared verksamhetsområde föreslår
transportintensiva- och eventuellt störande
kommunen nya verksamhetsområden utmed väg verksamheter. Givet en kraftig förtätning
41, väg 40 öster om Borås samt väg 27. Detta för av centrala Borås behöver nya ytor
att avlasta väg 40. Kommunen beskriver att
identifieras för omlokalisering av
utredningar bör göras för att bedöma ifall dessa
verksamheter. I ÅVS Noden Borås pekas
områden kan användas för transportkrävande
dessa verksamhetsområden ut som
verksamhet. Trafikverket instämmer med
sysselsättningsökning/SAMS-område
kommunens bedömning men anser att det är
(Bilaga 3). Beskrivningar finns även i
olyckligt att dessa utpekade områden saknas i
kapitel 6.2.1 (ÅVS Noden Borås
ÅVS för Noden Borås.
Remissversion 2017-03-02).
Översiktsplanen kompletteras med
resonemang om omlastningscentral.
Trafikverket saknar ett resonemang kring
omlastningscentral för gods till Borås centrum
utanför centrum. Denna skulle kunna ha en
positiv påverkan på godstrafiken i centrum. I
ÅVS Noden Borås ses fördelar med en
omlastningscentral då reducerat antal transporter
och tunga transporter leder till minskade utsläpp,
bidrar till minskat buller och i förlängningen en
attraktivare stad.
Kommunen delar uppfattningen att
bostäder inte ska placeras i bullerutsatta
Trafikverket ser positivt på att kommunen anser lägen. Med god bebyggelseutformning och
att stationer och knutpunkter behöver förstärkas. val av användning kan det dock byggas i
Däremot, enligt PBL kap.2 2§, ska mark- och
nära lägen och kan i de fallen även bidra
vattenområden användas för det eller de
med förbättrade miljöer längre ifrån vägen
ändamål som områdena är mest lämpad till med (buller och risk). Dock är det inte möjligt
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Det vill att bygga närmare än 30 meter.
säga, bostäder bör exempelvis inte placeras i
bullriga miljöer. Samtidigt har Trafikverket
riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse och
infrastruktur. För järnväg gäller generellt att ny
bebyggelse inte tillåts inom ett område på 30
meter från järnväg (räknat från spårmitt på
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närmaste spår). För väg gäller tillståndspliktig
zon enligt väglagen 47§ säkerhetszon enligt
VGU.
Kommunens långsiktiga inriktning är att
godstrafik, både på väg och järnväg, ska passera
utanför staden. I dagsläget finns, varken i
regional eller nationell plan, inga medel avsatta
för detta. Trafikverket saknar ett resonemang i
översiktsplanen om godstransporter på kort sikt.
Trafikverket uppmuntrar till mellankommunalt
samt samverkan i tidiga skeden med
Trafikverket.
Övergripande strategier
Trafikverket ser positivt på kommunens
vägledande och övergripande strategier.
Samtidigt som effekterna av respektive strategi
bör utredas och åtgärder föreslås redan i
översiktsplanen.

För omlastning av gods som ska till Borås
centrum pågår arbete inom kommunen.
Detta är dock i ett så tidigt skede att inga
platser kan pekas ut. Se kommentar till
länsstyrelsens yttrande.

Syftet med de övergripande strategierna är
att beskriva översiktsplanens intentioner på
just en övergripande nivå. Effekterna av
strategierna bedöms i
Miljökonsekvensbeskrivningen. Att inom
ramen för översiktsplanen föreslå åtgärder
kopplat till respektive strategi bedöms inte
vara rimligt. Däremot ska översiktsplanen
användas som underlag för beslut om
åtgärder i senare skeden.

Planeringsprinciper
Planeringsprinciperna är ett verktyg för att
förverkliga översiktsplanens strategier.
Trafikverket anser att kommunens
ställningstagande; god framkomlighet förutsätter
att busstrafiken prioriteras framför biltrafik där
det finns eller riskerar att uppstå trängsel, är
viktigt.
Trafikverket ser positivt på att även kommunen
använder sig av Trafikverkets arbetsstrategi,
fyrstegsprincipen. Hållbart resande lägger
tyngdpunkten på de två första stegen, som
handlar om att bearbeta attityder och att
framhålla och marknadsföra hållbara
resalternativ.
Kommunen skriver att i takt med att staden
växer kommer även andra infartsvägar till och
från Borås behöva förbättra standard, kapacitet
och trafiksäkerhet. Vilka infartsvägar menar
kommunen som ”även andra”? I dagsläget finns,
varken i regional eller nationell plan, inga medel
avsatta för nya vägar.

Syftet med ställningstagandet är att
säkerställa att samtliga infartsvägar till
Borås håller god standard även i takt med
att staden växer.

Förtydligande: Målsättningen gäller för
invånare inom Borås tätort. Detta mål
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Enligt kommunen ska 90% av boråsarna år 2025
bo inom 400 meter från en hållplats med minst
kvartstrafik. Har kommunen arbetat fram denna
princip tillsammans med Västtrafik?

återfinns i Utvecklingsplan för Stadstrafiken
som tagits fram gemensamt av Borås Stad
och Västtrafik.

Borås Stad instämmer i behovet av att
utveckla pendlarparkeringar. Detta framgår
Även ÅVS Noden Borås har lyft behovet av
i planförslaget, men resonemanget kan
pendlarparkeringar. Detta behov bör kommunen utvecklas. Översiktsplanen kompletteras
täcka inom en snar framtid för att främja hållbart utifrån detta. Kommunens möjligheter för
resande, för alla typer av resor.
att ordna pendelparkeringar är begränsade
till dit Borås Stad är huvudman.
Pendelparkeringar utmed Trafikverkets
vägar är önskvärda men kommunen har
inte befogenheter att genomföra dem.
Noteras.
Beträffande vindkraftverk hänvisar Trafikverket
till planeringsunderlaget, Transportsystem i
samhällsplaneringen.
Översiktsplanen pekar ut möjliga
utredningsområden för nya, storskaliga
verksamhetsområden. Dessa är belägna vid väg
27/41 och utmed väg 40 öster om centrum.
Trafikverket anser att det är olyckligt att denna
information inte framkommit i ÅVS Noden
Borås då denna typ av verksamhet tenderar att
generera mycket trafik.

Dessa områden finns redovisade i
tillhörande bilagor till Noden Borås. I detta
underlagsmaterial finns utvecklingstankar
kring både befolkningsökning och för
sysselsatta per SAMS-område.

Mark- och vattenanvändning
Alla kommunens utpekade transportsambandgenomfartsled, förutom Norrby Långgatan söder
om väg 180 samt nya sträckning av väg 180, är
utpekade som funktionellt prioriterat vägnät
(FPV). På FPV ska det vara smidigt att ta sig
fram och man ska eftersträva kontinuitet i
tillgänglighetsstandard. Vid exploatering som
berör en korsning med en funktionellt
prioriterad väg i samma plan måste man bedöma
vilken påverkan korsningen och den ökade
trafiken kan ha på tillgängligheten. Exploatören
kan behöva vidta åtgärder i korsningen så att
tillgängligheten inte försämras. För oskyddade
trafikanter ska man på detta vägnät eftersträva
efter att ha planskilda passager, särskilt där
många barn ska passera en väg med höga
trafikflöden.
Planförslaget föreslår att bostadsutveckling
främst sker i centrumnära lägen i Fristad.
Kommunen föreslår nya bostäder väster om
Men utifrån avståndet till såväl Fristad
järnvägen i Fristad. Trafikverket vill
centrum som till kollektivtrafik, bedöms
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uppmärksamma kommunen om säkerhetsrisker
vid befintlig plankorsning vid Asklandavägen
intill väg 42. Korsningen saknar fordonsmagasin
vilket kan skapa köer på väg 42 vid längre
bomfällningar. Trafikverket verkar för att ta bort
plankorsningar och öka säkerheten vid de som
finns kvar.

delar av området väster om järnvägen
också lämpligt för bostadsutveckling. Det
är angeläget att korsningen vid
Asklandavägen finns kvar så att
tillgängligheten till området säkerställs.
Kommunen förutsätter att Trafikverket
inte avser ta bort korsningen.
Noteras.

Trafikverket håller med kommunen om att
nuvarande trafiksituation längs väg 1757,
Göteborgsvägen i Sandared är en utmaning.
Trafikverket ser fram emot kommunens
utredning, liten som omfattande, med förslag på
åtgärder för att avlasta bland annat
Viaredsmotet.
Det är viktigt att kommunen tänker på helheten;
exempelvis centrumbebyggelse söder om
järnvägen i Sandared kompliceras på grund av
plankorsningen på Badvägen. Eftersökningar har
gjorts och visar att på grund av dubbla spår samt
väntande godståg i plankorsningen är liggtiderna
för plankorsningen långa, ibland upp emot 15
minuter. Samtidigt som siktförhållandena från
Badvägen på väg 1757 i dagsläget inte uppfyller
kriterierna för fri sikt.

Trafikverket håller med kommunen om att även
om andelen hållbara resor ökar kommer
belastningen på vägnätet också att öka och
kapaciteten i vägsystemet inte räcka till. Detta
bekräftas även i ÅVS Noden Borås. Trafikverket
ser fram emot kommande, övergripande
fördjupade trafikanalyser i granskningsskedet
(s.53).
I ÅVS Noden Borås skrivs effekten med en
genare koppling mellan väg 27 och väg 180 vid
Viaredsmotet avlasta befintlig sträcka på väg 180
genom Borås. Dessutom kan åtgärden även ge
en viss avlastning av långväga godstrafik på väg
42. Däremot skulle en ny förbindelse leda till
ökad trafik på väg 40 och i trafikplatserna.
Anledning är att en stor andel av den trafik som

En förstärkning av Sandareds centrum
gynnar en hållbar utveckling genom
utvecklad lokal service och fler bostäder i
kollektivtrafiknära lägen. Detta är en
strategisk inriktning som gäller oavsett
tekniska eller trafiksäkerhetsmässiga
utmaningar. Översiktsplanen kommer
fortsatt fokusera på en stark utveckling i
serviceorterna, där bostäder och service
kan dra nytta av stationer och knutpunkter.
Kommunen förutsätter att Trafikverket
också vill verka för denna utveckling och
att man i dialog med kommunen kan finna
lösningar på de utmaningar som uppstår.
Kommande fördjupningar inom trafik
kommer ha avstamp i både
Översiktsplanen och ÅVS Noden Borås.
Detta arbete kommer fortsätta efter
översiktsplanens antagande.

Det är angeläget att ÅVS-arbete kommer
igång snarast för denna vägsträcka. I
regionens remiss för regional
infrastrukturplan är detta en namngiven
brist. I ÅVS Noden Borås har det
konstaterats att denna vägsträcka är
samhällsekonomiskt lönsam.

30

Samrådsredogörelse
2017-11-20

idag nyttjar väg 180 är inpendlare med mål i
Borås centrum.

Fördjupade studier kommer att påbörjas av
Borås Stad för hur en sådan vägsträckning
kan dras. Konsekvensanalyser av
stäckningen är en naturlig del.

Studien visar även på en mindre trafikanalys som
gjorts för en förbindelse mellan väg 40 och 42
öster om Borås. Förbindelsen förväntas främst
ge en avlastning på den södra delen av befintlig
väg 42 men skulle säkerligen även påverka den
trafik som väljer väg 1795 på grund av den tidvis
låga framkomligheten på väg 42 genom
Knalleland och centrum. Trafikanalyser har
gjorts vilka visar att förbindelsen skulle få en god
effekt i form av att väg 42/Kungsgatan skulle
avlastas på den södra delen. Enligt analyserna
blir effekten större ju längre mot sydväst som
förbindelsen skulle byggas.
Borås Stad anser att denna förbindelse bör
utredas vidare. Ersättningsvägar för väg 40
I ÅVS Noden Borås har en koppling mellan väg genom staden saknas och omledning av
27 och 40, öster om Borås i grova drag utretts.
tung trafik utanför staden är gynnsamt för
Slutsatsen är att åtgärdens nyttoeffekter tyder på stadens utveckling.
att åtgärden med stor sannolikhet inte är
samhällsekonomiskt lönsam. Detta bör
emellertid studeras närmare.
Fördjupade trafikanalyser är nödvändigt för
att hitta lämpliga lösningar för Viared med
Kommunen planerar för en utbyggnad av ett
omnejd. Ett nytt mot vid Boråstorpet
nytt trafikmot vid Boråstorpet för Viareds södra kommer med stor sannolikhet att avlasta
delar. En utbyggnad av Boråstorpet påverkar
övriga mot i Viared. Borås Stad har haft
riksintresset väg 40. Enligt ÅVS Noden Borås
synpunkter på att detta borde utretts inom
skulle utbyggnaden förmodligen leda till
ramen för ÅVS Noden Borås, men denna
förbättrad framkomlighet vid Viaredsmotet.
del kommer sannolikt att utgöra en egen
analys.

Hänsyn och riksintressen
I översiktsplanen skrivs att restriktionsområden
vid bullrande verksamheter, industrier och andra
störningskällor bör respekteras. En karta över
dessa områden skulle förtydliga var dessa
områden finns.
Trafikverket, Länsstyrelsen och kommunen har
tillsammans pekat ut väg 27, 40, 41 och 42 samt
Norrby Långgata, genom centrum fram till
Nabbamotet som rekommenderad farligt gods
väg. Trafikverket anser att kommunen måste
komplettera med den sistnämnda sträckningen.
Trafikverket tolkar kommunens formulering
”För bebyggelse som anpassas till gällande
skyddsavstånd behövs inga detaljerade

Bullerkarteringar hänvisas till kommunens
webbplats för att möjliggöra löpande
uppdatering.

Översiktsplanen kompletteras med denna
information. Länsstyrelsen har tagit beslut
om förbud att transportera farligt gods på
Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron.
Kommunen bedömer att Nabbamotet är
felaktigt. Det ska vara Tullamotet.
Kompletteringar görs om farligt gods i
delen Hänsyn och riksintressen.
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riskanalyser” (s.62) att bebyggelse över 150
meter inte kräver en detaljerad riskutredning.
Rubrik ”Miljö, hälsa och säkerhet” bör
kompletteras med vibrationer som kan orsakas
av väg och järnväg. Vid byggnation i närheten av
järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för
vibrationer inte överstigs. Trafikverket anser att i
utrymmen där människor stadigvarande vistas
ska 0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK
2014:1021).
Mellankommunala cykelstråk saknas i
översiktsplanen.
Förutom utpekade vägar och järnvägar av
riksintresse ska översiktsplanen inkludera
luftfartens riksintresse. Borås Stad berörs av den
så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde
på 55 km kring flygplats där flygplanen påbörjar
den sista delen av inflygningen) för Landvetter,
Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser.
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler
över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är
samma som högsta hinder inom ytan. Nya
hinder kan ha en negativ inverkan på
flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att
lokalisering av höga byggnader/föremål
(exempelvis vindkraft) inom den MSApåverkande ytan ska samrådas med berörd
flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande
områden och bullerkurvor ska redovisas i ÖP i
form av restriktioner och eller
rekommendationer.
Trafikverket saknar beskrivningar om hur
kommunen ser på riksintresset, väg 40, funktion
och utvecklingsmöjligheter kopplat till
kommunens övriga planering samt hur
kommunen tänker tillgodose/tillvarata dessa
intressen.

Översiktsplanen kompletteras om
vibrationer.

Se kommentar till Länsstyrelsens (m.fl.)
yttrande om luftfartens intressen.

Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande
om riksintresset väg 40.

Noteras

Trafikverket ser positivt på att kommunen
redovisar utpekat funktionellt prioriterat vägnät i
sin samrådsversion. I Trafikverkets utpekade
tillhör alla vägar som är klassade som riksintresse
samt väg 180 och 183, inte väg 1679.
I dagsläget görs ett arbete med att identifiera
omledningsvägar med kopplingar till FPV.
Omledningsvägar kan i FPV ses som ett
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komplement. Väg 1757 kan bli ett alternativ till
omledning av väg 40 mellan Bollebygd och
Borås.
Vilka konflikter skapar riksintresset av ny
höghastighetsbana och ett nytt resecentrum, i
eller söder om Borås, för samhället? Hur kan
kommunen planera för att mildra/avhjälpa de
negativa effekterna av en järnväg som passerar
genom Borås centrum?

Osäkerheten kring höghastighetsbanans
och dess stations lokalisering i Borås gör
det svårt att bedöma konsekvenserna annat
än på översiktlig nivå. Än svårare är det att
bedöma vilka åtgärder som krävs för att
mildra effekterna.

Konsekvensbedömningar av olika
korridoralternativ genom Borås har gjorts i
Kommunen förutsätter att röd korridor väljs och samband med kommunens yttrande över
beskriver inte konsekvenserna av andra
lokaliseringsutredningen. Slutsatsen av
alternativ. I dagsläget pågår sammanställning av
bedömningarna är att Borås Stad förordar
synpunkter, ännu är ingen dragning beslutad.
den röda korridoren. Kommunen anser att
konsekvenserna av övriga alternativ inte
behöver redovisas i översiktsplanen.
Se även kommentar till Länsstyrelsens
yttrande.

Sammanfattning MKB
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är
Borås Stads långsiktiga strategi att godstrafik
flyttas utanför staden vilket minskar
bullernivåenda. Enligt beskrivningen finns risk
för att fler bostäder blir bullerutsatta då staden
blir tätare. Vidare skrivs att detta måste beaktas i
kommande planering. Trafikverket ser behovet
av ett övergripande förhållningssätt till att
minska antalet bullerutsatta.
Enligt MKB bidrar denna översiktsplan till ett
minskat transportarbete jämfört med
nollalternativet, översiktsplan 2006. ÅVS Noden
Borås visar att omflyttning till mera hållbara
resor är ytterst viktig för att klara av tillväxten
och skapa en kommun som tillgodoser samtliga
invånares transportbehov. Anser kommunen att
denna översiktsplan klarar tillväxten på ett
hållbart sätt?

Planförslaget verkar i samma anda som
ÅVS Noden Borås. Det vill säga starkt
fokus på att ställa om samhället mot mer
hållbart resande, där klimatsmarta och
yteffektiva transportmedel främjas. En
nyckel till denna utveckling är att prioritera
bebyggelse där förutsättningarna för
hållbara transportslag är bäst, i synnerhet i
centrala lägen i staden och större orter. Det
förutsätter en helhetssyn på
samhällsutvecklingen. Det förutsätter också
dialog och samverkan mellan kommun och
myndigheter för att gemensamt driva
samhällsutvecklingen i en hållbar riktning.

Post- och telestyrelsen
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PTS är central förvaltningsmyndighet med ett
samlat ansvar – sektorsansvar – inom områdena
post och elektronisk kommunikation. Inom
ramen för detta arbete skall PTS bland annat:






främja tillgången till säkra och effektiva
elektroniska kommunikationer enligt de
mål som anges i lagen (2003:389) om
elektronisk kommunikation
verka för robusta elektroniska
kommunikationer och minska risken för
störningar, inbegripet att upphandla
förstärkningsåtgärder, samt verka för
ökad krishanteringsförmåga
verka för att tillgodose totalförsvarets
behov av post- och elektronisk
kommunikation under höjd beredskap,
och stärka samhällets beredskap mot
allvarliga störningar i näten för
elektronisk kommunikation i fred

Regeringen presenterade i oktober 2011 sin
digitala agenda för Sverige. Det övergripande
målet i agendan är att Sverige ska vara bäst i
världen på att utnyttja digitaliseringens
möjligheter. År 2016 presenterade regeringen en
ny bredbandsstrategi ”Sverige helt uppkopplat
2025” där det kortsiktiga målet är att 95 procent
av alla hushåll och företag bör ha tillgång till
minst 100 Mbit/s år 2020.
På längre sikt är målen att 98 procent av alla
hushåll och företag i hela Sverige bör ha tillgång
till minst 1 Gbit/s senast år 2025 samt att det
bör finnas tillgång till stabila mobila tjänster av
god kvalitet där människor normalt befinner sig
senast år 2023.
En robust och välutbyggd it- infrastruktur är
viktig för att trygga välfärden. It är en central
infrastruktur som ligger till grund för många
andra områden. En väl fungerande och utbyggd
it- infrastruktur ger goda förutsättningar för
bland annat näringslivsutveckling, sysselsättning,
forskning och innovationer, vård och omsorg,
miljö och klimat, utbildning och
kompetensförsörjning samt social delaktighet.
Av denna anledning anser vi även att itinfrastrukturen måste in i
samhällsplaneringsprocessen på regionnivå samt
i alla kommuner. Om inte it- infrastruktur
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beaktas i samhällsplaneringen finns risken att de
tjänster som är beroende av infrastrukturen inte
når ut till användarna. Lagändringen i Plan- och
bygglagen (PBL) från maj 2011, stärker även
detta.
PTS har inte tillgång till detaljinformation om
hur operatörer och andra ledningsägare utformar
sina nät utan hänvisar till de operatörer och
ledningsägare som blir berörda inom aktuellt
område att besvara remissen. I detta fall torde
det vara lämpligt att kontakta Telia Company
AB, Skanova, Tele2, Telenor, Tre, NET 1 samt
Teracom. Även kommunen bör ha en
förteckning över vilka ledningsägare som blir
berörda. Sedan december 2010 finns ett system
för begäran om ledningsanvisning,
”ledningskollen.se”. För att identifiera vilka som
är berörda ledningsägare kan en förfrågan
skickas via https://www.ledningskollen.se/
PTS har i tidigare skrivelse (med hemlig bilaga
2012-01-23 dnr: 03-16005) till respektive
länsstyrelse lämnat uppgifter om
teleanläggningar som är att anse som
riksintressen i enlighet 3 kap 8 § miljöbalken och
2 § p. 9 förordningen (1998:896) om hushållning
med mark- och vattenområden m.m.
Om planen innebär uppförande av
vindkraftverk, kan dessa i vissa fall påverka
mottagningen av radiosignaler på ett negativt
sätt, speciellt gäller detta för
radiolänkförbindelser. PTS rekommenderar
därför att ett samrådsförfarande genomförs
mellan vindkraftbolag och de
radiolänkoperatörer som blir berörda av
vindkrafts-etableringen för respektive område
för att minimera störningsriskerna. Inför ett
sådant samråd kan PTS bidra med information
om vilka de berörda radiolänkoperatörerna är.

Bedömningen är att ledningsnätet inte
behöver redovisas i översiktsplanen.
Kommunen samråder med ledningsägare i
samband med detaljplaneläggning.

Det finns inga öppet redovisade
riksintressen för
kommunikationsanläggningar i Borås Stad.

Noteras.

PTS har inga ytterligare synpunkter.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för
Noteras.
rubricerat ärende och har ingenting att erinra
mot upprättat förslag.
Eftersom vi inte har några synpunkter och
Svenska kraftnät inte har några ledningar i
anslutning till aktuellt område anser vi att detta
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ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida.
Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta
remissförförandet för aktuellt ärende, förutsatt
att planområdet inte förändras. Vid eventuella
frågor är ni välkomna att höra av er till oss.
Svenska kraftnät vill passa på att informera om
att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen (www.geodata.se) som WMS
eller som en shapefil.

Vattenfall
Vattenfall har anläggningar inom Borås
kommun, både stationer och ledningar.
Vattenfall har anläggningar av regional typ i
området. I bifogad karta redovisas regionnäts
luftledningar och transformatorstationer för
regionnätet. Lila heldragna linjer är 130 kV
luftledningar och 40 kV-luftledningar (gröna
heldragna linjer) och blåa fyrkanter visar
transformatorstationer.

Ledningarna är kända av Borås Stad.

Omfattande åtgärder på Elnätet blir troligtvis
Det pågår ett lokalt långsiktigt arbete med
nödvändiga om det ska in 30 000 nya invånare.
Dessa åtgärder måste initieras tidigt då ledtiderna att förstärka elnätet för staden Borås.
Vilka framtida åtgärder för elförsörjningen
är långa.
som kan bli aktuella är okänt idag. En
löpande dialog mellan kommunen och
andra aktörer är nödvändig.
Vid framtida detaljplaneläggning och
Noteras.
bygglovshantering mm i nära anslutning till
Vattenfalls anläggningar är det viktigt att man tar
hänsyn till de föreskrifter och restriktioner som
gäller bygg- och marklovspliktiga åtgärder invid
luftledningar och transformatorstationer.

Swedavia Airports
Yttrandet är samordnat med länsstyrelsens yttrande.
Sammanfattningsvis är Swedavias uppfattning att
översiktsplanen är en bra sammanfattning av
rådande förutsättningar och kommunens
ambitioner.
Götalandsbanan och stationsläge
Swedavia instämmer i kommunens uppfattning
att en centralt placerad järnvägsstation för den
kommande Götalandsbanan är en förutsättning
för att järnvägen ska bli ett attraktivt
transportmedel.
Flygplatsområdet är den i särklass största
arbetsplatsen mellan Borås och Göteborg.
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Utvecklingen av Airport City vid flygplatsen
pågår för fullt och antalet anställda på
flygplatsområdet kommer att öka kraftigt i
framtiden. För Swedavias del är en väl dragen
järnväg en förutsättning för att inte hindra
rekryteringen av personal till flygplatsområdet.
En god kollektivtrafikförsörjning kommer även
att ge förutsättningar till att en stor del av
flygresenärernas anslutningsredor kan föras över
från bil till kollektivttrafik.
Vindkraft
Borås kommun är belägen på ett avstånd från
Göteborg Landvetter Airport att delar av
kommunen berörs av flygplatsens
hinderbegränsande ytor. I förslaget till ny
översiktsplan nämns att planering för ytterligare
vindkraftverk pågår. Swedavia vill påminna om
att högsta tillåten byggnadshöjd begränsas av
den s k MSA-ytan (Minimum Sector Altitude). I
anslutning till detta vill Swedavia också påpeka
att alla byggnadsverk över 20 m ska
hinderprövas.

Noteras.

Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.

Swedegas AB
Swedegas AB har tagit del av
samrådshandlingarna angående översiktsplan
Noteras.
Borås kommun
Av erhållna handlingarna framgår att Swedegas
AB inte har någon högtrycksledning eller
planerad utbyggnad för energigas i anslutning till
Borås kommun, därav har Swedegas AB inget att
erinra mot erhållna samrådshandlingar.

Statens Geotekniska
Institut SGI
Geotekniska förutsättningar bör redovisas
översiktligt med avseende på riskfaktorer
(ras/skred i berg/jord, erosion och
översvämning, med mera). Dessa faktorer kan
vara avgörande för lämpligheten utifrån ett
geotekniskt perspektiv och de bör därför
redovisas tidigt i planprocessen. Grova
värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska och
topografiska kartor.
God kännedom om geotekniska förutsättningar
och eventuella geotekniska riskområden är
viktiga utgångspunkter vid strategiska val av
markanvändning. I en översiktsplan bör därför
eventuella riskområden tydligt redovisas,
förslagsvis på kartor, och strategi tillfogas planen

Kompletteringar görs om risk, skred och
erosion. Hänvisningar görs till bl.a. SGIs
underlag.
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över hur dessa områden skall utredas i samband
med framtida detaljplaner eller bygglov. Strategin
bör innehålla:





Identifierade områden med osäkra
förhållanden eller förutsättningar för
försämrad säkerhet med hänsyn till;
skred och ras i jord och berg,
slamströmmar, erosion, översvämning,
områden med begränsad byggbarhet till
följd av komplicerade geotekniska
förhållanden
Riktlinjer för eventuella restriktioner med
hänsyn till geotekniska förhållanden
Översiktlig bedömning av hur
klimatförändring kan påverka de
geotekniska riskerna

SGI vill trycka på att det i samband med
Vid detaljplanering görs alltid bedömning
detaljplanering alltid ska utföras bedömning av
ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill av geotekniska förutsättningar.
också framhålla vikten av att vid prövning av
markens lämplighet för avsett planändamål
måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar
etc. vara utgångspunkten och därför behöver
förväntade effekter av ett förändrat klimat
beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de
kommande 100 åren kan ökad nederbörd
förväntas leda till ökade flöden och förhöjda
nivåer i mark och vattendrag, Detta kan öka
riskerna för ras, skred, erosion och
översvämningar, vilket bör värderas vid
bedömning av framtida markanvändning (för
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse).
Översvämningsförebyggande åtgärder, t.ex.
uppfyllnader och vallar, kan medföra
geotekniska konsekvenser vilket också måste
beaktas.
Allmänt bedömer SIG de geotekniska
förhållandena i Borås kommun som gynnsamma
ur geoteknisk säkerhetssynpunkt, då marken
enligt jordartskartan (SGU) huvudsakligen utgörs
av berg och morän. Isälvsmaterial och finjord
förekommer främst längs vattendragens
dalgångar, framförallt Viskan och Lillån. MSB
genomförde 2004 en översiktlig
stabilitetskartering i kommunen, som påvisar
några områden där stabiliteten inte bedömdes
tillfredsställande. Vi vill uppmärksamma på att
dessa karteringar är gjorda endast för då utvalda
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bebyggda områden, förhållandena kan ha
förändrats sedan dess och karteringen ger inte en
heltäckande bild av förhållandena inom
kommunen.
En komplettering av ÖP:n angående skogsbruk
kan göras genom att upplysa om att borttagning
av vegetationen i eller ovanför brant sluttande
terräng (även i morän), kan påverka ett områdes
stabilitet (vilket kan leda till ras eller skred) och
dessa moment bör därför riskbedömas av en
geotekniker. Det kan även förekomma risk för
erosion i blottlagda ytor, exempelvis i hjulspår
från anläggningsmaskiner.
SIG har i ett regeringsuppdrag om
harmonisering av statligt framställda
planeringsunderlag avseende ras, skred och
erosion tillsammans med bl.a. MSB och SGU
tagit fram en Vägledning ras, skred och erosion.
Underlagen och Vägledningen finns
åskådliggjorda i en kartvisningstjänst:
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion.
Översiktliga värderingar kan göras utifrån dessa
underlag. Vidare är informationen från
geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val
av lämplig markanvändning.

Översiktsplanen kompletteras med
hänvisningar till dessa underlag.

Luftfartsverket
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget
att erinra mot översiktsplanen.

Noteras

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV
förbehåller sig rätten att revidera yttrandet vid ny
prövning om regelverk gällande störningar på
CNSutrustning förändras, eller om ny CNSutrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för
kommunikation, navigation och radar
(Communication, Navigation, Surveillance).
Analysen grundar sig på Svensk Standard 447 10
12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för
luftfartsradiosystem mot aktiva och passiva
störningar för elektrisk kraftöverföring och
tågdrift”, Standardiseringskommissionen i
Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte
analyserat konsekvenser för flygvägar till och
från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av

Se kommentar till länsstyrelsens (m.fl.)
yttranden.
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flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som
sakägare om byggnadsverk över 20 meter ingår i
planer, eller om flygplatserna av annan anledning
misstänks kunna bli påverkade av en etablering.
Med berörd flygplats avses att etableringen
hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut
från flygplatsen. MSA är den hinderyta som är
störst och står för ”Minimum Sector Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi
utför kontroll av flygvägar, luftrum och all
tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer
information, se www.lfv.se/flyghinderanalys.

Energimyndigheten
Yttrande över Borås kommuns översiktsplan
Energimyndigheten har fått en förfrågan från
Länsstyrelsen i Västra Götalands län att lämna
synpunkter på rubricerat ärende.
Energimyndigheten har ett speciellt
sektorsansvar för att ange riksintressen för
vindbruk samt bevaka utvecklingen av
hushållningen med mark- och vattenområden
avseende vindbruk.
Energimyndigheten har under 2015
sammanställt goda exempel på hur transportoch bebyggelseplanering samt förnybar energi
kan integreras i den fysiska planeringen.
Materialet finns här:
www.energimyndigheten.se/klimat-miliodysiskplanering/ .
Den senaste informationen om
riksintresseområden för vindbruk finns att tillgå
via vindbrukskollen: www.vindlov.se.
Energimyndigheten rekommenderar att
översiktsplanen uppdateras utifrån senast
tillgängliga data.

Noteras.
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Nämnder och Bolag
Yttranden

Kommentarer

Lokalförsörjningsnämnden
Lokalförsörjningsnämnden anser att förslaget till
ny översiktsplan genomarbetad och bra och visar
på en tydlig plan för hur staden skall växa. Detta
kommer att ligga som en bra grund för den
fortsatta planeringen av staden utbyggnad av
kommunalt service vilket är nämndens
huvuduppgift.
Lokalförsörjningsnämnden vill framför allt
trycka på vikten av några punkter som lyfts fram.
Då centrumkärnana skall förtätas är det av
oerhört stor vikt att behovet av central förskola
och skola hanteras skyndsamt. Det finns redan
idag ett uppdämt behov som kommer att öka i
takt med en ökning av bostadsbyggandet vilket
gör att Borås stad måste vara beredd på att tänka
på kreativa lösningar så som minskad utemiljö
och dylikt. Detta kan med hanteras via närhet till
parkområden och grönstråk.
Tillgänglighetsfrågan är viktig för att samtliga
boråsare skall kunna trivas och känna sig
välkomna i staden, detta lyfts i förslaget och får
inte försvinna i den stora utmaningen staden står
inför.
Skola, förskola och annan kommunal service
lyfts också och vikten av att detta behov lyfts i
tidiga skeden så att goda lägen kan avsättas för
detta.

Noterat. Tillgänglighet till samhällsservice
beskrivs i översiktsplanen, kapitlet
Planeringsprinciper.

Borås Stad håller med om att
tillgänglighetsfrågan är viktig och att behovet
av skola, förskola och annan kommunal
service ska tillgodoses i tidiga skeden.

Fritids- och
folkhälsonämnden
Folkhälsan i Borås utvecklas positivt för
befolkningen som helhet. Utvecklingen skiljer sig
dock påtagligt mellan olika socioekonomiska
grupper i samhället. Gapet mellan de grupper
som har den bästa hälsan och de som har den
sämsta hälsan har ökat under de senaste
årtiondena. Därför är det viktigt att man i
översiktsplanen ger möjlighet för alla boråsare
att få så bra livsvillkor som möjligt.
Förvaltningen är positiv till den nya
översiktsplanen och dess intentioner, vilka bidrar
till att skapa förutsättningar för bra livsvillkor för
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alla boråsare. I översiktsplanen har man nio
övergripande strategier. Här kommenteras de
utifrån det sociala perspektivet.
Femkärnighet
Borås ska växa i de fem kärnorna, staden Borås
och de fyra serviceorterna. Genom att man
utvecklar centralorten och serviceorterna med
vardagsservice, bostäder, arbetsplatser, butiker
och kultur ger man bättre förutsättningar till alla
som lever och verkar i området. Barnfamiljer får
förutsättningar att hämta och lämna barn med
promenad eller cykel och kan åka kollektivtrafik
till arbetet, äldre har nära till affärer och annan
service, olika åldersgrupper kan mötas vid
vårdcentralen eller på ortens andra mötesplatser.
Här finns goda möjligheter att få närhet till
anläggningar och det rörliga friluftslivet.
Styrkan kommer inifrån
Bebyggelsen växer främst genom förtätning och
man nyttjar mark och infrastruktur optimalt. Ur
ett socialt perspektiv innebär det att man
fortsätter att ha nära till natur- och kulturvärden.
Man kan gå ut i närområdet och vistas i härliga
grönområden utan att behöva ta bilen.
Möjligheterna att göra det begränsas då inte av
ekonomiska möjligheter.
Koncentrerat och sammanbundet
Bebyggelsen koncentreras utmed stråk, runt
stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. Här
samlas service och handel nära där man bor. Här
finns möjligheter att stärka och binda samman
stråk och därigenom skapa flöden som idag
begränsas av barriärer såsom vägar. Att
människor rör sig mellan områden och i
områdena bidrar till att öka den upplevda
tryggheten.
Tätt och mixat
Bostäder av olika typer, storlekar och
upplåtelseformer blandas med handel,
samhällsservice, parker och mötesplatser. Här
har Borås stora möjligheter att bygga en blandad
stad och minska bostadssegregationen. I centrala
Borås behöver man bygga fler hyresrätter i olika
prisklasser, i miljonprogramsområdena behöver
det byggas radhus och bostadsrätter och i
serviceorterna har man ett behov av fler hyresoch bostadsrätter i flerbostadshus. Genom att
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det kombineras med närservice och därigenom
möjligheter till sysselsättning ger man
förutsättningar för bra livsvillkor för alla
boråsare.
Mer mötesplatser och målpunkter
Fler attraktiva mötesplatser utvecklas i alla orter
och stadsdelar. Här har Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ett samordningsuppdrag
om lokalt inflytande, demokrati och delaktighet.
Med fördel bedrivs det arbetet inom uppdraget
på stadens olika mötesplatser. Här kan
människor i olika åldrar mötas över gränserna
och involveras i kommunens planering och
verksamheter.
Grönt och blått runtom
Grönska är av avgörande betydelse för hälsan.
Därför är det bra att man i översiktsplanen
värnar närheten till skog, mark och vattendrag i
en grönblå struktur sammanlänkad med den
bebyggda miljön. Forskning visar att närheten
avgör hur mycket man använder ett grönområde.
I förvaltningen har man lyft fram området söder
om staden som prioriterat när det gäller nya
områden för det rörliga friluftslivet. Då får stora
delar av stadens befolkning närhet till ett
grönområde. I Boråsområdet finns god tillgång
till sjöar och vattendrag. Det är viktigt att
fortsätta utveckla badplatser med god
tillgänglighet för alla.
Bygg för mer buss, cykel och gång
Gång- och cykelnätet ska utvecklas så att man
binder samman målpunkter för att fler boråsare
ska kunna gå och cykla till vardags. Att föräldrar
skjutsar barnen skapar trafikproblem, vilket leder
till att fler skjutsar och skapa större problem.
Trygga och säkra gång- och cykelstråk gynnar
alla och då särskilt oskyddade trafikanter. Man
får bättre möjligheter att gå och cykla till arbete,
förskola, skola och fritidsaktiviteter.
Viskan och textilen synliggörs i staden
Det textila arvet utgör en ryggrad i boråsarens
historia. En stads identitet är viktig för hur
invånarna mår och därför är det bra att lyfta
stadens textila arv. Viskan är stadens naturliga
blåa stråk och kan utvecklas ytterligare.
Människan har i alla tider sökt sig till vatten för
rekreation. Ur ett socialt perspektiv är det viktigt
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att alla har samma möjligheter att ha tillgång till
vatten. Därför är det viktigt att man skapar
publika utrymmen längs hela Viskan.
Regional utblick
Borås befinner sig i ett omland av kommuner
och är den näst största staden i regionen. Det är
positivt att Borås och Göteborg byggs ihop så
att arbets- och utbildningsregionen bli större. Ju
fler alternativ desto större möjligheter finns för
både nya och etablerade boråsare till utbildning
och arbete. För att alla ska ha möjlighet att dra
fördel av pendlingsregionen behövs en
kollektivtrafik som är tät med olika alternativ till
rimliga kostnader.

Noteras.

Övrigt
Förvaltningen vill lyfta betydelsen av att området
Knalleland fortsätter att utvecklas som
eventområde. Allt i enlighet med
Inriktningsdokument för Evenemang i Borås
Stad och uppdraget om att kunna ta emot
evenemang med behov av större
evenemangsområden.
Konsekvenser
Översiktsplanen vilar på Borås vision 2025 och har lyft
fram betydelsen av goda livsvillkor för alla. För att
översiktsplanen ska få genomslag krävs att man lyfter
dess intentioner i samtliga planeringsprocesser i staden.

Samhällsbyggnadsnämnden
Bebyggelseutveckling
Samhällsbyggnadsnämnden ser indelningen med
de tre zonerna Stadskärnan, Centrumnära staden
och Övrig stadsbebyggelse som ett bra grepp.
Zonerna konkretiserar vad för typ av
bebyggelseutveckling som kommunen vill se i
olika delar av tätorterna. Detta ger stöd och
vägledning i detaljplaneprocessen och
planbeskedsansökningar.
Urbana stråk
Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på
strategin med bebyggelseutveckling kopplad till
urbana stråk. De urbana stråken bidrar till att
skapa en samsyn kring vilka kvaliteter som
eftersträvas på olika platser vilket gynnar såväl
stråken som omkringliggande områden. Genom
att kartlägga stråken kan även viktiga
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målpunkteridentifieras, samt var lämpliga platser
att skapa målpunkter uppstår.
Samhällsbyggnadsnämnden ser ett behov av ett
fördjupat förvaltningsövergripande arbete kring
de urbana stråken och dess utformning. En
tematisk översiktsplan för de urbana stråken
skulle bidra till att skapa en samsyn kring stråken
både mellan förvaltningarna och bidra till en
tydlig kommunikation till medborgare och
exploatörer om vilka förväntningar som finns.
Detta skapar tydlighet och blir ett stöd i
detaljplaneprocessen.
Natur- och rekreationsområden är viktiga
målpunkter och det är angeläget att göra dem
lättillgängliga genom att stärka möjligheten att nå
dem med gång, cykel och kollektivtrafik. Där det
går att koppla natur- och rekreationsområdens
entrépunkter till urbana stråk är det positivt.
Förtätningsstrategi
Kommunens mål med att planlägga för 1100
bostäder per år ställs på sin spets i och med två
formuleringar i översiktsplanen. Dels att staden
ska växa inifrån samt att bebyggelseutvecklingen
ska ske på redan exploaterad mark. Målvärdet
med 1100 bostäder innebär att större projekt
som ger fler bostäder prioriteras. Detta innebär
att en stor del av de bostäder som planeras ligger
en bit ut från centrum där det finns mer ytor
vilket resulterar i att staden snarare växer utifrån
och in. Under rubriken Styrkan kommer inifrån i
kapitlet Övergripande strategier nämns att obebyggd
mark ska sparas, alltså inte exploateras. Då
Samhällsbyggnadsnämnden redan idag har
planuppdrag på flera platser där obebyggd mark
tas i anspråk, till exempel Hestra, Tokarpsberg
och Ynglingagatan, bör formuleringen i
översiktsplanen om att spara obebyggd mark
nyanseras.
Översiktsplanen pekar ut flera större projekt
som antingen innebär ny exploatering eller
stadsomvandlingsprojekt under rubriken Förslag
till markanvändning i staden. Beskrivningarna av
områden såsom Hestra, Gässlösa och Getängen
kan med fördel utvecklas med tydliga visioner
och målbilder. Utredningar kring behov av
ytkrävande offentlig service och utvecklande av
offentliga platser bör behandlas på översiktlig

Översiktsplanen kompletteras med något
utförligare beskrivningar om de urbana
stråken. Dock kommer fördjupningar
behövas för att dels precisera
markanvändningen i stråken, dels undersöka
vilka åtgärder som är möjliga.
Det är angeläget att ett fördjupat arbete med
bl.a. stråkanalys sker efter ÖPs antagande.
Det arbetet kan involvera både kommunala
förvaltningar, näringsliv och allmänhet i olika
former.
Kopplingen till natur- och
rekreationsområden är en viktig aspekt som
med fördel kan lyftas i fortsatt arbete med
stråken.

Formuleringar ändras enligt förslag.
Dessa aspekter är viktiga för att möjliggöra en
hållbar stadsutveckling, men de bedöms
kunna hanteras genom fördjupade
utredningar, planprogram och dylikt efter
ÖPs antagande.
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nivå i ett tidigt skede. Därför är en tydligare
beskrivning av visionen för dessa områden
önskvärd.
Ytkrävande verksamhetsområden och
funktioner
Samhällsbyggnadsnämnden anser att
översiktsplanen behöver lyfta behovet av nya
verksamhetsområden och andra ytkrävande
samhällsfunktioner. I dagsläget planeras det för
flera stadsomvandlingsprojekt där centrala
verksamhetsområden ersätts med bostäder och
annan centrumverksamhet. I takt med att dessa
verksamheter trängs undan och staden växer
kommer behovet av nya områden för ytkrävande
verksamhetsområden att växa. Parker och
kyrkogårdar är andra exempel på ytkrävande
funktioner som behöver en tydligare översiktlig
vägledning. Samhällsbyggnadsnämnden anser att
det är angeläget att översiktsplanen fördjupas
och förtydligas avseende hantering och placering
av sällanköpshandel.

Översiktsplanen pekar ut ett antal
verksamhetsområden men kompletteras med
fler områden för att tydliggöra var lämplig
placering av exempelvis storskaliga
verksamheter kan ske på sikt.
Handel ses generellt i ÖP som en del av den
blandade stadsmiljön. Exakt placering av
enskilda typer av handel kan utredas i senare
skeden.

Kommunal service
En av kommunens viktigaste uppgifter är att
tillgodose behoven av kommunal service. När
staden förtätas blir vikten av långsiktighet och att
tidigt reservera mark för ytkrävande
verksamheter som kommunala boenden, skolor
och förskolor extra viktigt.
Översiktsplanen lyfter att mark för offentlig
service ska reserveras tidigt i planeringsprocessen
för att säkerställa goda lägen och att behoven för
olika typer av verksamheter tillgodoses. Det
behöver bli tydligare var, hur och när detta ska
göras. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta
behöver ske på en översiktlig nivå.
Lokalförsörjningsplanen är ett stöd för att ta
fram områden för kommunal service på kort sikt
(2 år). För att god planberedskap ska uppnås,
behövs kartläggning av behov på längre sikt än
vad Lokalförsörjningsplanen idag anger. I
samband med att Borås förtätas blir detta extra
viktigt. När det planeras inom befintlig struktur
och flera intressen konkurrerar om samma ytor
är en god framförhållning för ytkrävande
kommunala verksamheter som skolor och
förskolor extra stor. Nödvändiga ytor för att
tillgodose behovet av kommunal service kan

Planeringen av offentlig service inbegriper ett
antal förvaltningar inom Borås Stad.
Lokalisering av offentlig service, där
Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt
instrument, bör ta utgångspunkt i
översiktsplanens övergripande strategier.
Dock är det svårt att i översiktsplanen
redovisa i detalj var olika funktioner ska
placeras.
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avsättas i fördjupade översiktsplaner. Det finns
områden i den befintliga staden där det idag
råder en brist på förskolor eller grundskolor eller
där förtätning med bostäder kan komma att
skapa en än större bristsituation. De behov som
då finns eller uppstår bör om möjligt tillgodoses i
närområdet.
Ett exempel på hur man kan jobba med
markbehov för kommunal service är Malmö
stads Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö.
Det är ett styrdokument för hur staden ska skapa
bättre förutsättningar för den fysiska planeringen
att kunna tillgodose medborgarnas behov av
samhällsservice när staden förtätas. Den
översiktliga planeringen spelar en viktig roll i att
samordna projekten när staden växer inom
tätbebyggt område.

Behov av framtida skolor och förskolor är
möjligt att se över i fördjupade
översiktsplaner. Behovet hanteras även av
lokalförsörjningsförvaltningen i
Lokalförsörjningsplanen.
Ett översiktligt resonemang om tillgång till
samhällsservice finns angivet i
Planeringsprinciper. Bedömningen är att
översiktsplanen inte ska fördjupa sig mer
kring samhällsservice. Dock är det relevant
och ett bra förslag att ta fram ett
styrdokument som hanterar dessa frågor för
att skapa goda förutsättningar att tillgodose
behovet av samhällsservice.

Grön infrastruktur
Översiktsplanen lyfter tydligt fram de viktigaste
tätortsnära grönområdena och vikten av att
bevara dessa. Samhällsbyggnadsnämnden vill
även att den urbana gröna infrastrukturen ska
lyftas fram mer. Ett större fokus behöver också
läggas på att höja kvaliteten på befintliga
grönområden och på tillskapande av nya.

Översiktsplanen redovisar även gröna
kopplingar och betonar vikten av att jobba
för att säkerställa en sammanhängande grön
infrastruktur. Mer kunskap är dock
nödvändigt, särskilt om övergripande gröna
Översiktsplanen lyfter på att bra sätt befintliga
strukturer. Grön infrastruktur lyfts som
grönområden och gröna kilar samt nämner att en förslag till fortsatt arbete.
sammanhängande grön infrastruktur i form av
rekreationsstråk och spridningskorridorer ska
säkerställas vid planering. För att kunna
säkerställa att det görs behövs det en översiktlig
strategi för hur och var detta ska ske samt en
definition av vad som menas med
rekreationsstråk och spridningskorridorer.
Revidering av grönområdesplanen med
brist- och tillgångsanalys
Det behöver även göras brist- och
tillgångsanalyser för Grönområdessnurrans
begrepp: träffpunkter, närparker, stadsdelsparker
samt strövområden, för att klargöra behov av
mer grön infrastruktur eller överflöd av
detsamma. Samhällsbyggnadsnämnden anser att
Grönområdessnurran behöver omarbetas och
förstärkas som ett analysverktyg i samband med
att Grönområdesplanen revideras.

Noteras. Åtgärdslistan för
Grönområdesplanen revideras under hösten
2017. En översyn av Grönområdesplanen
inklusive Grönområdessnurran finns med på
åtgärdslistan och ska vara klart inför nästa
planperiod.
I översiktsplanens utställningsförslag har
grönområdestyperna i Grönområdessnurran
uppdaterats med vissa nya namn och
beskrivningar, enligt önskemål som inkommit
under samrådet.
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Brist- och tillgångsanalyser i
Grönområdesplanen kommer bli användbart när
kommunen hanterar ansökningar om planbesked
för att redan i ett tidigt skede kunna avgöra
vilken grönska som finns och vad som behöver
utvecklas i området. Om kompensationsåtgärder
ska tillämpas i planen kan analyserna ge
Noteras.
vägledning i hur och var kompensationen ska
göras. Värdena ska i första hand kompenseras på
plats, eller i närheten, men i annat fall skulle
föreslagen kartering kunna visa var de beslutade
kompensationsåtgärderna skulle behövas istället.
Dessa karteringar tillsammans med checklistan
för kompensationsåtgärder skulle vara ett bra
beslutsunderlag.
När man väljer att bo utanför staden, betyder det Noteras.
inte att det räcker med skog för att säkerställa
alla behov. För att stärka de rekreativa och
sociala värdena i kommunens tätorter bör
kommunen vara beredd på att anlägga kvalitativ
parkmark. Större temalekplatser i centrala lägen i
tätorterna kunde både bli ett utflyktsmål och
viktiga mötesplatser, det vill säga, stadsdelspark
enligt Grönområdessnurrans begrepp, för
ortsbefolkningen.
Generellt behövs ett fortsatt arbete med
kartläggningar/analyser kring
förtätningsområdena avseende människors
rörelse samt platsanalyser för att se den gröna
infrastrukturen inte bara som rekreation utan
också som sociala mötesplatser. En brist- och
tillgångsanalys kan utgöra ett användbart verktyg
för att hitta rätt kompensationsåtgärder vid
exploatering av exempelvis obebyggd mark.
Kartorna som visar Översiktliga gröna och blå
strukturer (sid 34), Mark och vattenanvändning (sid
43), samt Natur- och kulturmiljövärden (sid 58) ser
ut att baseras på grönområdesplanens
inventering. Grönområdesplanens inventering
utfördes inte kommunövergripande, utan bara i
tätortsnära natur. Grunden för dess
upptagningsområde och bedömning av klass I
och II bör redovisas vid kartorna.
Grönområdesplanen måste alltså kombineras
med Naturreservat och/eller med exempelvis
Klass I av Borås Stads/ Miljöförvaltningens
naturklasser, där de båda sistnämnda källorna är
kommuntäckande.

I utställningshandlingen kommer ett antal
tilläggsuppdrag att finnas med, däribland
fördjupningar av utvecklingsområden och
stråk. Här kan dessa analyser bli relevanta att
ta med in i arbetet för ytterligare
fördjupningar.

Översiktsplanen kompletteras med
information gällande bedömning av klass I
och II.
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Grönområdessnurran behöver uppdateras och
utefter den behöver kommunen göra en
kartläggning innehållande nulägesbeskrivning
och vilka behov som behöver tillgodogöras. En
tillgångsanalys behöver göras för att se var det
finns luckor i den urbana gröna infrastrukturen
och var och hur de gröna stråken ska koppla
samman de gröna kilarna. Analysen bör även se
över hur kvaliteten på befintliga grönområden
kan höjas med utgångspunkt i Grönområdessnurrans parkindelning efter avstånd. Ett
exempel kan vara att ta fram åtgärder för att höja
kvaliteten genom att minska bullret i väldigt
viktiga grönområden som Annelundsparken,
Stadsparken och Ramnaparken. Generellt sett
vill Samhällsbyggnadsnämnden se en reviderad
grönområdesplan med större betoning på de
sociala aspekterna och att den urbana gröna
infrastrukturen specifikt lyfts fram.
Samhällbyggnadsnämnden vill även att det
fortsatta arbetet med att lyfta fram Viskan som
en blå struktur belyses mer i översiktsplanen.
Trafik
Samhällsbyggnadsnämnden anser att
trafikfrågorna måste hanteras på en övergripande
nivå för att möjliggöra smidiga
detaljplaneprocesser. I de enskilda detaljplaner
som vi arbetar med får vi stora problem med
synpunkter från Trafikverket och Länsstyrelsen
avseende planernas påverkan på det
övergripande trafiknätet. Detaljplanerna som
enskilda projekt medför ofta ingen avgörande
påverkan på trafiksystemet, men de statliga
myndigheterna trycker på hur detaljplanerna
sammantaget påverkar trafiksystemet i stort. De
statliga myndigheterna saknar en övergripande
bild av hur hela kommunens tillväxt påverkar
systemet och synpunkterna på detaljplanerna
beror på att Borås Stad inte arbetat tillräckligt
med den ökande trafiken som stadens tillväxt för
med sig. Det är emellertid något som omöjligt
kan lösas i de enskilda planprocesserna. Ändå
måste vi i varje detaljplan lägga mycket tid och
resurser på att ta fram trafikutredningar, som
inte bara visar det enskilda projektets påverkan
på trafiken i sin närhet utan även hur samtliga
övriga projekt både i närområdet och i andra
delar av staden påverkar systemet i stort.

Noteras.

Noteras.

I utställningshandlingen ges förslag på fortsatt
arbete, där trafiken är en viktig fråga att
utreda vidare. Arbetet med en trafikplan
kommer ske förvaltningsövergripande och
med utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås.
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I ÅVS Noden Borås och i trafikutredningar vi
nyligen beställt för planprojekt visas att staden
klarar sin tillväxt fram till ca 2030. Efter 2030
krävs övergripande trafikplanering och eventuellt
stora investeringar för att klara den trafikökning
som tillväxten för med sig. Detta är långa
processer och därför måste arbetet prioriteras
nu. Borås Stad behöver i översiktsplanen eller i
en tillhörande strategi eller plan för trafiken visa
hur kommunen kommer att hantera trafiken på
lång sikt. Om detta inte görs riskerar vi att
Trafikverket och Länsstyrelsen stoppar
kommande detaljplaner som riskerar att belasta
trafiksystemet.
Överenskommelser om trafik - högsta
prioritet!
Varje ny invånare medför ett visst antal resor.
Alla dessa resor behöver dock inte ske med bil
och behöver således inte påverka trafiksystemet
för bil. Det är tydligt att trafiksystemet som det
ser ut idag inte klarar en kraftig ökning av
biltrafiken på sikt. För att uppnå kommunens
tillväxtmål och möjliggöra detaljplanering av fler
bostäder är det därför mycket positivt att
översiktsplanen trycker på vikten av att prioritera
hållbara färdmedel. Det behöver dock fördjupas
hur detta rent praktiskt ska gå till. De
övergripande trafikfrågorna kan eventuellt inte
lösas enbart i översiktsplanen, men det är viktigt
att den översiktliga trafikplaneringen, för en
samsyn mellan staden och Trafikverket, ges
högsta prioritet.
För att möjliggöra smidiga detaljplaneprocesser
måste Borås Stad visa för Trafikverket och
Länsstyrelsen att kommunen har en plan för hur
vi ska hantera tillväxten. Borås Stad och
Trafikverket behöver jobba vidare med ÅVS
Noden Borås, kommunala trafikstrategier,
Mobility Management m.m.
Samhällsbyggnadsnämnden anser att en
avsiktsförklaring eller en handlingsplan för
trafiken i Borås Stad är en av de viktigaste
arbetsuppgifterna framöver för att underlätta
detaljplanering och därmed stadens utveckling.
Färdmedelsfördelning
En övergripande plan eller strategi bör ta
ställning till vilken färdmedelsfördelning

I dagsläget behöver det utredas mer kring
trafiken för att specifikt visa på konkreta
lösningar för att avlasta trafiken i Borås.
Vidare utredningar för trafiken kommer att
göras i en Trafikplan som tas fram vid sidan
av Översiktsplanen.

Översiktsplanens avsnitt om trafik revideras
och kompletteras med resonemang om Borås
trafiksituation på en övergripande nivå.
Fördjupningar och strategier för hur trafiken
ska hanteras utreds i en kommande trafikplan.

I utställningshandlingen ges förslag på fortsatt
arbete, där trafiken är en viktig fråga att
utreda vidare. Arbetet med en trafikplan
kommer ske förvaltningsövergripande och
med utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås.

Se kommentar om trafikplan.
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kommunen strävar efter samt hur många resor
med bil vi räknar med i respektive område inom
kommunen. I centrum ser vi stora möjligheter
för de boende att välja hållbara färdmedel och
antalet bilresor per bostad bör därför inte vara
lika högt som i mer perifera delar av kommunen.
För att möjliggöra för förtätning och ge
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
utrymme för dem som fortfarande är och
lägen, vilket framgår av planförslaget.
kommer att vara beroende av bilen för att ta sig
till centrum är det viktigt att avlasta centrum från
onödig trafik. Ett steg i rätt riktning är att
översiktsplanen talar om vikten av
pendelparkeringar i våra serviceorter. Det är
viktigt att i en plan eller strategi arbeta för att
dessa verkligen kommer till stånd.
Pendelparkeringar bör om möjligt även planeras
i zonen strax utanför den centrumnära
bebyggelsen för att möjliggöra fler val och
möjligheter att lämna bilen utanför den
tätbebyggda staden.
Genom att redan nu aktivt planera för vilken
färdmedelsfördelning som Borås Stad
eftersträvar är det också möjligt att säkerställa
vilka stora investeringar som behöver göras och
när. Genom att redan nu visa för de statliga
myndigheterna att Borås Stad har en plan kan
Noteras.
detaljplaneprocesserna fortlöpa smidigt och
Borås Stad kan ha den positiva och stadiga
tillväxt med boende och arbetande som vi vill ha.
I den övergripande trafikplanen/-strategin bör
det även göras prioriteringar och avvägningar
mellan olika typer av åtgärder: steg 1- och 2åtgärder såsom Mobility Management,
optimeringar i befintligt vägnät m.m. respektive
steg 3- och 4-åtgärder såsom utbyggnad av nya
vägar.
Barriärer, tung trafik och farligt gods
Borås Stad har stora barriärer i form av järnväg
och motorväg genom staden som både är rent
fysiska barriärer och som begränsar
användningen av marken intill på grund av buller
och risker. Översiktsplanen behöver ta ställning
till hur dessa frågor ska hanteras.
Översiktsplanen behöver också ta ställning till
hur tung godstrafik ska hanteras. I flera av de
urbana stråk som pekats ut går idag tung trafik
och farligt gods vilket medför riskavstånd och

Utställningshandlingen belyser potentiella
intressekonflikter i samband med förtätning
av bl.a. staden. Fördjupade utredningar
kommer dock bli nödvändiga.
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störningar i form av buller. Översiktsplanen
måste tydliggöra hur dessa aspekter ska hanteras
vid detaljplanering utmed stråken.
Trafik kopplat till handel, service och urbana
stråk
För att underlätta för detaljplanering behöver
översiktsplanen på ett djupare sätt beskriva hur
prioriteringar mellan olika trafikslag ska göras,
inte minst i de urbana stråken. Prioritering kan
handla både om utrymme och om hastigheter.
Det är också viktigt att behandla hur möten
mellan de urbana stråken och stora barriärer
såsom järnväg och motorväg på bästa sätt kan
hanteras.
För att uppnå målsättningen om fler hållbara
resor är det viktigt att översiktsplanen pekar ut
en tydlig inriktning för hur funktioner ska
placeras i staden. Viktiga funktioner såsom
kommunal service behöver finnas i närområdet
och på gångavstånd medan andra funktioner
såsom handel, kultur m.m. måste kunna nås med
kollektivtrafik och cykel. En tydlig inriktning i
översiktsplanen underlättar avvägningar kring
användning och utformning i kommande
detaljplaner.
Exempelvis alstrar handelsområden generellt
mycket trafik och det bör på ett tydligt sätt i
översiktsplanen avgränsas var de stora
handelsområdena får vara. Det gör det möjligt
att prioritera förbättringar av kollektivtrafik,
gångtrafik och cykeltrafik till dessa platser och på
så sätt minska belastning på trafiksystemet för
bil.

Vissa kompletterande beskrivningar görs till
utställningshandlingen. Ytterligare
fördjupningar föreslås i tilläggsuppdrag om
urbana stråk där mer detaljerade aspekter
kring de urbana stråken kan hanteras.

Översiktsplanen beskriver i många delar
vikten av att samla funktioner kring platser
med tillgång till gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Det gäller t.ex. funktioner som
handel och offentlig service.

Översiktsplanen pekar inte ut några nya
handelsområden då framtida behov anses
kunna rymmas inom befintliga
handelsområden. Handel ses som en del av
den blandade stadsmiljön där hållbart resande
kan främjas.

Gångtrafik och cykeltrafik - två separata
trafikslag
Gång och cykel måste i översiktsplanen och
överlag ses som två olika trafikslag, med olika
ytkrav och olika förutsättningar, framförallt
Översiktsplanen förtydligas med resonemang
avseende avstånd. Om goda förutsättningar finns för de olika trafikslagen och dess olika
är det möjligt att på ett snabbt och smidigt sätt
förutsättningar enligt kommentar.
färdas längre ut från stadens mitt med cykel än
genom att gå. Översiktsplanen bör behandla
dessa skillnader och skilja på zonerna för vad
som är gång- respektive cykelavstånd. Det gör
det möjligt att i detaljplanering göra avvägningar
och prioritera vilka åtgärder inom respektive zon
som är viktigast och som därmed ska prioriteras
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till exempel avseende trafikåtgärder, markinköp
m.m.
Översiktsplanen som underlag för bygglov
och förhandsbesked
För att underlätta för bygglov/förhandsbesked
behöver översiktsplanen på ett djupare sätt
beskriva riktlinjer för lovgivning alternativt att
översiktsplanen kompletteras med andra
styrdokument för lovgivning vid t.ex.
sammanhållen bebyggelse, område utan
detaljplan eller på landsbygden.
Riktlinjer för lovgivning ska ge stöd i
bedömningar av bygglov i närheten av jord- och
skogsbruksmark och öka kommunens
förutsägbarhet för dem som söker bygglov.
Översikts-planen bör ge ett stöd i hur enskilda
och allmänna intressen ska vägas mot varandra.
För att göra det behöver översiktsplanen
tydligare kommunövergripande kartor som visar
grunddragen i markanvändningen av mark- och
vattenområden. Kartorna behöver peka ut t.ex.
känsliga miljöer ur kulturvärdessynpunkt,
riksintressen samt andra markanvändningar för
att ge ett bra stöd vid bygglov och
förhandsbesked.

Översiktsplanen kompletteras med
resonemang om bebyggelse utanför tätort.

Komplettering görs.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Översiktsplanens vägledning strävar efter att
bevara och värna om viktig grönstruktur både på
landsbyggden och i staden. Den pekar ut en
riktning för att minska utsläppen och en
effektivare användning av kommunens mark och
av naturens resurser lokalt och globalt. Den
pekar även ut vikten av att tillföra nya värden.
Översiktsplanen ger även stöd för goda resvanor
och attraktiva kommunikationer.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Översiktsplanen bidrar till att stärka
företagsklimatet både i den livskraftiga
stadskärnan och för ytkrävande verksamheter
utanför staden. Den bidrar till att skapa en
blandad stad där det finns goda förutsättningar
för näringsliv, akademi, kommun och andra delar
av samhället att utvecklas och skapa
arbetstillfällen.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Översiktsplanens vägledning bidrar till att skapa
mötesplatser där människor kan mötas, utvecklas
och få nya insikter.

Tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser att förslaget till
översiktsplan erfordrar komplettering av
framtida övergripande trafiknät i enlighet med
nämndens förslag.
De delar som behandlar park- och grönstruktur
och natur- och miljö är i stort sett mycket bra
behandlade och tillstyrkes i sin helhet.
Nämndens yttrande i sin helhet
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra
sig över ett nytt förslag till Översiktsplan (ÖP)
för Borås.
Tekniska nämnden välkomnar att en ny ÖP tas
fram som ska vara vägledande för den framtida
fysiska planeringen i Borås. Det är mycket viktigt
att ÖP blir det dokument som styr underliggande
planer och program. Såsom framhålles är det
viktigt att se över och göra de fördjupningar
(FÖP) som krävs i översiktsplanen för att följa
dess intentioner. De handlingar som hänvisas till
i ÖP måste revideras och uppdateras
kontinuerligt så att det alltid finns i en aktuell
och gällande version. Den helhetssyn som
översiktsplanen representerar ska vara
vägledande för framtagande av nya detaljplaner.
Det är inte minst viktigt med samordning som
rör infra-struktur och gröna stråk.
Trafik och transporter
Den fysiska planeringen av Borås har skapat en
struktur med ett behov av bilen som
transportmedel. Trafikalstrande handels/verksamhetsområden har etablerats i perifera
lägen. En förändring krävs både vad avser
styrning av framtida etableringar till lägen som
redan nås eller kan nås med god tillgänglighet till
kollektivtrafik/cykelförbindelser och en satsning
på utbyggd infrastruktur för kollektiv- och
cykeltrafik för att minska bilberoendet i enlighet
med översiktsplanens målsättning.
En omställning till mer hållbart resande kommer
att ta tid samtidigt konstateras i för-slaget till
översiktsplan: ”Trots en kraftig omställning till
mer hållbart resande visar prognoser att
biltrafiken kommer att öka.”
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Tekniska nämnden konstaterar att de brister i
trafiknätet som redovisas i prognosen
”Trafikbelastning 2040” inte kommer att lösas
enbart med satsningar på hållbart resande.
Översiktsplanen tar utgångspunkt i följande
behov/målsättning:
•
Borås ska växa med ytterligare
30.000 boråsare fram till 2035
•
Fram till 2035 behövs ca 15000
nya bostäder byggas
•
Borås vill stärka rollen som
logistikcentrum med bättre
möjligheter för logistikföretag att
växa ytmässigt och erbjuda
etablering av nya intressenter
•
Nya lägen för
verksamhetsområden pekas ut
utmed väg 41, väg 40 och väg 27
•
Genomfartsvägarna utgör barriärer
i staden och hindrar
stadsutvecklingen
•
Vid genomförd medborgardialog
konstateras att boråsarna ansåg att
trafiken borde vara ett prioriterat
fokusområde vid framtagande av
översiktsplanen
Tekniska nämnden anser inte att förslaget till
översiktsplan på ett tillräckligt tydligt sätt pekar
på hur de mål som eftersträvas ska komma att
infrias.
Redan idag börjar det bli svårt att komma fram
med detaljplaner för bostadsbyggandet och nya
verksamhetsområden med hänsyn till att det
övergripande trafiknätet har brister i kapacitet
och framkomlighet.
I förhållande till ÖP06 föreslås inga nya länkar i
det övergripande trafikhuvudnätet samtidigt som
det konstateras att kapaciteten i befintligt
trafiknät inte kommer att räcka till för den
utveckling staden eftersträvar.
Tekniska nämndens slutsats är därför att det i
översiktsplanen krävs ett säkerställande av
möjligheten att förverkliga de nya väglänkar som
beskrivs i avsnittet ”Ny infra-struktur”. Det
räcker inte med ett konstaterande att :…nya
väganslutningar kommer att behöva studeras
närmare.” Det är grundläggande för Borås Stads

I utställningshandlingen ges förslag på fortsatt
arbete, där trafiken är en viktig fråga att
utreda vidare. Arbetet med en trafikplan
kommer ske förvaltningsövergripande och
med utgångspunkt i bl.a. ÅVS Noden Borås.

Liksom i ÖP06 pekas en ny dragning för väg
180 ut. Denna har bedömts vara
samhällsekonomiskt lönsam och identifieras
som brist i regional infrastrukturplan.
För att kunna peka ut nya länkar krävs en
utredning för vilka kopplingar som är mest
gynnsamma. Detta kommer att utredas i
trafikplanen.
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önskade utveckling att ett robust övergripande
trafiknät redovisas i översiktsplanen, inte minst
med hänsyn till framtida detaljplanering för
framtida bostads- och verksamhetsområden.
Tekniska nämnden anser att planeringen för den
utveckling som föreslås för stadskärnan/centrumnära staden är eftersträvansvärd.
Med en växande befolkning behöver stadskärnan
utvecklas och erbjuda ett större utbud av
bostäder och service. Transportintensiva och
störande verksamheter lokaliseras utanför den
blandande stadsmiljön. För att skapa en attraktiv
stadsmiljö behövs en genomtänkt strategi för ett
sekundärt trafiknät i syfte att såsom framhålles i
förslaget till översiktsplan skapa bättre
förutsättningar för hållbart resande inom
stadskärnan/centrumnära staden.
Översiktsplanen behöver kompletteras med idé
om hur ett sekundärt trafiknät skulle kunna
utformas och kopplas till det primära
övergripande trafiknätet.
Park och grönstruktur
Tekniska nämnden ser positivt på att förslaget
till översiktsplan i ett eget kapitel betonar vikten
av gröna och blå stråk. Det är bra att värdet av
gröna och blå kilar även betonas i stadskärnan
och centrumnära bebyggelse. Exempel på detta
är området vid Pickesjön som har ett stort
bevarandevärde som rekreationsområde.
Att grönområdessnurran används för att belysa
vikten av närheten till grönska för stadens
invånare är ett bra och tydligt grepp. Dock
behöver snurran uppdateras på vissa punkter i
form av ordval och illustration.
I översiktsplanen omnämns ofta att grönskan i
stadsnära miljöer ska bevaras. Tekniska nämnden
anser det vara en brist att inte framhålla vikten
av att grönskan ska utvecklas och förbättras i
dessa miljöer. I en stad som förtätas av asfalt,
glas och betong måste även grönskan i form av
träd, buskar och vattendrag förtätas och öka i
omfattning, även om det görs i ett urbant
sammanhang.
Tekniska nämnden ser också ett behov av en
översiktlig kartläggning hur stadens parker är
sammankopplade via gröna öar och stråk.
Natur-, miljö- och rekreationsvärden

Detta kräver en större utredning utöver vad
som är rimligt inom tidsplanen för
Översiktsplanen. Arbetet med trafikplan kan
eventuellt hantera dessa frågor.

I översiktsplanens utställningsförslag har
grönområdestyperna i Grönområdessnurran
uppdaterats med vissa nya namn och
beskrivningar, enligt önskemål som inkommit
under samrådet.

I förslag till fortsatt arbete beskrivs behovet
av att utreda hur en grön infrastruktur kan
bevaras och utvecklas i samband med att
staden förtätas. Det gäller såväl mindre
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I förslaget till översiktsplan omnämns flera
prioriterade inriktningar. Dock önskar Tekniska
nämnden lägga till beskrivning av: ”Goda
förutsättningar för friluftsliv” och” Bevara och
utveckla förutsättningarna för naturvärden,
växter och djur” som ytterligare prioriterade
inriktningar.

grönområden som en övergripande
sammanhängande grön/blå struktur.

Beskrivning av det rörliga friluftslivet är av sådan
vikt att det med fördel beskrivs i ett eget kapitel.

Friluftslivet beskrivs i ett eget kapitel i delen
Hänsyn och riksintressen.

I översiktsplanen hänvisas till
Grönområdesplanen. Det är viktigt att poängtera
att den endast redovisar kommunal mark främst
kring centralorten. För att bättre harmonisera
med den nya översiktsplanen bör den därför i
samband med nästa revidering kompletteras med
inventering av serviceorterna och text om grön
infrastruktur.
På liknande sätt kan översiktsplanen även
hänvisa till program/planer som rör skogar,
sjöar, vattendrag och våtmarker även om de
också behöver revideras.
Värdefulla vattendrag, sjöar och våtmarker (klass
I och II i naturdatabasen) bör redovisas på karta.
Det är även av vikt att kända områden med
förorenad mark/gamla deponier redovisas i
förslaget till översiktsplan som en förutsättning
för framtida planering.
Redaktionella synpunkter
Gör gärna en liten ordlista eller faktaruta för
begreppsförklaringar som till exempel
ekosystemtjänst .
Hur grönska kan planeras in i gatumiljöer och
urbana stråk kan med fördel illustreras för att ge
läsaren bättre förståelse hur dessa stråk och
miljöer kan vara utformade.
Under Hänsyn och riksintressen bör
”Värdekärnor för natur, rekreation och
friluftsliv” kompletteras med naturreservatet Rya
Åsar.
Det vore också en fördel om
kartor/illustrationer kunde göras mindre
schematiska och lättare att läsa för den som inte
har vanan att orientera sig med hjälp av vägnät,
vattendrag, bostadsområden som
igenkänningsmärken.

Översiktsplanen kompletteras enligt förslag.

Utställningshandlingen kompletteras med
redovisning av Naturdatabasens klass I och
II-områden. Där ingår värdefulla vattendrag.
Riktlinjer för förorenad mark ingår i
utställningshandlingen. För kartredovisning
hänvisas till länsstyrelsens underlag samt
lokala inventeringar. Dessa bedöms för
detaljerade för att redovisa på översiktlig nivå.

Noteras.

Noteras. Rya åsar är placerat under hänsyn,
riksintresse. Värdekärnorna har strukits i
utställningshandlingen.

Noteras.
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Miljö – och
konsumentnämnden
Borås Stads förslag till ny översiktsplan (ÖP)
redovisar strategier och geografiska
ställningstaganden för stadens utveckling.
Utgångspunkten är att Borås Stad ska utvecklas
som en levande och hållbar kommun.
ÖP är uppbyggd med Prioriterade inriktningar,
Övergripande strategier och Planeringsprinciper.
De prioriterade inriktningarna talar om vilka
strategiska frågor Borås Stad behöver prioritera
för att uppnå en hållbar utveckling. Det är fem
olika prioriterade inriktningar och dessa verkar
inte styrande utan endast beskrivande.
Miljöförvaltningen anser att ordet prioriterade
bör ändras. Prioriterade blir förvirrande i
förhållande till ordet övergripande och frågan
vad som har prioriterat bort ställs. Sju olika
Planeringsprinciper talar om hur de nio
Övergripande strategierna ska uppnås.
Grundtanken till denna struktur är god, men det
Förtydligande görs av hur de olika delarna i
behövs någon form av förtydligande och även en
Översiktsplanen hänger ihop.
läsanvisning för att förstå att det är på detta vis
ÖP är uppbyggd. I sin nuvarande form upplevs
dokumentet opedagogiskt. Önskvärt vore också
att tydliggöra hur de olika kapitlena är kopplade
till varandra. Exempelvis borde det beskrivas
vilka planeringsprinciper som ska användas för
att uppnå vilka övergripande strategier.
Hållbar utveckling och attraktivitet
Det är bra att ÖP är tydlig med att staden,
genom den fysiska planeringen, ska sträva efter
att uppnå en hållbar utveckling. Definitionen
lyder att en "hållbar utveckling som tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande
generationers möjligheter till ett bra liv." Det
krävs ett förtydligande om vad som menas med
just bra liv. Miljöförvaltningen anser inte att
hållbar utveckling genomsyrar hela ÖP fullt ut.
Det är också otydligt om Borås placeras i ett
globalt perspektiv. Exempelvis vill ÖP att
handeln ska växa och med ökad konsumtion av
nyproducerade varor följ er ökad produktion.
Konsumtionen leder till utsläpp av växthusgaser
i såväl Sverige som i andra länder. Idag finns
tendenser till att utsläppen i Sverige minskar,
men däremot ökar i andra länder för att

Noteras.

Översiktsplanen strävar efter en hållbar
utveckling, vilket även har globala effekter.
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produktionen av varor sker utomlands. Därför
bör Borås Stad beakta hur den fysiska
planeringen skapar förutsättningar för handeln
och näringslivet och hur detta i sin tur behöver
bli både ekologiskt och socialt hållbart lokalt och
globalt. Hållbar utveckling är mer än bara
arbetstillfällen och fler besökare i
Borås. Om inte detta görs behöver ÖP
tydliggöra hur målkonflikter i den fysiska
planeringen ska hanteras.
Ordet attraktiv används på 48 ställen i ÖP.
Miljöförvaltningen önskar begreppet attraktiv
definieras och även redogöra om det är
synonymt eller skiljer sig från en hållbar
utveckling. ÖP tar ställning till att det är positivt
att staden växer och får ökade förutsättningar för
att bli såväl hållbar som attraktiv. Man ska dock
vara medveten om att det är just ett
Hur översiktsplanen ska förverkligas
ställningstagande och inte en sanning.
förtydligas med en genomförandebeskrivning.
Planeringsprinciper
Planeringsprinciperna är de styrande verktygen i
ÖP för att uppnå de övergripande strategierna.
Det är mycket viktigt att ändra ordet blir i det
inledande stycket till ska, när det gäller att
motivera avsteg från principerna inför beslut.
Det kommer underlätta att följa upp hur väl ÖPs
intentioner avspeglas i verkligheten, identifiera
konfliktområden och utgöra bättre underlag för
beslut. Om en nämnd inte motiverar varför
avsteg gjorts från ÖPs principer i sina beslut
behöver Kommunstyrelsen påpeka det och följa
upp varför nämnden hindras att följa ÖP. Om
detta inte görs riskerar ÖPs intentioner om att
bygga ett hållbart Borås inte kunna förverkligas.
Femkärnighet
Det är positivt att ÖP vill planera för en
femkärnighet och sträva efter en
bebyggelsestruktur som koncentreras kring goda
kollektivtrafiklägen och på så vis stärka ett
hållbart resande. Detta är ett ställningstagande
som skapar en viktig tydlighet och ett
användbart arbetsverktyg för stadens planerare
och andra.
Femkärnigheten innebär också att kommunen
aktivt planerar för att möjliggöra en hållbar
livsstil hos boråsaren, vilket är ytterligare en
aspekt för att uppnå en hållbar utveckling.
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Planeringsstrukturen kan innebära att Borås
bygger för att det ska bli lätt att välja "rätt".
Exempelvis är nästan 60 procent av dagens
bilresor som utförs kortare än fem kilometer.
Genom att skapa goda kollektivtrafik-, samt
gång- och cykelmöjligheter för den som bor i
tätorten minskar belastningen på vägnätet. Det
innebär att biltrafiken dämpas och skapar ökad
kapacitet och minskad trängsel för den som bor
på landsbygd och är beroende av sin bil vid resan
till målpunkter inom staden. Det innebär också
ökad möjlighet till ett aktivt vardagsliv som
främjar en god hälsa.
Femkärnigheten bör gynna kringliggande
landsbygd och eventuellt även angränsande
kommuner att få tillgång till såväl kommunal
service samt till livsmedelsbutiker, caféer, butiker
och andra mötesplatser.
Naturen och den biologiska mångfalden
Det är positivt att naturen, grönområden och
ekosystemtjänster har fått en betydande roll i
ÖP. Ett fokus på Grönområdesplanen ger
styrdokumentet tyngd och bidrar till att den även
fortsatt blir en självklar del av
planeringsprocesserna.
Det är positivt att förtätningen inte ska få ske på
bekostnad av grönområden och att
spridningskorridorer för den biologiska
mångfalden får ett skydd genom exempelvis den
övergripande strategin "Grönt och blått
runtom".
Utgångspunkten är att Viskan ska vara tillgänglig
för alla, såväl boråsare som besökare. Samtidigt
ska Viskans naturvärden värnas och de
ekosystemtjänster som vattnet erbjuder ska
utnyttjas på ett hållbart sätt. Miljöförvaltningen
ser gärna ett tillägg till den övergripande strategin
"Viskan och textilen synliggörs i staden" om att
Viskan även är viktig för den gröna
infrastrukturen genom staden. För att Viskan ska
fortsätta att vara det får det inte finnas glapp
utan grönt med behållen funktion. Lägg parker
och plantera träd längs vattnet där det går och
behåll befintlig naturlig grönska längs delar där
det finns kvar, och undvik kala stenkajer. Detta
är även viktigt ur et rekreationsperspektiv.
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Arbetet med metod för kompensationsåtgärder
pågår. Grönytefaktor har inte använts hittills
men det vore ett bra verktyg att använda, särskilt
när områden exploateras där det gröna eller
ekosystemtjänster inte finns alls idag (exempelvis
grusytor eller områden där marken först ska).
Ansvarig nämnd behöver utses för kartläggning
av grönytefaktor och lämna utrymme i budgeten
för den framtida kostnaden. Det säkerställer att
det verkligen kommer att genomföras.
I redovisningen av områden med höga
naturvärden (s. 55) och på översiktliga kartor
saknas de områden som i kommunens
naturdatabas har höga naturvärden, åtminstone
klass I (Högsta naturvärde)och klass II (Mycket
högt naturvärde). I listan med
rekommendationer för områden med höga
naturvärden bör även följande spelregler tas med
(från ÖP 06):

Grönytefaktor som verktyg kan ingå i fortsatt
arbete med t.ex. grön infrastruktur, alternativt
i Grönområdesplanen.

Översiktsplanen kompletteras med
Naturdatabasens samt nämnda spelregler.

• Värna områden med "högsta naturvärde", klass
I, eller "mycket högt naturvärde", klass II,
gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.
• Områden med "höga naturvärden", klass III,
ska så långt möjligt värnas gentemot åtgärder
som påverkar området negativt.
Många områden i naturdatabasen ligger utanför
tätort och grönområdesplan men kan ändå
komma att beröras av bebyggelse och utveckling
för nya industriområden, vägar, vindkraft etc.
Tas inte ovan med riskerar den nya förslaget till
översiktsplan ge sämre skydd för exploatering av
områden med höga naturvärden är ÖP 06, vilket
går stick i stäv med strävan att uppnå en hållbar
utveckling.
Miljöförvaltningen önskar se ytterligare en
prioriterad inriktning: Tillgänglig och rik natur
för människor, växter och djur. Den prioriterade
inriktningen bör innehålla:
•Naturen ska vara tillgänglig. Det är viktigt att
det är lätt att ta sig ut i naturen för alla boråsare.
•Kommunens naturvärden är kända. Alla
boråsare ska känna till vilka naturvärden som
finns i kommunen och alla verksamhetsutövare
ska enkelt kunna ta reda på vilka naturvärden
som påverkas.

Noteras. I utställningshandlingen byter
Prioriterade inriktningar namn till
målområden och renodlas. Där ingår
beskrivningar av naturens värde ur olika
perspektiv.
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•Naturen ska vara av hög kvalitet. Djur, växter
och natur i Borås har en god status, nu och för
all framtid.
•Planera för natur. Det finns fastställda regler
hur man ska ta hänsyn till naturvärden i
kommunen i viktiga styrande dokument.
Landsbygd och jordbruksmark
Miljöförvaltningen anser att det är positivt att
ÖP vill bevara landsbygden som landsbygd och
alla de värden den innehar, så som jord- och
skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden och
rekreationsområden. Det finns dock flera
områden med höga naturvärden på landsbygden
och det behöver beskrivas hur förhållningssättet
är till dessa utpekade områden.
Miljöförvaltningen önskar en planeringsprincip
och tillhörande beskrivning i de övergripande
strategierna gällande skydd av jordbruksmark.
Det saknas nämligen ett starkare
ställningstagande för att värna den viktiga areella
resursen jordbruksmark. Det behövs för att
trygga såväl dagens som kommande
generationers behov av livsmedels försörjning.
Även om det ur ett nationellt perspektiv inte
finns jordbruksmarker av höga värden i Borås är
det viktigt att bevara dem i ett längre perspektiv
och inte bara se till dagens behov och intressen
om sådan mark tas i anspråk.
Trafik
Belastningsskissen på sida 54 i ÖP visar att
vägnätet kommer att ha dålig kapacitet år 2040
om inga åtgärder vidtas. En dubblering av
trafiken förutspås. ÖP slår fast att både ny
infrastruktur och mobilitetsåtgärder krävs för att
lösa problemet. Fyra större nya vägförbindelser
presenteras som komplement till den förtätning
som föreslås i översiktsplanen för att lösa
problemet.
Erfarenheter har visat att nya vägar genererar en
ökad trafik. Görs en ny väg motverkar det alltså
satsningarna på kollektivtrafik, cykel och gång i
samma område. ÖP behöver därför
kompletteras med en redovisning om i vilken
utsträckning föreslagna nya väglänkar motverkar
de investeringar i mjuka åtgärder och satsningar
på kollektivtrafik, cykel och gång som planeras.

Komplettering om jordbruksmark finns i
delen Hänsyn och riksintressen – Areella
näringar.

De nya vägförbindelserna som presenteras
behöver utredas vidare och visar endast på
eventuellt nya kopplingar för att minska
belastningen på genomgående vägnät.
Alternativen kommer utredas och bedömas i
en trafikplan som del i fortsatt arbete.

Översiktsplanen har ett starkt fokus på hållbart
resande genom omfördelning av färdmedel. Vissa
nya vägkopplingar kommer dock behöva utredas.
Se kommentar ovan.
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Översiktsplanen och
miljökonsekvensbeskrivningen behöver också
beskriva underlaget och prognoserna som ligger
till grund för behovet av de fyra nya väglänkarna.
En förklaring behövs varför bedömningen skilj
er sig i miljökonsekvensbeskrivningen och
översiktsplanen.
ÖP slår fast att biltrafiken kommer att öka trots
en kraftig omställning till mer hållbart resande
men miljökonsekvensbeskrivningen (s. 12 och s.
29) menar att ÖP förslaget kommer leda till
mindre trafikarbetet, trots att deras beräkning
inte tar hänsyn till ändrat
resebeteende/transportval då fler får tillgång till
tillgänglig kollektivtrafik/ cykelnät.
Miljöförvaltningen önskar förtydligande gällande:

I utställningshandlingen beskrivs mer
generellt behovet av att ställa om mot ett mer
hållbart transportsystem. Till stor del genom
omfördelning av färdmedel. Fortsatta arbete
med infrastruktur och trafik kommer ske
inom ramen för en trafikplan.

1.Vilken potential har åtgärder som stärker
infrastruktur och åtgärder för ökad cykel, gång
och kollektivtrafik för att dämpa ökningen av
biltrafiken?Inkluderar prognosen som utgör
underlag för översiktsplanen och texten på s. 35
denna dämpning?
2.Inkluderar beräkningen i
miljökonsekvensbeskrivningen på s. 12 och s. 29
de fyra nya kopplingarna eller några mjuka
åtgärder för att påverka resan innan den börjar?
Miljöförvaltningen förutsätter därför att
miljökonsekvensbeskrivningen utgår från att
dessa nya väglänkar kan tillkomma och gör sin
bedömning utifrån vad det kan innebära.
Det är ett bekymmer att en trafikstrategi för
staden inte antagits. Det finns ett behov av en
trafikstrategi och en trafikplan som kan utgöra
viktiga verktyg för fortsatt fysisk planering.
Framför allt krävs en analys av stadskärnan där
belastningen av vägnätet är störst och en studie
om vilken potential mjuka åtgärder har som
påverkar resvanorna för de boende i
stadskärnan.

En trafikplan ingår i fortsatt arbete efter ÖPs
antagande. Se kommentarer ovan.

Det finns inte heller långsiktig finansiering i
budget av mobilitetsåtgärder i budget för Borås
Stad, utöver potten till utbyggnad av
cykelparkeringarna, utan de finansieras idag i stor
utsträckning med de statliga bidrag som ska
stimulera bostadsbyggandet.
Många boråsare anser att närheten är en av de
bästa sakerna med Borås, men tycker att trafiken
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behöver förbättras. Det vore intressant att utreda
hur de urbana stråken kan utvecklas så att de
mentalt upplevs som nära och inte kräver
förflyttning med bil. Exempelvis stråket mellan
centrum och Knalleland.
Översiktsplanen bör förtydliga vikten av att
strategiska platser för pendelparkeringar är dels i
"orterna"; ex. Fristad, Dalsjöfors m.fl. men också
i viss mån gratis parkeringar i kanten av tätorten
Samrådsförslaget framhåller vikten av
vid kollektivtrafikknutpunkter för att avlasta
pendelparkeringar i de större orterna och i
stadskärnan från buller, luftföroreningar och
strategiska lägen i staden.
söktrafik, dvs. bilar som letar parkeringsplats.
Det råder idag en otydlig ansvarsfördelning över
pendelparkeringar och denna bör klaras ut
snarast.
ÖP anser att närheten till Landvetter flygplats är
en styrka som gör Borås nåbart ur ett nationellt
perspektiv och att tillgängligheten till flygplatsen
behöver utvecklas. Här anser
Miljöförvaltningen att det inte går i linje med
stadens ambition att skapa en hållbar utveckling.
Istället borde fokus när det gäller regionalt och
nationellt resande ligga på att utveckla
tågtrafiken.
Ny infrastruktur
De tre vägkopplingar som man vill utreda vidare
ligger alla tre genom områden som finns med i
prioriterad inriktning som gröna kilar i stadens
närhet och planeringsprinciper för gröna- och
blå strukturer. Frågor kopplade till natur- och
friluftsliv måste därför väga tungt i det arbetet
redan från början när man utreder om man bör
gå vidare med vägprojekt.

Noteras.

Näringsliv, arbetsplatser och handel
Det är positivt ÖP vill placera störande och
transportintensiva verksamheter utanför den
blandade stadsmiljön.
Det är väldigt positivt att ÖP tar ställning för att
inga nya externa handelområden ska bildas.
Däremot ska handelsområdena Centrum,
Knalleland, Åhaga och Lundaskog fortsätta att
utvecklas. De tre sista av dessa områden är
placerade, och framförallt planerade och byggda,
för den bilburne kunden, vilket gör att
målkonflikten om såväl hållbart resande och
hållbar konsumtion (utveckling) uppstår.
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Områdena behöver utvecklas med ökad
tillgänglighet till kollektivtrafik och förbättrade
gång- och cykelbanor.

Noteras.

Ett annat sätt att göra näringslivet och handeln
mer hållbar skulle vara att premiera de
företagsetableringar som arbetar med cirkulär
ekonomi och lågprioritera de verksamheter som
har en stor negativ påverkan på miljön och
sociala förhållanden i andra länder.
Hållbar livsstil
Planeringsprincipen under Tekniska system, som
syftar till att stödja en långsiktig hållbar
avfallshantering är bra. Det står att
återvinningsstationer och -centraler ska finnas i
strategiska lägen. Miljöförvaltningen anser att det
ska finnas en planeringsprincip som säger att
avfallsinsamlingen (för avfall utöver
Komplettering görs i avsnittet om
hushållsavfall) ska ske fastighetsnära. Det bidrar avfallshantering.
till en ökad insamling samt gynnar dem som
saknar eller valt bort tillgång till bilen.
Det vore intressant om ÖP tog hållbarhetsfrågan
ytterligare ett steg och verkar för att boråsaren
enklare ska kunna inneha en hållbar livsstil. Det
handlar förutom att bygga bostäder som gynnar
utbyggd kollektivtrafik och gång- och
cykelvägnät, även beaktar frågor som etablerande
av bilpooler vid nybyggnation, lokaler för
delningsekonomi och fastighetsnära
avfallsinsamling.
Mötesplatser
Det är positivt att det finns planeringsprinciper
för att det bör finnas mötesplatser med
varierande funktioner nära bostäder. Detta
verkar i sin tur för en social hållbar livsstil och
Kompletteras enligt förslag.
ett icke-bilberoende. ÖP vill också skapa
multifunktionella lokaler för att få ut mer på en
och samma yta så att lokaler inte står tomma.
Det bidrar till mer rörelse i områdena och
tryggare miljöer och i längden en social hållbar
utveckling. När nya mötesplatser planeras är
dock strukturanalyser önskvärda. Exempelvis har
P A Halls terrass upplevts öde och Orangeriet
har ännu inte blivit den myllrande mötesplats
som kommunen ville att det skulle bli. Det är
viktigt att ha i åtanke att mötesplatser inte kan
skapas ur ett top-down perspektiv.
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Vatten
Det saknas beskrivning om
miljökvalitetsnormerna för vatten och tillståndet
för vattenförekomsterna inom kommunen.
Detta måste beskrivas minst på samma vis som
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och
buller.
Miljöförvaltningen önskar förtydligande om
tryggad drickvattenförsörjning i kapitlet om
tekniska system. Planeringsprincipen
"kommunen ska arbeta för fullgod och säker
dricksvattenförsörjning ... " behöver skärpas för
att skydda denna viktiga resurs. Öresjö, Ärtingen
men också de utpekade sjöarna Säven, Tolken,
Asunden och Frisjön behöver få ett starkt skydd
i all framtida fysisk planering. Detta både för
pågående och framtida klimatförändringar, men
också för skydd mot spridning av ovälkomna
bakterier och eventuella gifter.

Noteras.

Det är bra att ÖP säger att kommunen ska verka
för en förbättrad vattenkvalitet i kapitlet VAsystem. För detta skulle det krävas ett
miljöövervakningsprogram för vatten så att
nuläget kartläggs. Det är också bra att
föroreningar i dagvattnet inte endast är en
volymfråga. Detta bör vidare kopplas till
miljökvalitetsnormerna för vatten. Det bör
finnas en planeringsprincip om
dagvattenhantering och LOD.
Det är bra att Grönområdesplanen och VAplanen används som viktiga underlag för ÖP,
men det finns fler av kommunfullmäktige
antagna viktiga underlagsdokument som inte
finns med på grund av att de inte är uppdaterade
eller aktualiserade inom gällande mandatperiod.
Ett sådant viktigt underlagsmaterial är Borås
Stads Vattenresursprogram, som gällde t o m
2015 och därefter inte återaktualiserats. Äldre,
väl genomarbetade dokument som kommunen
lagt mycket resurser på, kan inte kasseras endast
för att tidsramen löpt ut, utan måste också
inarbetas i ÖP.
Övrigt
Miljöförvaltningen saknar kännedom om att det
pågår utredning om möjliga vindkraftsområden
och önskar bli involverade i detta arbete.

Uppdrag finns på att ta fram en
vindbruksplan som en TÖP. Därmed pågår
utredning.
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Mark- och vattenanvändning
•Vid utredning av de urbana stråken exempelvis
mellan sjukhuset- Hässleholmen- Hulta måste
man beakta att det finns viktiga spridningsstråk
mellan större grönområden som inte bör brytas,
tillräckligt stora, strategiskt placerade grönytor
måste finna med i planeringen för att bibehålla
funktioner.
•Det är mycket bra att uppdraget att bilda
naturreservat på Bråt finns med i ÖP. Men
utbyggnad av naturytorna vid Gässlösa för
handel är olämpligt, då det ingår i en grön kil och Noteras.
har höga naturvärden, delvis strandskydd längs
Viskan.
•Det är konflikter med gröna stråk klass 1 längs
Viskan och vid utbyggnad av industrimark vid
Sandlid/Västeråsen.
•I stråket Asbogatan beskrivet på sidan 46 finns
det svårighet att säkerställa grön korridor och det
kan behöva anläggas aktivt.
•Ur Gässlösaområdet bör Osdal delen undantas
därför att det är viktig grön kil med höga
naturvärden. Det är även den planerade entrén
till det kommande naturreservatet.

Verksamhetsområdet vid Gässlösa har
strukits ur utställningshandlingen.

•Knalleland - ta särskild hänsyn till Viskan.
Buller och luftkvalitet
Förslag till ny text skickas separat till avdelningen
för Strategisk samhällsplanering med uppdaterad Tillägg görs enligt förslag.
information om bullernivåer och luftkvaliteten i
Borås.
Miljöförvaltningen håller med
miljökonsekvensbeskrivningen gällande två av de
åtgärdförslag som finns för luftkvalitet och anser
att de bör göras till planeringsprinciper. Dessa är
1) Reservera grönytor i lägen med höga halter
luftföroreningar, utformning med särskild
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster
som gynnar god luftkvalitet. 2) Analys av
mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta
lägen.
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Industriell verksamhet
Boverkets allmänna råd "Bättre plats för arbete"
gäller med flera reservationer. I syfte att
effektivisera framtida fysisk planering föreslår
Miljöförvaltningen att en översiktlig kartering av
industriers omgivningspåverkan bör genomföras
i Borås för de industrier som nu ligger centralt
och bostadsnära. Detta skulle kunna fungera
som ett underlag för gemensamma beslut på hur
staden ska hantera risk för olyckor och
miljöstörningar.
Miljökonsekvensbeskrivningen
Ekologiska konsekvenser är knapphändigt
behandlade genom MKB:n. I avsnittet om
Miljökonsekvenser (s. 25) räknas de klassiska
områdena naturresurser för utvinning,
luftföroreningar, bullerstörningar, transporter av
farligt gods, förorenade områden, utsläpp till
vatten, översvämningsrisker, dagvattenhantering
och områden för natur- och kulturmiljöer upp,
men nästan ingenting berör de ekologiska
konsekvenserna av intentionerna i ÖP.
I avsnittet om Miljömål (s. 44) finns inte de
lokala miljömålen och hur väl ÖP
överensstämmer med dem med alls. Analyserna
av ÖPs konsekvenser i förhållande till de
regionala miljömålen är otillräckliga. På många
ställen är sammanfattningen
"Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet" utan
någon förklarande analys alls.

En uppdaterad MKB medföljer
utställningshandlingen.

Kulturnämnden
Översiktsplan
Översiktsplanen för kommunen pekar ut en
riktning för hur bebyggelse, trafiklösningar
etcetera bör utvecklas för att skapa en attraktiv
och hållbar kommun. Översiktsplanen är
vägledande och är ett viktigt verktyg för
detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen
bygger på en mängd förutsättningar så som
nationella mål, omvärldsanalyser och analyser av
exempelvis befolkningsutveckling, trafik etcetera.
Förslaget till översiktsplan förhåller sig även till
Vision 2025 som omfattar hela kommunen och
som leder allt utvecklingsarbete.
Övergripande intryck av förslaget
Förslaget till ny översiktsplan för Borås Stad ger
ett gediget intryck. Genom avsnitten
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”Prioriterade inriktningar”, ”Övergripande
strategier” och ”Planeringsprinciper” ges en
tydlig bild av vikten av att skapa en kommun
som går mot en allt mer hållbar utveckling.
Befintlig bebyggelse som resurs och
förutsättning
En viktig planeringsförutsättning saknas i
skrivningen, nämligen den befintliga bebyggelsen
som resurs, utgångspunkt och förutsättning för
fortsatt utbyggnad och utveckling. I ett samhälle
som präglas av medvetenhet kring hållbarhet och
att ta tillvara resurser utgör det redan byggda en
rent materiell resurs. Samtidigt är den befintliga
bebyggelsen också en tillgång som bidrar till
historisk förankring och formar platsens
identitet. Förslaget till översiktsplan kan ge
intryck av att byggande och utveckling kan ske
oberoende av det redan byggda, medan det i
själva verket är grundläggande att den befintliga
bebyggelsen utgör utgångsläget och formar
villkoren för fortsatt ny-, till- och ombyggnad i
kommunen.
För Borås poängteras visserligen att den textila
identiteten ska lyftas fram genom att synliggöra
och integrera textilindustrins kulturmiljöer,
bebyggelse och arkitektur i den tätare
stadsmiljön, vilket är välkommet. Samtidigt är
det textilindustriella arvet det enda (undantaget
kulturmiljöer som pekas ut i
Kulturmiljöprogrammet) som identifierats som
en viktig befintlig kvalitet. Detta kan göra att all
annan bebyggelse uppfattas som oviktig. Det är
den naturligtvis inte. Bebyggelsen i Borås
stadskärna brukar beskrivas som brokig. Den är
långt ifrån enhetlig, men kan ändå förmedla
mycket kring stadens historia, hur den byggts ut
och vilka tider som varit extra expansiva. Den
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar
staden och gör Borås till just Borås, och det är
det redan byggda tillsammans med det nya som
skapar den framtida staden.

Det är av stor vikt att lyfta fram den befintliga
bebyggelsen och dess betydelse i stadens
utveckling. Resonemang om det redan
bebyggda utvecklas.

Den befintliga bebyggelsen är mycket
betydelsefull och ska som en del av den nya
bebyggelsen som tillkommer.

Ett arkitekturprogram för Borås innerstad är
under framtagande som berör dessa frågor.

Att den befintliga bebyggelsen är en resurs som
bildar utgångspunkten och ger förutsättningarna
för fortsatt utbyggnad saknas eller betonas alltså
allt för lite i förslaget till översiktsplan. Det är
viktigt att detta förs in i den löpande texten,
förslagsvis på följande ställen:
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sid 26 under rubriken ”Mer urbana
kvaliteter i staden”
sid 30, där vikten av hänsyn till det
befintliga endast nämns flyktigt och
behöver förstärkas
Vissa kompletteringar görs.
sid 31 beskriver planeringsprinciperna
punktvis. Här behöver en första punkt
läggas till som understryker vikten av det
befintliga som resurs och förutsättning
sid 45 i det inledande stycket om
markanvändning i staden Borås ”Den
blandade staden förtätas och utvecklas”,
där hänsyn till det redan byggda helt
saknas
sid 49-52 som tar upp tätorterna
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Även här har befintlig
bebyggelse och struktur stor betydelse,
vilket behöver läggas till i texten. Mer om
detta nedan.

Fabriks- och stationssamhällen
Flera av tätorterna i kommunen har vuxit fram
som fabrikssamhällen, där etableringen av
textilindustri har utgjort förutsättningen för att
orterna blivit det de är.
Dessa samhällen har byggts upp på motsvarande
sätt som bruksorter på andra ställen 3 i Sverige.
Här har industrin varit motorn för hela
samhällsuppbyggnaden och fabrikörer har haft
intresse av att understödja etablering av bostäder
och samhällsservice. Då detta är utmärkande för
bygden och starkt identitetsskapande för den
lokala utvecklingen är det viktigt att värna om
strukturer och miljöer som tydliggör detta. Det
här gäller flera orter i kommunen, så som
Dalsjöfors, Viskafors, Rydboholm, och
Svaneholm. Andra orter har vuxit fram som
stationssamhällen, ibland i kombination med
textilindustri, som Fristad, Sandared och
Målsryd. Vid utbyggnad bör man vara vaksam på
att orterna förblir avläsbara, så att inte strävan
efter en hög exploateringsgrad centralt i orterna
sker på bekostnad av deras karaktär som fabrikseller stationssamhällen. De textilindustriella
fabrikssamhällena är särskilt viktiga då de är
utmärkande för trakten och utgör en särprägel
för kommunen i ett nationellt perspektiv.

Noteras. I en fördjupad översiktsplan finns
möjlighet att se över samhällenas
identitet/historia i samband med förslag till
ny bebyggelseutveckling.
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Kulturmiljöprogrammet
Kulturmiljöprogrammet redovisas i förslaget till
översiktsplan som ett dokument att ta hänsyn
till. Det konstateras också att exploatering i
områden som utpekats i Kulturmiljöprogrammet
bör föregås av fördjupade studier eftersom de
inventerade miljöerna ska betraktas som
utredningsområden. Detta är viktigt och även
något som
Miljökonsekvensbeskrivningen för
översiktsplanen tar upp. MKB:n har även som
åtgärdsförslag att översiktsplanens principer
kring kulturmiljön behöver följas upp med
konkreta åtgärder i detaljplaner och kommande
planering, vilket är välkommet och bör föras in i
översiktsplanens skrivning.
Medveten utbyggnadsstrategi
I Vision 2025 är ett målområde att tredubbla
antalet boende i centrala Borås. Översiktsplanen
ska bidra med strategier för att nå målen i
visionen. Då ett tredubblat antal boende i
stadskärnan är ett ambitiöst mål som kan få stora
konsekvenser för stadsbilden vore det klokt att
Översiktsplanen kompletteras med en
ha en strategi för var det kan tänkas vara rimligt genomförandebeskrivning.
att bygga i större skala. Exempelvis är
stadskärnan med rutnätsplanen utpekad i
Kulturmiljöprogrammet, där det framgår att
hänsyn ska tas till stadsbilden. Det är viktigt att
utbyggnaden är tydligt genomtänkt så att stora
volymer hamnar i lägen som klarar av dem. Vi är
nu inne i en stark expansionsfas då Borås växer
från stor småstad till liten storstad.
Stadsmässighet och urbanitet blir allt tydligare i
en allt större del av staden. Även känslan av vad
som räknas till stadens centrum utvidgas. Vad
som räknas som centrumnära kan behöva
omdefinieras. Inte minst för att ta ställning till
läget för stora volymer kan det vara klokt att
reda ut hur nära stadskärnan som räknas som
tillräckligt nära och hur långt ifrån som är nära
nog. Genom att ha en medvetenhet och en tydlig
strategi kan vi bygga mycket på ett sätt som
kompletterar och förbättrar utan att stadens
identitet och karaktär riskeras.

Definitionen av centrumnära ses över. Det
arkitekturpolitiska programmet bedöms i
högre grad beskriva förhållningssättet till bl.a.
byggnadsvolymer.

Bygga robust, användbart och välgestaltat
Förslaget till översiktsplan har starkt fokus på
planering för att främja hållbar utveckling. En
del i detta bör vara att sträva efter att det som
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byggs håller hög kvalitet på alla plan. Det vore
lämpligt att i översiktsplanen knyta an till det
kommande
arkitektur/stadsbyggnadsprogrammet som håller
på att tas fram, så att det även i översiktsplanen
framgår att kommunen har en tydlig strävan
efter att det som byggs ska vara robust,
användbart och välgestaltat. Kortfattat betyder
detta att nya byggnader ska hålla en
sammantagen god arkitektonisk kvalitet.
Begreppet robust innefattar såväl hållfasthet som
hållbarhetsbegreppets alla delar. Användbart
syftar på att det som byggs har god funktion och
är väl avvägt. Med välgestaltat avses byggnadens
upplevelseaspekter genom arkitektur som berör
och håller hög arkitektonisk kvalitet. Förslagsvis
skulle detta kunna föras in som en punkt i
planeringsprinciperna på sid 31.
Kulturens roll i ett hållbart samhälle
Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå
ett hållbart samhälle. På individuell nivå har
tillgång till och medskapande av kultur stor
betydelse för livskvalitet och välbefinnande.
Kultur bidrar också till ett mer öppet,
demokratiskt och inkluderande samhälle. Kultur
är ett brett begrepp som innefattar mycket.
Kultur ska inte styras, men den kan uppmuntras
och ges förutsättningar så att människor kan ta
del av och själva utöva kulturaktiviteter.

Kopplingar till det arkitekturpolitiska
programmet ingår i utställningshandlingen.
Utställningshandlingen kommer också
översiktligt beskriva synen på befintlig
bebyggelse samt på arkitektur, i delen
Stadsbyggnad och arkitektur.

Vissa kompletteringar görs.

Forskning inom kulturekonomi visar att kultur
har långt mer att bidra med till samhället än att
vara grädden på moset i människors liv. Kultur
har stor betydelse för kreativitet och innovation,
vilket är en av de viktigaste faktorerna för
framgångsrik konkurrens inom näringsliv och
regional utveckling. Det här sambandet har väckt
stor uppmärksamhet på senare tid, vilket bland
annat gjort att Västra Götalandsregionen har
genomfört studier inom ett forskningsprojekt
som kallas Kreativa Kraftfält. Projektet
kartlägger och finner samband mellan kultur,
kreativitet och innovation och visar hur detta
kan stärkas. En studie av Kreativa Kraftfält i
Borås Stad skulle vara ett intressant och viktigt
instrument för att stärka kommunens
konkurrens- och attraktionskraft med kultur som
Noteras.
drivmedel. Närbiblioteken blir naturligt
demokratiska mötesplatser och kulturarenor i de
delar av staden som planeras att växa.
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Konst i det offentliga rummet
Kultur, konst och kulturutövning har en viktig
samhällsfunktion som ska göras tillgänglig för
alla. Kommunen har bland annat uttryckt detta
genom beslut om att produktionskalkylen vid
nybyggnad eller renovering av offentliga
byggnader och platser i Borås ska innehålla
Tillägg om vikten av konst i det offentliga
anslag till konstnärlig utsmyckning och
rummet görs enligt synpunkt.
gestaltning.
Riktlinjen är att 1 % av produktionskostanden
ska användas för detta. En strategi för
tillämpning utarbetas under 2017 av
Kulturnämnden. Vikten av tillgång till konst i det
offentliga rummet bör framgå i översiktsplanen.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Nämnden har tagit del av förslag till ny
översiktsplan för Borås Stad. Av planen framgår
hur kommunen bör utvecklas för att skapa en
attraktiv och hållbar kommun. Utgångspunkten
är befintlig bebyggelse och andra värden i
kommunen som ska utveckla och förädla.
Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för
detaljplanering och bygglov.
I planen anges att den pekar ut en övergripande
riktning för hur bebyggelse, trafik m.m. bör
utvecklas. Då den inte kan förutse allt som
händer i framtiden behöver översiktsplanen
förändras och utvecklas i takt med tiden.
Översiktsplanen ska redovisa stadens strategier
och geografiska ställningstaganden. Den
redovisar inte i detalj stadens fortsatta planering
utan ger de strategiska förutsättningarna och
verktygen för det fortsatta planarbetet.
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken
alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket
medför att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) alltid skall göras. Syftet är att identifiera
och beskriva de direkta och indirekta effekterna
som en planerad verksamhet eller åtgärd kan
medföra. Av genomförd
miljökonsekvensbeskrivning framgår att
planförslagets strategier, planeringsprinciper och
markanvändning bedöms sammantaget stödja en
hållbar utveckling för Borås Stad.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser
att det saknas skrivningar i planen gällande
utveckling av gymnasieskolan och
vuxenutbildningen kopplat till den
befolkningsutveckling som i planen uppges
handla om 30 000 fler boråsare år 2035. Med
idag totalt drygt 4 000 elever i gymnasieskolan
och drygt 2 000 helårselever i vuxenutbildningen
är det av vikt att planering av även dessa
utbildningsformer finns med i översiktsplanens
del Tillgång till samhällsservice. Idag är
utbildningarna centralt lokaliserade. I likhet med
högskolan är gymnasieskolans ambition att
utvecklas med fler elever. De fristående
gymnasieskolornas framtid i Borås liksom
söktrycket från Borås kranskommuner är också
faktorer som har betydelse i sammanhanget.
Gymnasieskolorna samarbetar redan med
Högskolan och i framtiden kan detta att komma
utvecklas ytterligare.
Med påpekandet om avsaknad av gymnasie- och
vuxenutbildning i föreslagen plan och en
förväntan på att detta åtgärdas tillstyrker
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tillstyrker förslag till ny översiktsplan.

Översiktsplanen kan inte i detalj beskriva
aspekter av skolväsendet kopplat till
befolkningsutvecklingen. ÖP kan ses som ett
stöd i andra förvaltningars långsiktiga arbete,
genom att beskriva en övergripande
utvecklingsstrategi med avseende på bostäder
och service.

Noteras.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Av genomförd miljökonsekvensbeskrivning
framgår att planförslagets strategier,
planeringsprinciper och markanvändning
bedöms sammantaget stödja en hållbar
utveckling för Borås Stad.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Översiktsplanen kommer att bidra till ekonomisk
hållbarhet.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Enligt planen ska den översiktliga kommunala
planeringen främja en positiv social utveckling,
med hälsosamma miljöer, närhet till möten med
andra, och till kulturella upplevelser.

Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att
yttra sig över samråd över förslag till
Översiktsplan Borås Stad.
Översiktsplanen visar hur Borås Stad bör
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar
kommun. Planen pekar ut grunddragen i den
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avsedda mark- och vatten användningen, en
övergripande riktning för hur den byggda miljön
ska användas, utvecklas och bevaras, vilken
hänsyn som ska tas till allmänna intressen och
hur man tänker tillgodose riksintressen och
miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ger de
strategiska förutsättningarna och verktygen för
det fortsatta arbetet med detaljplanering och
byggplan.
Planen gör en bra genomgång av förutsättningar
för den övergripande planeringen för Borås Stad.
Borås Stad ska utvecklas som en levande och
långsiktigt hållbar kommun, prioriterade
inriktningar är – En tät sammanhållen och
blandad bebyggelse -Infrastruktur som hanterar
tillväxten – God livsmiljö och ett enkelt
vardagsliv – Närhet till stadspuls, natur och
landsbygdens lugn – Regioncentrum med
nationell och internationell koppling.
Miljöaspekterna finns med i planen och i
miljökonsekvensbeskrivningen finns en
hållbarhetskonsekvensbedömning med
helhetsperspektiv på ekologiska, sociala och
ekonomiska konsekvenser av planförslaget. I
miljökonsekvensbeskrivningen görs
bedömningen att planförslagets strategier,
planeringsprinciper och markanvändning stödjer
en hållbar utveckling för Borås Stad.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av
miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål, med vidare arbete krävs i
detaljplaneskede och åtgärdsprogram.
Nämnden vill lämna följande synpunkter, om
behov av tillägg och ändringar i dokumentet.
I avsnittet ”Byggstenar för Borås nya ÖP” (sid
14) listas några av de övergripande mål och
visioner som översiktsplanen förhåller sig till och
som ligger till grund för strategiska vägval i
planen. Där finns en underrubrik (sid 16) ”Några
andra lokala mål och styrdokument med
koppling till översiktsplanen”. Borås Stads
Program för tillgängligt samhälle, borde läggas till där.
Det programmet antogs den 21 december 2016
Noteras och ses över.
och gäller 2017-2020. Beslutet innebär bland
annat att alla förvaltningar och bolag ska följa
Västra Götalandsregionens riktlinjer; Tillgängliga och
användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk
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tillgänglighet. Det vore bra om även VGR:s
riktlinjer togs med i planen, då det är ett viktigt
redskap i all om, ny och tillbyggnation.
Även nedanstående rapport från Boverket borde
Noteras.
kunna nämnas i listan över övergripande mål
som översiktsplanen ska förhålla sig till. I den
första delrapporten från Boverkets uppdrag
Vision för Sverige 2001
Sammanställning av nationella mål, planer och program
av betydelse för fysisk samhällsplanering finns en
sammanställning av nationella planer och
program och under rubriken Funktionshinder tar
man upp övergripande nationella mål för
funktionshinderpolitiken:
 En samhällsgemenskap med mångfald
som grund
 Att samhället utformas så att människor
med funktionsnedsättning i alla åldrar
blir fullt delaktiga i samhällslivet,
 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och
pojkar, kvinnor och män med
funktionshinder.
Vidare tar man där upp att mål inom
funktionshinder med särskild relevans för fysisk
samhällsplanering är: ”Funktionshinderpolitiken
har som mål att samhället ska utformas så att
människor med funktionsnedsättning i alla åldrar
blir fullt delaktiga i samhällslivet. För att nå
målen för politiken ska det
funktionshinderspolitiska arbetet bl a särskilt
inriktas på att identifiera och undanröja hinder
för full delaktighet i samhället för människor
med funktionshinder. ”
I avsnittet Planeringsprinciper är en underrubrik
”Tillgång till samhällsservice” (sid 39), står
inledningsvis att en god livsmiljö bland annat
innebär att det finns god tillgång till ett varierat
utbud av samhällsservice. I uppräkningen om
vad som ingår i samhällsservice och om att följa
tillgången av olika behov saknas behovet av
bostad med särskild service enligt Lagen om
Stöd och Service (LSS) och särskilt boende enligt
SoL.
Noteras. Översiktsplanen anger att Borås ska
Den beskrivande texten i avsnittet avslutas med
sträva efter en bostadsmarknad som möter
sammanfattande planeringsprinciper i
behovet hos alla grupper.
punktform. I punkt två skulle man efter skolor
och förskolor kunna lägga till bostad med
särskild service enligt LSS samt även särskilt
boende enligt SoL. Inom Sociala
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omsorgsnämndens område avser det
psykiatriboenden. Texten i den punkten skulle då
bli ”Lokalisering av skolor och förskolor, sker i
goda miljöer med närhet och bra tillgänglighet
till bostäder, kollektivtrafik och grönområden.
Den principen gäller även bostad med särskild
service enligt LSS och särskilt boende enligt
SoL.”
Ovanstående nämnda aspekter behöver tas med
som del av byggstenarna i översiktsplanen för att
visa på att Borås Stad har en hög ambitionsnivå
inom området. Det är viktigt ur ett
framtidsperspektiv att lyfta fram behovet av
bostad med särskild service enligt LSS för vuxna,
mot bakgrund av att det är den insats som är
svårast att verkställa inom kommunerna.
I samrådshandlingen används konsekvent ordet
”funktionsvariation” när det avser personer med
funktionsnedsättningar. Det är ett ord som på
senare tid har börjat användas. Det är inte ett
vedertaget begrepp och är inte klart definierat.
Socialstyrelsen rekommendation är att
kommunala och statliga myndigheter använder
sig av facktermen och definitionen personer med
funktionsnedsättning, vilket Borås Stad bör
använda i sina dokument.

Noteras.

Det är av stor vikt att låta barn och unga
involveras i samhällsplanering.
Medborgardialog har skett under 2014 och
2016 där barn och unga har deltagit i
diskussioner om Borås framtid.

Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt? Översiktsplanen
berör i högsta grad barn och ungdomar. Det
handlar om hur staden ska utvecklas och bli en
attraktiv och hållbar stad.
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av
beslutet fått uttrycka sin mening?
Barn och ungdomar har inte tillfrågats inför
besvarande av remissen.

Arbetslivsnämnden
Staden behöver fler bostäder då trångboddheten
riskerar att leda till svåra konsekvenserför
individer och samhället. Forskningen visar att
den kan leda till bristande studie ro, senarelagd
familjebildning och svagare social kontroll av
ungdomar. Samhället riskerar att dras isär och
integrationen försämras. Staden behöver fler
bostäder i goda lägen med tillgång till
infrastruktur. I ett socialt
hållbarbarhetsperspektiv skall det
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finnasvarierande upplåtelseformer och storlekar
till syfte att öka integrationen för framförallt nya
svenskar.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska
konsekvenser för Borås.
Det är viktigt att bevara grönområden i staden
inom promenadavstånd för rekreation och
mötesplatser.
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska
konsekvenser för Borås.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några sociala
konsekvenser för Borås.
För att öka integrationen och minska
trångboddheten finns det ett stort behov av att
bygga fler bostäder i staden.

Noteras.

Förskolenämnden
Strategisk samhällsplanering vid
Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till
ny översiktsplan för Borås Stad och
Förskoleförvaltningen har skrivit ett förslag till
yttrande.
I avsnittet ”Byggstenar för Borås nya
Översiktsplan” (sid 14) listas några av de
övergripande mål och visioner som
översiktsplanen förhåller sig till och som ligger
till grund för strategiska vägval i planen. Där
finns en underrubrik (sid 16) ”Några andra
lokala mål och styrdokument med koppling till
översiktsplanen”.

Noteras.

• Förskoleförvaltningen anser att Borås Stads
”Program för ett tillgängligt samhälle” bör finnas
med här.
På några ställen i översiktsplanen, till exempel
under rubrik ”Tillgång till offentlig service” på
sidan 25 och ”Tillgång till samhällsservice” på
sidan 39, belyses området
samhällsservice/offentlig service. I dessa
sammanhang används genomgående termen
”skola”, vilken antas inkludera även förskolan.
• Förskoleförvaltningen anser att skolformen
”förskola” inte ska inkluderas i begreppet

Noteras.
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”skola” utan tydliggöras i de sammanhang som
förskolan faktiskt avses.
På sidan 31 under rubriken
”Planeringsprinciper” står att ”I strategiska lägen,
vid till exempel stadsdelstorg och urbana stråk, bör
bostadshus ha öppna bottenvåningar för verksamheter
som butiker eller förskolor”. Vid en tänkt planering
av nya förskolor vid stadsdelstorg och urbana
stråk, där det ofta är tät bebyggelse och många
människor i rörelse,
• vill Förskoleförvaltningen understryka att
särskild vikt bör läggas vid trygghetsaspekten,
både gällande inne- och utemiljön.

Översiktsplanen belyser trygghetsaspekten
och barnperspektivet.

Ett särskilt fokus på en stimulerande utemiljö
med närhet till grönområde är också viktigt att
beakta vid lokaliseringen av förskolor, liksom
parkeringsmöjligheter och lättillgängliga
angöringsplatser för mattransporter.
Vidare vill Förskoleförvaltningen poängtera att
vid utarbetande av framtida detaljerade planer
och åtgärdsförslag, vilka kan komma av få
konsekvenser för förskolans verksamhet,
• vill förvaltningen i ett tidigt skede involveras i
processen.

Noteras.

Grundskolenämnden
Grundskolenämnden har beretts tillfälle att yttra
sig över förslag till ny ”Översiktsplan för Borås
Stad”. Förslaget till ”Översiktsplan för Borås”
tillstyrks med förslag till ändringar och
synpunkter.
Grundskolenämnden anser att ”Översiktsplan
för Borås” innehåller en bra genomgång av
förutsättningarna för den övergripande
planeringen av Borås Stad. En tydlig
utgångspunkt i förslaget till ny översiktsplan är
att Borås Stad ska utvecklas som en levande och
långsiktigt hållbar kommun.
I det inledande avsnittet gällande övergripande
mål och styrdokument som översiktsplanen
förhåller till och som ligger till grund för
strategiska vägval, bör även Borås Stads
”Program för ett tillgängligt samhälle” finnas
med. En komplettering bör göras under en
underrubrik på sid 16 ”Några andra lokala mål
och styrdokument”.

Noteras.
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Vid en planering av nya skolor vid urbana stråk,
bör särskild vikt läggas vid trygghetsaspekten,
både gällande inne- och utemiljön. Det är också
viktigt att parkeringsmöjligheter finns nära
skolor och lättillgängliga angöringsplatser för
mattransporter och avlämning- och avhämtning
av barnen.
Även närhet till skog- eller parkmark är önskvärt
vid planering av skola för att ge möjlighet till lek,
lärande och rekreation för eleverna. Att tomter
utses som kan ge skolan möjlighet till tillräckligt
utrymme för att stimulera eleverna till rörelse
och lek under rast och fritidsverksamhet.
Önskvärt är att tomter reserveras så att skola och
förskola kan byggas nära varandra, så att
lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att
vissa lokaler kan samnyttjas t.ex. kök, matsal och
idrottshall. Önskvärt är att även andra
Noteras.
verksamheter placeras nära t.ex. Fritid och
Kultur.
Vidare vill Grundskolenämnden poängtera att
vid utarbetande av framtida detaljerade planer
och åtgärdsförslag, vilka kan komma av få
konsekvenser för skolans verksamhet, vill
förvaltningen i ett tidigt skede involveras i
processen.

Noteras.

Många skolor i Borås står inför att de nått sin
maxkapacitet så fler skolor bör byggas i takt med
övrig bostadsbebyggelse.
Nämnden vill särskilt poängtera att under
planering av nya bostads- och
verksamhetsområden är det viktigt att beakta
vilka kommunala investeringar som tidigare
gjorts. Exempelvis har kommunen investerat i
skolor i en rad mindre orter som ligger utanför
stråken och serviceorterna. Det är viktigt att ÖP
medger utveckling även på mindre orter så att
underlag finns för de mindre skolorna. Det är en
god investering för kommunen att skapa
underlag för skolor så att de kan ha många
elever, men det är också en kvalitetsfråga för
skolan att elevantalet inte blir för litet på en
enskild skola.
Genom att värna gjorda investeringar i skolor,
idrottshallar med mera kan ÖP bidra till en
hållbar utveckling i kommunen.

Översiktsplanen strävar efter hållbar
utveckling med ett helhetsperspektiv som kan
bidra till att redan gjorda investeringar
främjas.
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Bakgrund
Strategisk samhällsplanering vid
Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till
ny översiktsplan för Borås Stad. Översiktsplanen
visar hur Borås Stad bör utvecklas för att skapa
en attraktiv och hållbar kommun. I
översiktsplanen redovisas grunddragen i den
avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna
intressen och hur man tänker tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Förslaget till Översiktsplan för Borås innehåller
en bra genomgång av förutsättningarna för den
övergripande planeringen av Borås Stad. En
tydlig utgångspunkt i förslaget till ny
översiktsplan är att Borås Stad ska utvecklas som
en levande och långsiktigt hållbar kommun. De
prioriterade inriktningarna för översiktsplanen
är; ”En tät sammanhållen och blandad
bebyggelse”, ”Infrastruktur som hanterar
tillväxten”, ”God livsmiljö och ett enkelt
vardagsliv”, ”Närhet till stadspuls, natur och
landsbygdens lugn” och ”Regioncentrum med
nationell och internationell koppling”. De
prioriterade inriktningarna visar vilka strategiska
frågor som behöver prioriteras och varför. De
ligger också till grund för de strategier och
planeringsprinciper som också finns med i
översiktsplanen.
Miljöaspekterna finns med i översiktsplanen och
i den tillhörande
”Miljökonsekvensbeskrivningen” finns en
hållbarhetskonsekvens-bedömning med
helhetsperspektiv på ekologiska, sociala och
ekonomiska konsekvenser av planförslaget. I
miljökonsekvensbeskrivningen görs
bedömningen att planförslagets strategier,
planeringsprinciper och markanvändning stödjer
en hållbar utveckling för Borås Stad.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av
miljökvalitetsnormer och nationella
miljökvalitetsmål men vidare arbete krävs i
detaljplaneskede och upprättande av
åtgärdsprogram.
I Översiktsplanen görs en uppskattning att
stadens befolkning når cirka 140 000 invånare
fram till 2035. Till 2035 planeras för cirka 15 000
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nya bostäder. Den största delen av dessa
förväntas tillkomma i staden Borås, samt en stor
del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared
och Viskafors. Det är svårt att göra en översiktlig
befolkningsprognos längre fram i tiden.
Prognosen är tveksam att koppla till
åldersgrupper på kommunnivå på så lång tid,
och än mer osäkert om man går ned i mindre
geografiska områden som f d kommundelar eller
stadsdelar.
Prognoser tas fram under detaljplaneringen när
man vet mer om hur många och vilka typer av
bostäder som planeras.
Barn och unga
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i
framtiden, direkt eller indirekt? Översiktsplanen
berör i högsta grad barn och ungdomar. Det
handlar om hur staden ska utvecklas och bli en
attraktiv och hållbar stad för människor i alla
åldrar.
Barnfamiljer berörs direkt av möjligheten till
utökat antal skolplatser i ett växande Borås.
Behov av skolplatser ökar vilket medför att vid
kapacitetsbrist får fler barn placering på skolor
utanför närområdet. Behov av skolplatser samt
nybyggnationer bevakas i nämndens Lokalplan.
Barn och ungdomar påverkas av översiktsplanen
då dessa använder naturområden, verksamheter
och mötesplatser. Barn och unga påverkas direkt
av trafiksäkerheten då dessa använder skolskjuts,
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar.
Utveckling av goda resvanor hos barn förutsätter
en god trafikmiljö och trafiksäkerhet.

Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Genom god planberedskap för exempelvis
lokalisering av bostäder, service och offentliga
mötesplatser menar man i översiktsplanen att
den fysiska planeringen bidrar till
integrationsprocessen. Vidare beskrivs en
blandning av upplåtelseformer i samma område
som ett sätt att stärka förutsättningar för
människor med olika socioekonomisk bakgrund
att kunna bo i samma område. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen håller med om
ovanstående men undrar hur det strategiskt är
tänkt att tillgodose behov av lägenheter till
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kommuninvånare med begränsad möjlighet att ta Borås ska verka för en bostadsmarknad för
sig in på bostadsmarknaden, i kommunens olika alla grupper. Översiktsplanen kan inte i detalj
bostadsområden? Konkreta verktyg och
reglera vilka bostadsformer som ska byggas.
strategier som exempelvis riktlinjer för
markanvisning eller områdesbestämmelser
behövers tilläggas i översiktsplanen och saknas i
dagsläget.
Hushåll med liten betalningsförmåga och/eller
socialt utsatta grupper har det allra svårast att få
tillgång till bostad. Individ- och
familjeomsorgsnämndens målgrupper är i stort
behov av hyresrätter med hyror anpassade till
inkomst, men också av boenden av varierande
storlek. Det gäller mindre lägenheter till
ensamstående eller till mindre familjer samt
större boenden till större barnfamiljer. Individoch familjeomsorgsförvaltningen anser att detta
behov bör nämnas i översiktsplanen samt att en
mer ingående förklaring till hur behovet
långsiktigt kommer att tillgodoses bör beskrivas.

Det är av stor vikt att poängtera behovet av
olika typer av boendeformer som
tillfredsställer behovet av bostäder.
Översiktsplanen kan dock inte i detalj
beskriva bostadsbehoven för olika grupper.
Detta görs bl.a. i bostadsförsörjningsprogram.

Nya grupper av människor har flyttat till Borås,
däribland nyanlända kvinnor, män och
barnfamiljer som bor hos släkt och vänner i
väntan på att hitta en bostad. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen vill uppmana till att
även deras familjesammansättning tas i beaktning
Se kommentar ovan.
vid planering av bostadsbyggande. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen saknar strategier för
att adressera problem med trångboddhet i
översiktsplanen.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen
föreslår att en strategi för att öka attraktivitet och
mångfald i socioekonomiskt utsatta områden står
med i översiktsplanen för att minska
bostadssegregationen och öka mångfald i
kommunens alla bostadsområden.
Ärendet i sin helhet
Definition Översiktsplan
Översiktsplanen är ett paraply för kommunens
planarbete och ska redovisa grunddrag i den
avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den
byggda miljön ska användas, utvecklas och
bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna
intressen och hur man tänker tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Översiktsplanen ger vägledning detaljplanering
och bygglov. ”Översiktsplan för Borås stad”
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består av fördjupade översiktsplaner,
planprogram, strategiska planer, detaljplaner och
bygglov. Översiktsplanenering styrs i huvudsak
av plan- och bygglagen och miljöbalken. I
Översiktsplaneringen samråder kommunen med
länsstyrelsen vars roll är att samordna och
tillvarata statens intressen. Alla kommuner ska
enligt plan- och bygglagen ha en aktuell
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta.
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med
översiktsplanering och Kommunfullmäktige
antar översiktsplaner samt tar beslut om
tematiska tillägg och aktualitetsförklaring.
Befolkningsutveckling, nya grupper och olika
bostadsbehov
I översiktsplanen under rubriken
”Omvärldsspaningar – vad händer i Borås,
regionen, Sverige och i världen” (sid 7) nämns
vikten av att i tidigt skede skapa förutsättningar
för integration i samhället och motverka det som
har en isolerande och segregerande effekt.
Genom god planberedskap för exempelvis
lokalisering av bostäder, service och offentliga
mötesplatser menar man i översiktsplanen att
den fysiska planeringen bidrar till
integrationsprocessen. Vidare beskrivs en
blandning av upplåtelseformer i samma område
som ett sätt att stärka förutsättningar för
människor med olika socioekonomisk bakgrund
att kunna bo i samma område, se sid 29 under
”Övergripande strategier” och underrubrik ”Tätt
och mixat” samt sid 30 under rubrik
”Planeringsprinciper” och underrubrik
”Bostadsbyggande och boendemiljöer”.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen håller
med om ovanstående men anser att konkreta
verktyg för att öka andelen bostäder för
kommuninvånare med begränsad möjlighet att ta
sig in i bostadsmarknaden behöver tilläggas i
översiktplanen. Exempel på det kan vara
riktlinjer för markanvisning eller genom
områdesbestämmelser. Det finns många grupper
som har begränsad tillgång till
bostadsmarknaden och begränsad inkomst.
Hushåll med liten betalningsförmåga och/eller
socialt utsatta grupper har det allra svårast. Dessa
grupper är i stort behov av hyresrätter med
rimliga hyresnivåer. Det gäller både mindre
lägenheter till ensamstående och sambos samt

Noteras.

Noteras. Översiktsplanen strävar generellt
efter att det ska byggas fler bostäder med
blandade upplåtelseformer som är anpassade
och tillgängliga för alla målgrupper.
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större lägenheter till barnfamiljer. Konkurrens
om utbud på små lägenheter är stora och
studenter, unga vuxna, äldre, nyanlända,
ensamkommande flyktingbarn är en del av de
som konkurrerar om dessa lägenheter. Individoch familjeomsorgsförvaltningen anser att
översiktsplanen bör ge en mer ingående
förklaring till hur behovet långsiktigt kommer att
tillgodoses.
På sid 31 i översiktsplanen under rubriken
”Planeringsprinciper” tydliggörs att kvinnors,
mäns, flickors och pojkars olika behov ska
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning
av boendemiljöer samt att konsekvenser av
planerande åtgärder ska bedömas utifrån olika
gruppers perspektiv (kön, ålder, etnicitet,
religion, sexuell tillhörighet och
funktionsvariation). Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen håller med om
ovanstående men vill uppmärksamma att nya
grupper har tillkommit, bland annat med
anledning av flyktingkrisen hösten 2015. Nya
grupper av människor har flyttat till Borås,
däribland nyanlända kvinnor, män och
barnfamiljer som bor hos släkt och vänner i
väntan på att hitta en bostad. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen vill uppmana till att
även deras familjesammansättning tas i beaktning
vid planering av bostadsbyggande. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen saknar även
strategier för att adressera problem med
trångboddhet i vissa områden.
Öka attraktiviteten till visa utsatta områden
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser
att en fördjupad översiktsplan kring
socioekonomiskt utsatta områden bör ingå i
översiktsplanen. På sid 37 i översiktsplanen
nämns att kommunens delar ser olika ut, socialt
och ekonomiskt, samt att det är en utmaning att
människor lever uppdelat utifrån
socioekonomiskt bakgrund. Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen föreslår att en
strategi för att öka attraktiviteten och
mångfalden i socioekonomiskt utsatta områden
står med i översiktsplanen. Tanken om att binda
samman Hässleholmen och Hulta med den
centrala bebyggelsen är god, se sid 46 under
”Stråket Åsbogatan – Södra Älvsborgssjukhus –
Hässleholmen – Hulta”. Dock är det inte

Översiktsplanen strävar generellt efter att det
ska byggas fler bostäder med blandade
upplåtelseformer.

Noteras.

Intentionen är att vidare fördjupningar om
stråken kommer att göras efter att
översiktsplanen antagits. Där finns det
möjlighet att utreda mer för hur de
socioekonomiskt utsatta områdena i stråken
kan fördjupas.

85

Samrådsredogörelse
2017-11-20

beskrivet hur man tänkt öka attraktiviteten i
områdena Hässleholmen och Hulta. Det finns
även andra områden i Borås stad som hade
gynnats av en strategi för ökad attraktivitet till
området.
Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga
Genom att öka möjligheten för utsatta familjer,
barn och unga vuxna att få en hållbar bostad
påverkar man direkt barn och ungas livssituation.
Att öka mångfald och integration i kommunens
alla områden ger både ensamkommande
flyktingbarn samt nyanlända vuxna och barn
möjlighet att lära sig det svenska språket fortare
samt ökar deras delaktighet och förståelse för det
svenska samhället. Snabbare integration av
vuxna bidrar till att barn i mindre utsträckning
behöver ta rollen som tolk åt sina föräldrar och
ansvar gällande kunskaper om det svenska
samhället.
Att öka mångfald av olika socioekonomiska
grupper bidrar till ett inkluderande samhälle som
indirekt påverkar barn och unga.

Centrum för kunskap
och säkerhet
CKS har tagit del av förslaget på ny
översiktsplan för Borås framtid. Man förutspår
en expansiv framtid och tar höjd för
befolkningsökning i kommunen och planerar att
förtäta och förbättra de fem tätorterna. Från
CKS sida vill vi lyfta säkerhet, trygghet och
krisberedskap för de som vistas, bor eller arbetar
i Borås Stad.
I olika mätningar skiljer det sig mellan faktisk,
statistiskt fastställd säkerhet och trygghet samt
hur medborgaren upplever säkerhet och trygghet
i sina vistelsemiljöer. Under flera år har vi hört
talas om miljöförstöring, global uppvärmning,
extremväder och andra störningar som hotar
viktiga samhällsfunktioner, saker som vi har lärt
oss ta för givna. Konsekvenserna av dessa är i
många stycken likvärdiga. Tyvärr har också det
säkerhetspolitiska läget i Europa gjort sig
gällande de senaste åren. Oavsett vad som sker
måste Borås Stad göra så mycket som möjligt för
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att ge medborgarna bra förutsättningar att klara
sig bra även under störning.









Naturliga samlingsplatser, centrum för
handel och kommunal service finns och
kommer att skapas i tätorterna. Sörj för
att dessa utformas på ett
brottsförebyggande, trygghetsskapande
och säkert sätt. Säkerställ att obehörig
fordonstrafik inte kan köra in i områden
anpassade för fotgängare.
Sörj och arbeta för redundant
strömförsörjning och
bredbandsförsörjning i nya och förtätade
områden. När kommunala
serviceanläggningar planeras i nya
områden bör det övervägas om de
behöver/skall vara reservkraftsförsörjda.
Utred hur vatten och avlopp i nya och
förtätade områden kan säkras vid
samhällsstörning.
Utred hur dagvattenavledning kan
projekteras för att minska
konsekvenserna av tillfälliga höga
vattenflöden, skyfall eller utsläpp av
farliga ämnen.
I takt med att fler medborgare
förvärvsarbetar och/eller bosätter sig i
förtätade och i nya områden måste
tillgången till kommunala värmestugor,
skyddsrumsplatser och
informationsplatser vara med i
diskussionerna redan i planeringsskedet.

Noteras. Viktiga frågor som lyfts i yttrandet.
Dessa frågor är viktiga att beakta vid
detaljplanering.

Vård- och
äldrenämnden
I projektet ”Ett gott liv var dag” framkom att
många äldre upplever ett alltför stort glapp
mellan sitt ordinära boende och ett vård- och
omsorgsboende. Samtidigt finns önskemål om
att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt.
Det finns behov av fler bostäder där själva
bostaden och dess omgivning är
tillgänglighetsanpassad, med närhet till service
och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
Oro, otrygghet, ibland också ensamhet, gör att
annat boende önskas. För dessa personer kan en
trygghetsbostad vara ett alternativ.

Översiktsplanen lyfter vikten av att det ska
finnas så kallade fungerande ”flyttkedjor” för
att underlätta möjligheten att kunna bo kvar
på sin ort.

I takt med att befolkningens ålder stiger, ökar
behovet av trygghetsbostäder. Vård- och
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äldrenämnden påtalar därför behov av planering
för att bygga fler trygghetsbostäder, samt att de
byggs i lägen där det finns bra service, tillgång till
kollektivtrafik och mötesplatser, behöver beaktas
i utformningen av ny översiktsplan.
Inom fem respektive tio års tid, behöver
byggnation av två nya vård- och
Översiktsplanen påpekar vikten av att
omsorgsboenden prioriteras, framför allt
säkerställa tillgång till offentlig service i olika
boenden för personer med demenssjukdom.
Boendena behöver omfatta ett flertal avdelningar former, där ingår vård och omsorgsboenden.
och platser, samt byggas i anslutning till
trygghetsbostäder för effektiv samordning och
resursanvändning. Det är önskvärt att de nya
vård- och omsorgsboendena byggs i
centralorten. Vård- och äldrenämnden ser
möjligheter att bygga ett nytt vård-och
omsorgsboende med kringliggande
trygghetsbostäder i regementsområdet.
Tillgängliga bostäder/Trygghetsbostäder behövs
inte bara i centralorten Borås och i
serviceorterna utan också i de mindre orterna
såsom exempelvis Borgstena, Bredared, Äspered
med flera. För att en flytt från villan till ett mer
tillgängligt boende ska vara ett attraktivt
alternativ och bidra till de flyttkedjor som krävs
är det viktigt att det finns trygghetsboenden och
andra typer av tillgängliga bostäder i olika delar
av kommunen. I förslaget till ÖP kunde det än
tydligare framgå att behovet av bostäder för
äldre finns över hela kommunen. Det kan röra
sig om nybyggnation eller
tillgänglighetsanpassning av befintliga fastigheter

Noteras.

Se svar ovan.

Centrala
Pensionärsrådet
Boende, trafik och möjligheter till social samvaro
är viktiga delar för oss äldre och vår livskvalitet.
Översiktsplanen verkar för att det ska finnas
För många är framför allt boendet som vållar
problem när den egna villan eller lägenheten med ett brett utbud av olika boendeformer i
kommunen som är anpassade och tillgängliga
dålig tillgänglighet inte går att klara av.
för alla målgrupper. Eftersom att planen är ett
strategiskt styrdokument med planer på ca 20
Vi har många gånger diskuterat detta i Centrala
års sikt, och inte är juridiskt bindande, kan
pensionärsrådet och för oss i
den inte redogöra i detalj för vart sådana
pensionärsorganisationerna ser vi byggandet av
boenden ska tillkomma i kommunen. Borås
flera trygghetsbostäder som en radikal lösning.
stads Bostadspolitiska program (2009) ger
Vi föreslår därför att nya trygghetsbostäder med riktlinjer för hur kommunen ska verka för
olika bostadstyper med god tillgänglighet och
mötesplatser skapas såväl i centrala Borås som
trygghet.
serviceorterna runt om i kommunen. Men även
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andra mindre orter bör kunna bli plats för nya
trygghetsboenden.
Vid byggnation måste hänsyn tas till att
boendekostnaden blir överkomlig även för
pensionärer med låga inkomster.

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Riskhantering och farligt gods
 Borås Stad har tillsammans med SÄRF
och en extern konsult tagit fram en
övergripande riskanalys för farligt godstransporter under 2016, inklusive ett
strukturerat arbetssätt för hur frågorna
ska hanteras. Räddningstjänsten vill
uppmana Borås Stad att fortsätta jobba
med denna övergripande riskanalys så att
den förankras över tid. Det är även
viktigt att dokumentet hålls levande och
uppdateras vid förändrade
förutsättningar. Den aktuella
övergripande riskanalysen har tagit höjd
för troliga prognoser fram till år 2040.
 En omledning av godstrafiken från Rv42
till väg 180, i samband med
nytillkommen vägsträckning som
föreslås, kan innebära att väg 180 blir
utpekad farligt gods-led. I dagsläget görs
bedömningar vid detaljplaner längs väg
180 utifrån att inget farligt gods kommer
att gå på vägen. Det behöver signaleras
tidigt till räddningstjänst och
planavdelningen när denna omdragning
blir aktuell och om nya bedömningar
Noteras.
kring farligt gods behöver göras vid väg
180. Generellt sett är räddningstjänsten
annars positiv till ambitionen att
godstransporter på sikt ska ledas runt om
staden.
 Översiktsplanen präglas av att
förtätningar ska göras. Det är viktigt att
fortsatt hänsyn tas till de skyddsavstånd
och eventuella skyddsåtgärder som
presenterats i den övergripande
riskanalysen. Det är även viktigt att ha
med farligt gods-lederna i det
Noteras.
övergripande tänket kring var man
placerar personintensiva verksamheter
eller bostadsområden som innebär en
hög persontäthet i området.
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Övrigt
 Förtätning kommer generellt sett att
förvärra förutsättningarna vid olyckor
som normalt har stora konsekvenser, till
exempel giftigt gasutsläpp från farligt
gods-olycka eller brand i gasbuss i
tätbebyggt område. Detta är dock ett
ofrånkomligt problem och liknande
problem finns redan i större städer.
Räddningstjänsten vill med detta endast
påtala frågan så att beslutsfattare är
medvetna om problematiken som
kommer med förtätning.
 En förtätning av Sandared kommer att
leda till att ännu fler än idag inte kan nås
av räddningstjänsten inom 10 minuter
från larm. 10-minutersgränsen återfinns i
Boverkets Byggregler, bland annat i
frågan om räddningstjänsten kan anses
vara behjälplig för utrymning av en
byggnad. Konkret innebär det att det får
konsekvenser för hur man bygger hus
över tre våningar. Detta är redan idag ett
problem för Sandared, men en ny
placering av brandstation(er) i staden
skulle kunna avhjälpa den problematiken.
Det finns dock inget beslut taget om
placering av brandstationer i Borås.
 Borås Stad och räddningstjänsten har
idag ett tänk kring hur vattentäkter och
vattenskyddsområden ska skyddas ifrån
utsläpp av giftiga ämnen som bildas vid
bränder, som släckvattnet kan spola med
till en recipient. Borås Energi & Miljö
AB ska ta fram en släckvattenplan som
syftar till att skapa en överblick av
problemet och var åtgärder krävs för att
underlätta för räddningstjänsten att
förhindra miljöolyckor i samband med
bränder. Räddningstjänsten önskar att
Borås Stad fortsätter att hantera frågan
och i förlängningen få till strategiska
dokument.
 Enligt samma tänk som ovan önskar
räddningstjänsten en större tydlighet i
frågan om hur brandpostnätet ska
upprätthållas över tid. Det är önskvärt att
Borås Stad tar i frågan och på sikt
förtydligar vilken part som ska stå för
planering, kostnader och underhåll.
Detta för att skapa ett robust system där

Översiktsplanen kompletteras med
beskrivningar av och riktlinjer för planering
vid farligt godsleder.

Noteras.

Noteras.
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räddningstjänsten ges möjlighet att
bedriva effektiva räddningsinsatser.
Det finns återkommande tankar kring
hållbar utveckling och hållbart byggande.
Detta kan ibland översättas till
materialval i byggnader, oftast
träkonstruktioner. Räddningstjänsten vill
understryka behovet av att byggnader av
brännbart material (som mycket väl kan
uppfylla byggreglerna, men har en ökad
risk för stora och svårhanterliga bränder)
i första hand planeras till områden där
räddningstjänsten har en insatstid som
understiger 10 minuter och att det finns
god tillgång till brandposter med
tillräcklig kapacitet i området.

Noteras. Säkerhetsfrågor på en mer detaljerad
nivå hanteras vid detaljplaneprocessen.

AB Bostäder
AB Bostäder i Borås ställer sig positiv till den
nya översiktsplanen för Borås. Stadens
målsättning på en fortsatt tillväxt med 140 000
boråsare fram till 2035, ställer krav på en bra
samverkar med marknadens exploatörer för att
nå detta mål, där vårt bolag är en viktig part.
Samverkansprojektet ”Borås växer” är en bra
grundplåt att utgå ifrån och en bra modell att
utveckla vidare. Borås bör ha en hög ambition
att förtätning av ny bostadsbebyggelse får en bra
mix av olika upplåtelseformer. Här kan Borås
Stad nyttja sin markreserv i centralorten med en
tydlig styrning, förslagsvis med riktade
markanvisningar.

Noteras.

Vi ser vikten av att ha ett fokus på ett hållbart
byggande, där följande fokusområden bör finnas
med i tidiga planeringsskeden:
 Bo-sociala perspektiv
 En bra mix av olika upplåtelseformer där
vi blandar upp exploateringsområdena
med alla samhällsgrupper. Trygga
bostadsområden med fokus på mångfald
och en bra närservice, både med
kommersiella och offentliga funktioner.
 Bra kommunikationer. Det ska vara lätt
att ta sig mellan bostad, arbete, skola etc.
En bra infrastruktur är därför viktig att få
med i tidiga skeden.
 Med en fossilfri leverans av fjärrvärme
och ett byggande med hållbara material
minskar vi vår klimatpåverkan
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Ambitionsnivån i den framtida
exploateringen bör också balanseras med
kravställning som är ekonomiskt
relevant. Staden bör därför inte ställa
högre särkrav än dom nationella
regelverken för byggandet.

Med en ökad förtätning i befintliga stråk i
tätorten behöver trafiklederna i centrum få en
avlastning. En förbättrad infrastruktur runt
Borås är nödvändig att prioritera redan nu.
Trafiken genom staden bör förflyttas med
nya leder runt staden, för att förbättra miljön i
centrum och möjliggöra en ökad förtätning.
Framförallt mellan riksväg 40 och 42 samt väg
180 från Viaredsmotet. Detta genererar nya
möjligheter till ett attraktivare centrum
med fler boende, vilket också ligger i linje med
stadens vision 2025.

Trafiken är ett sådant temaområde som
kommer kräva fördjupningar för det
övergripande trafiknätet. Som Trafikverket
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag till
det arbetet

Fristadbostäder AB
FRIBOs yttrande gäller enbart de delar av planen
som rör Fristad med omnejd.
En väldigt stor fråga som inte ligger i
kommunens händer, men som borde drivas av
kommunen och därmed omnämnas i planen,
gäller dubbelspår på järnvägen mellan Fristad
och Borås. Hållbara och säkra kollektiva
transporter som knyter ihop serviceort med
centralort och kommande Götalandsbanan.
Cykelvägar nämns som viktigt i planen och vi
som bor och verkar i Fristad kan bara konstatera
att det finns mycket att göra på det området här.
Väldigt lite har gjorts de senaste åren vad gäller
satsningar för att framföra cykel på ett bra och
säkert sätt i och runt Fristad.
Vi är glada över att planen värnar om våra
naturområden som är mycket viktiga för vår
bygd.

Översiktsplanen beskriver generellt vikten av
ett fungerande kollektivtrafikstråk mellan
Fristad och Borås. Likt yttrandet är
intentionen i översiktsplanen att stärka
hållbara och säkra kollektiva transporter.
Detta görs bland annat genom att stärka
bebyggelseutvecklingen i serviceorterna så att
det finns större underlag att fler använder sig
av kollektivtrafiken.

AB Sandhultsbostäder
Vi har i första hand fokuserat på orterna där vi
verkar, nämligen Sandared, Sandhult och
Sjömarken. Vi hoppas att fokuseringen på att
stärka samtliga fem kärnor i Borås gör att
Sandared och våra två övriga tätorter kan växa
och förhoppningsvis skapa mer boende, jobb,
service och bättre kommunikation.
Planen fokuserar på en tätare och blandad
bebyggelse, vilket vi tycker är en förutsättning
för ett väl fungerande samhälle. Vår förhoppning
är att det s.k. Önderedsområdet och
Torpområdet i Sandared, med en detaljplan från
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1949, kan modifieras och användas till en
framtida bebyggelse. Sandhultsbostäder vill vara
en aktiv aktör och bidra till kommande
nyproduktion! Viktigt i sammanhanget är att
samhällena i samband med nybyggnationen får
en väl fungerande kommunikation.
Vi ställer oss också positiva till att planen andas
hållbarhet och långsiktighet, något som vi alltid
fokuserar på vid våra val av byggnadssätt,
energisystem och material till våra ny- och
ombyggnader! Vi vill också trycka på vikten av
en fungerande social hållbarhet, där människors
boende- och livsmiljö främjas!

Noteras.

AB Toarpshus
Vi har i första hand fokuserat på orterna där vi
verkar, nämligen Dalsjöfors, Dannike,
Gånghester, Målsryd, Rångedala och Äspered.
Vi hoppas att fokuseringen på att stärka samtliga
fem kärnor i Borås gör att Dalsjöfors och våra
övriga fem tätorter kan växa och
förhoppningsvis skapa mer boende, jobb, service
och bättre kommunikation, framför allt till
stadskärnan.
Planen fokuserar på en tätare och blandad
bebyggelse, vilket vi tycker är en förutsättning
för ett väl fungerande samhälle. Problemet är
bara att det inte finns färdiga detaljplaner för
mark som kan bebyggas. Vår förhoppning är att
lämplig centrum nära mark planläggs och
möjliggör en framtida bebyggelse. Toarpshus vill
vara en aktiv aktör och bidra till kommande
nyproduktion! Viktigt i sammanhanget är att
samhällena i samband med nybyggnationen får
en väl fungerande kommunikation.
Vi ställer oss också positiva till att planen andas
hållbarhet och långsiktighet, något som vi alltid
fokuserar på vid våra val av byggnadssätt,
energisystem och material till våra ny- och
ombyggnader! Vi vill också trycka på vikten av
en fungerande social hållbarhet, där människors
Noteras.
boende- och livsmiljö främjas!

Borås Elnät
1)Borås Elnät anser att översiktsplanen på ett
tydligt sätt borde peka ut vilka områden som ska
bli bostäder respektive industri och handel. Vid
en snabb överblick kan man inte hitta var och
när nästa industriområde planeras tex. Viared
Östra i förhållande till Kyllared. Översiktsplanen

I Mark- och vattenanvändning anges på
områdesnivå vilken användning som föreslås.
Förslag till utredningsområden för
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skall ligga till grund för bolagets långsiktiga
planering som kräver god framförhållning.
2)Översiktsplanen bör ta upp transportsektorns
kommande konvertering till eldrift och att denna
förändring kommer att kräva en omfattande
utbyggnad av infrastrukturen i form av nya
elledningar och nya teknikbyggnader. Planen bör
fastslå att plats måste ges för teknikbyggnader
när staden skall förtätas och att dess närvaro
antagligen blir mer märkbar.
3)Översiktsplanen tar upp frågan om vindkraft,
men nämner inget om tex. solceller och vad det
starkt ökande intresset för detta kan medföra.
Här bör planen kompletteras då det säkert inom
kort kommer att bli mycket vanligt med
mikroproduktion av el.
4)Trafiken i Borås förväntas enligt planen att öka
med nära 50 % inom ett antal år. Borås Elnät
anser att översiktsplanen på ett mycket tydligare
sätt bör ta ställning till hur man i framtiden skall
hantera stadsmotorvägen. Översiktsplanen
förmedlar endast en ide om en fortsättning på
RV 27 från Viared via Kråkered till någon punkt
öster om Borås. I övrigt hänvisar man enbart till
kommande utredningar med Trafikverket.

verksamhetsområden finns i text och på
karta.
Komplettering görs om vikten av att utveckla
laddinfrastrukturen för elfordon.

Det är positivt med alternativa källor för el.
Detta är något som behandlas i
detaljplaneskedet.
För att kunna förverkliga ÖPs intentioner
kommer ett antal fördjupande arbeten vara
nödvändiga efter ÖPs antagande. Till
utställningsskedet kommer detta beskrivas
närmare.
Trafiken är ett sådant temaområde som
kommer kräva fördjupningar för det
övergripande trafiknätet. Som Trafikverket
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag till
det arbetet.

Inudstribyggnader i
Borås AB
Industribyggnader i Borås AB tillstyrker förslaget
om ny översiktsplan, men föreslår att
kommunfullmäktiges beslut
avseende Västra Götalandsregionens riktlinjer:
'Tillgåiigliga och anvåi1dbara 111i!Jöe1
riktli1yer och sta11darderforfysisk tillgä1iglighet" med tillhörande regionala mål skall
föras in i översiktsplanen.
Bolagets yttrande i sammanfattning
Industribyggnader i Borås AB anser att
kommunfullmäktiges beslut med tillhörande
regionala mål ska föras in i översiktsplanen.
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Byggnads beståndet i dag generellt, förbnikar för
mycket energi per kvadratmeter. Därför bör
tydliga max. krav ställas i översiktsplanen för att
minska energianvändningen vid ny och
ombyggnad.
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Borås 2025 Socialt perspektiv
Den 21 december 2016 antog
kommunfullmäktige Borås Stads: "Program för
ett tillgängligt samhälle" som gäller 2017 -2020.
Beslutet innebär att alla förvaltningar och bolag i
Borås Stad ska följa Västra Götalandsregionens
riktlinjer:
“Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer
och standarder för fysisk tillgänglighet“ I
förslaget till ny översiktsplan för Borås
saknas den ambition inom flera områden. Bland
annat är beslutet inte omnämnt som en av
byggstenarna i planen eller som ett regionalt mål.
Industribyggnader i Borås AB anser att
kommunfullmäktiges beslut med tillhörande
regionala mål ska föras in i översiktsplanen.

Borås Djurpark AB
Tillstyrker förslaget.

Noteras.
Noteras.

Borås Energi och Miljö
Planeringsprinciper - Tekniska system
VA-system
"Det finns gott om dricksvatten i Borås. I vissa
omräden behöver situationen ändä förbättras i
takt med att behovet av dricksvatten ökar vid
nybyggnation eller när permanentboende ersätter
fritidsboende. (Om vattenförsörjning,
vattentäkter mm, se avsnitt hänsyn)."
Förslag på komplettering
Det finns gott om råvatten för att producera
dricksvatten i Borås men det finns periodvis en
kapacitetsbrist i Sjöbo vattenverk. I och med
stadens ambition att öka invånarantal till 140 000
personer år 2035 så behöver
dricksvattenproduktionen anpassas till detta.
Anpassningen kan även innebära att man måste
öka leveranssäkerheten genom ytterligare ett
vattenverk.
VA-system
"Boräs Stad förespräkar i första hand lokalt
omhändertagande av dagvatten, LOD. Genom
att synliggöra dagvattnet, t. ex. genom dammar
och vattenspeglar, kan hanteringen bidra till
positiva stadsutvecklingseffekter säsom
rekreation, ekosystemtjänster, biologisk
mängfald och estetiska värden. LOD kräver
goda markförhällanden och gynnsam topografi,
liksom minimering av andelen härdgjord yta,
vilket är en utmaning i och med tätare
bebyggelse."

Kompletteringar har gjorts enligt synpunkter
från Borås Energi och miljö.
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Anmärkning
Lokalt omhändertagande av dagvatten, benämns
vanligtvis som LOD, är ett förvirrande begrepp
som ger upphov till feltolkning och
begreppsförvirring. Borås Energi och Miljö
förespråkar INTE LOD. Borås Energi och Miljö
förespråkar att Borås Stads, Riktlinjer för
dricksvatten- och avloppsförsörjning ska gälla
för dagvattenhanteringen. I riktlinjerna står det:
"För områden som är aktuella att ansluta till
allmänt vatten- och avloppsnät ska
verksamhetsområdet antas för alla tre
vattentjänsterna, dricks-, spill- och dagvatten".
Grunden för den allmänna hanteringen av
dagvatten utgår från principerna:
•Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan
dessa når recipienten, om möjligt redan vid
föroreningskällan.
•Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för
minskad belastning på ledningsnät och
recipienter.
•Dagvatten ska hanteras som en resurs som
berikar miljön för upplevelser, rekreation, lek,
naturvärden och biologisk mångfald
I dessa principer inryms inte den klassiska
definitionen av lokalt omhändertagande av
dagvatten, som anspelar på att dagvatten tas
hand om inne på fastigheten och att inget
dagvattennät byggs ut.
Hänsyn och riksintressen - Råvarutillgångar
och samhällsviktiga verksamheter
VA-plan
'VA-planen beskriver ätgärder kopplade till VAförsörjningen i hela kommunen och består av
olika indelningar. VA-planen är ett styrdokument
för arbete med förbättrande ätgärder inom
vattenförsörjning, spillvattenhantering och
dagvattenhantering både inom och utanför
verksamhetsområde för allmän VA försörjning.
Planen delas in i fyra delar med direkt geografisk
koppling:
1. Utveckling av den allmänna anläggningen
2. VA-utbyggnad
3. Handlingsplan i väntan pä VA-utbyggnad
4. Handlingsplan för enskild VA-försörjning"
Kommentar

Noteras.
96

Samrådsredogörelse
2017-11-20

I översiktsplanen saknas en koppling till den
planerade VA-utbyggnaden som redovisas i VAplanen. VA-planen säger att allmänt VA skall
byggas ut till följande områden:
1. Kullasand start 2016
2. Kvarbo-Hästhagen start 2017
3. Bosnäs start 2018
I samband med att standarden på VAförsörjningen höjs i dessa områden kommer
viljan att bosätta sig permanent öka. En större
andel permanentboende kommer ställa krav på
ökad kommunal service i närområdet.
Översiktsplanen bör stödja denna omvandling
områdena genom att ta med dessa områden i
urbana stråk.
Dricksvattenförsörjningen
"Det finns fler möjliga vattentäkter inom
kommunens gränser än de som används för
allmän försörjning. För många
resurser vet man inte om de kan komma att bli
värdefulla för kommunens framtida
dricksvattenförsörjning, men det finns anledning
att uppmärksamma dessa resurser i ett bredare
perspektiv för att längsiktigt trygga tillgängen på
rent vatten."

Noteras.

Förslag på komplettering
För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en
Noteras.
långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning i ett
flergenerationsperspektiv kan behovet av
redundant dricksvattenproduktion vara
avgörande. Det skulle i så fall innebära att
råvatten kommer tas från någon av de
identifierade potentiella dricksvattentäkterna
samtidigt som Öresjö och Ärtingen behålls i
produktion.
Hänsyn och riksintressen - Miljö, hälsa och
säkerhet
Noteras.
Översvämning
"Översiktlig översvämningskartering för Viskan
visar naturligt uppkomna översvämningszoner
vid 100-ärsregn och vid högsta flöde. För fysisk
detaljplanering krävs mer detaljerade beräkningar
och undersökningar men karteringen visar på
vilka områden som behöver fortsatt utredning."
Kommentar
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Den översvämningskartering som är genomförd
för både Viskan och Viaredssjön är av detaljerad
karaktär och den uppfyller tillräcklig
noggrannhet som underlag till fysisk planering.

Noteras.

Borås Näringsliv
Borås Näringsliv är en företagarförening där den
största delen av stadens näringsliv är
representerade direkt eller indirekt. Vi är en
samverkanspart med Borås Stad och Högskolan i
Borås.
Näringslivet i Borås är både intresserade och
beroende av att Borås fortsätter utvecklas på ett
gynnsamt sätt. Det finns också ett stort
engagemang i näringslivet att tillsammans
utveckla vår stad.
Företag och företagsföreningar som är
medlemmar i Borås Näringsliv lämnar på egen
hand in sina yttrande över Översiktsplanen för
att belysa det som är viktigast för just dem.
Vi vill med detta yttrande från Borås Näringsliv
betona vikten av att den goda dialogen som finns
fortsätter mellan staden och näringslivet i arbetet
med en ny översiktsplan. Vi har i projektet
”Borås växer”, staden och näringslivet,
tillsammans arbetat fram en massa bra idéer och
tankar för stadens fortsatta utveckling. Det är
viktigt att detta arbete tas om hand och arbetas
in i översiktsplanen.

Översiktsplanen beskriver vikten av dialog
med näringsliv och medborgare. Projektet
Borås växer ingick som en del i förarbetet till
översiktsplanen vilket avspeglas i framförallt
strategierna för stadens utveckling.
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Politiska Partier
Yttranden

Kommentarer

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna i Borås väljer att inte
kommentera stycke för stycke i
samrådshandlingen Ny Översiktsplan för Borås,
utan istället ge synpunkter och kommentera till
helhet och andemening i Översiktsplanen.
En ny Översiktsplan är viktig och nödvändig
för Borås. Det är det dokument som ger
vägledning om önskvärd riktning för
kommunens utveckling. Det gäller för såväl
hållbarhet som attraktivitet, klimathänsyn, och
att människors behov av skola, omsorg, kultur,
handel, kommunikation m m tillgodoses på ett
tillfredställande sätt.
Staden växer och 2035 beräknas 140 000
mäniskor bo i Borås om nuvarande
ökningstakt fortsätter. Det innebär att det
behöver byggas ca 15 000 nya bostäder.
Att den största delen av de nya bostäderna
förväntas tillkomma i det vi ser som själva
staden Borås förefaller både rimligt och
realistiskt. En förtätning av staden skapar nya
förutsättningar för boende, handel och
upplevelser som är viktiga inslag både för
människors önskemål men också för ett levande
centralt Borås.
Socialdemokraterna vill mer än så. Vi vill att
hela kommunen, Borås tätort likaväl som de
större- och mindre ytterområdena och
landsbygden skall leva. Avgörande är
människors initiativ och engagemang för sin
bygd. Det är avgörande för att även landsbygd
och de små orterna utanför serviceorterna blir
levande och
livskraftiga, och ges möjlighet att vara det.
Då får vi inte begränsa oss och tänka i ett antal
stråk för framtiden även om en huvuddel av
bostadsbyggande med största säkerhet kommer
ske i de s k serviceorterna. Tanke och
förverkligande måste gå hand i hand och heta
hela Borås.

Översiktsplanen kompletteras med
skrivningar om strategier för
bebyggelseutveckling i hela kommunen och
förtydligande om stråktänket till de fyra
serviceorterna.
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Det ställer krav på både nytänkande och nya
lösningar, ett varligt hanterande av det befintliga
och en tydlig målbild. En redan i planen gjord
begränsning är i någon mån att binda ris åt egen
rygg" och försvåra en önskvärd
helhetsutveckling av kommunen. Vi vill inte
bygga delar, vi vill bygga hela kommunen.
I Vision 2025 som Socialdemokraterna ställt sig
bakom står att Visionen "ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen omfattar hela
kommunen och är därför ett viktigt underlag till
den nya översiktsplanen".
Det öppnar för människor möjlighet att välja,
och det i samklang med ekologisk, social och
ekonomisk värden i mötet med framtiden.

Vänsterpartiet
Förslaget till översiktsplan genomsyras av
hållbarhet. Att bygga för att fler ska kunna
nyttja kollektivtrafik, gång- och cykelvägar är
verkligen något vi tillstyrker. Ska detta bli
verklighet krävs att kollektivtrafiken prioriteras
framför biltrafiken. Ur ett
tillgänglighetsperspektiv är det då inte minst
betydelsefullt att värna kollektivtrafiken i
centrum. I detta sammanhang vill vi också
betona värdet av lokal tågtrafik och att nyttja
den befintliga järnväg vi har i nord- sydgående
riktning samt i västlig riktning.
Vänsterpartiet vill också särskilt betona vikten
av de så kallade gröna kilarna i staden. Närheten
till grönområden för rekreation måste värnas. Vi
vill i det här sammanhanget också peka på
behovet av trygga lekytor för barn, inte minst
när förtätning av befintliga bostadsområden
sker.
Vänsterpartiet ser mycket positivt på den så kallade
femkärnigheten som strategi, det vill säga att i första
hand förtäta och bygga i Borås centralort och de
kringliggande fyra serviceorterna. När det gäller att
utveckla serviceorterna vill vi förtydliga några frågor:



Järnväg finns till tre av serviceorterna.
Genom att förtäta i dessa orter kan
underlaget för lokal tågtrafik öka.
Vänsterpartiet ser mycket positivt på
möjligheten att utöka den lokala
tågtrafiken för ett hållbart resande, om
möjligt även utöka antalet stationer

Översiktsplanen beskriver vikten av att
utnyttja befintliga järnvägar.
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mellan serviceort och Borås centrum. I
det här sammanhanget är det också
viktigt att lyfta fram behovet av både
bil- och cykelparkering i anslutning till
stationerna.
En svårighet i serviceorterna är att
kommunen saknar rådighet över många
viktiga infrastrukturfrågor, byggande av
viktiga gång- och cykelvägar ägs ofta av
Trafikverket. Här krävs att kommunen
har nära dialog med Trafikverket, inte
minst för att säkra barnperspektivet och
trygga vägar till exempelvis skolor och
fritidsaktiviteter.

För att det ska vara möjligt även att bo på
landsbygden vill vi även påpeka värdet av
kollektivtrafik samt säkra cykelvägar in till
serviceorterna från kringliggande landsbygd.

Noteras.

När det gäller strategin att bygga tätt och mixat
vill vi särskilt framhålla behovet av att bygga för
alla samhällsgrupper. Dels handlar det om att
bygga bostäder som även människor med låga
inkomster har råd att bo i. Det handlar också
om att säkra tillgången på speciella bostäder,
som LSS-boenden vilka vi ser ett ökande behov
av när Borås växer. Gruppen äldre är också en
växande grupp. Vi vill därför särskilt betona
behovet av trygghetsbostäder, det vill säga
tillgängliga bostäder i närhet till service,
restaurang och mötesplats. Dessa bostäder
behövs i såväl Borås tätort som i serviceorterna.

Moderaterna
De principer som slutligen fastställs behöver
tydligt avgränsas. Det måste vara möjligt att
urskilja principerna från den text som är
resonemang om hur tillväxt och utveckling kan
ske. I samrådsunderlaget finns kartmaterial
presenterat. I slutligt förslag är det viktigt att
fastställa kartmaterialets status i relation till
fastställda principer i ÖP.
Infrastruktur
- Stöder inriktningen i förslaget om en sydlig
förbindelse mellan 27:an och 40:an
- Stöder förslaget om upprustning och ny
dragning på 180:an.
- Stödjer förslaget om en nordostlig förbindelse
öster om Borås. Vi önskar ytterligare
resonemang kring infrastruktur och trafik. Både

I utställningshandlingen är principer och
riktlinjer tydligare belysta genom färger och
figurer.

Fördjupade utredningar för trafik kommer
att göras, som ett särskilt uppdrag utanför
översiktsplanearbete. Där ingår att utreda
nya vägkopplingar för att avlasta det
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vad avser godstransporter och persontrafik. Hur
kan befintliga järnvägar nyttjas för
persontrafik?Vilka ytterligare alternativ finns för
godstransport t ex HAFT? Vi ifrågasätter om
föreslagen ÖP är realistisk i den del som avser
trafik. Vår bedömning är att bilen kommer
användas mer än vad som antas i ÖP och att det
kommer att ta längre tid än vad som antas, i
samrådsunderlaget, att få till skiftet från bil till
kollektivtrafik/gång/cykel. Det krävs planering
för att kunna bygga nya vägar som bildar ringled
runt Borås och nytt trafikmot vid Boråstorpet.
Det krävs också planering för att bygga fler
parkeringshus, för kollektivtrafiknoder med
pendelparkering och service samt eventuellt
ytterligare åtgärder för att möta den ökade
biltrafiken.
Förutsättningar för näringslivet
- Förutsättningar för näringslivet att utvecklas
måste belysas tydligare i ÖP. Det finns behov
av ytterligare områden för företagsetableringar.
I samband med planering av
verksamhetsområden behöver det också tas
hänsyn till vilken servicegrad som kan erhållas i
området. Service som t ex restaurang och
handel.
- Det är viktigt att skapa förutsättningar för
handelns utveckling i centrala Borås och i
serviceorterna, men också skapa förutsättningar
för etablering av sällanköpshandel.
Bostäder
- Alltför mycket fokus i ÖP på förtätning i
stadskärnan.
Visst ska vi bygga tätt i staden och centralt i
orter, men inte på bekostnad av landsbygden.
Människor vill bo på landsbygden och det ska
vara möjligt och lika mycket värt som att bo i
staden. ÖP får inte hindra spridd bebyggelse på
landsbygden eller byggnation i eller kring
kommunens alla orter. Kartmaterialet visar att
det endast är möjligt att förtäta i redan
bebyggda områden. Med denna princip hade till
exempel attraktiva bostadsområden som
Viskafors ekologiska villastad, Sjöhagen och
Björvik aldrig byggts.

befintliga vägnätet och bemöta bilens behov
på längre sikt.
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget.
Bilens användning kommer fortsätta vara
viktig även i framtiden men andra
transportmedel att transportera sig med,
(framför allt kortare sträckor) såsom
kollektivtrafik till fots och med cykel
behöver bli mer lättillgängligt.
I utställningshandlingen beskrivs vikten av
att säkerställa framkomlighet för alla
trafikslag.

Översiktsplanen kompletteras med förslag
till områden för storskaliga verksamheter
utanför centrum.

Översiktsplanen kompletteras med
resonemang kring landsbygden och hur
kommunen ser på framtida bebyggelse
utanför tätorten.

Kommunala investeringar
- I flera av orterna som inte är serviceorter,
exempelvis Äspered, Rångedala, Dannike, och
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Kinnarumma, har kommunen gjort
investeringar i kommunal service. För att
förvalta
gjorda investeringar är det angeläget att det
skapas förutsättningar för utveckling och
tillräckligt befolkningsunderlag. Det bör i ÖP
framgå att god hushållning av gjorda
investeringar förutsätter en
befolkningsutveckling i dessa orter.
Sandhult och Aplared
- Sandhult som ligger utefter 180:an har mycket
god tillgång till kollektivtrafik. I Sandhults
närhet finns det ett verksamhetsområde. Det
finns därför goda förutsättningar tillväxt och
utveckling då det redan idag finns kommunal
service som förskola, skola och äldreboende.
- Aplared har en strategisk position längs 27:an,
där det finns tillgång till god kollektivtrafik. Det
skulle därför vara möjligt att också satsa på
Aplared som en ort för tillväxt och utveckling
då det idag finns skola på orten.
Den i ÖP föreslagna femkärnigheten
kompletteras med möjlighet till
bostadsbyggnation även i orterna utefter stråket
väg 180 – väg 27 (Alingsås – Gislaved).
LIS-områden
- Det framgår i förslaget att inga LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i strandnära
områden) finns och att inga föreslås pekas ut.
Frågan har tidigare utretts av kommunen
men bör lyftas återigen. Därför anser vi att
möjliga LIS-områden ska utpekas i ÖP.
Vindkraft
- Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram
en vindbruksplan som ett tillägg till ÖP.
Innan en vindbruksplan är framme ska Borås
Stad inte tillåta fler vindkraftverk.
Vi anser därför att det i ÖP ska framgå att en
vindbruksplan är under framtagande samt att
det tydliggörs att fram tills des att en
vindbruksplan är beslutad kommer inga
vindkraftverk etableras.
Övrigt
- Kommunens syn på andra energislag än
vindkraft är dåligt beskrivet.

Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar
de utpekade serviceorterna i fråga om
befolkningsmängd, serviceutbud och
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms
orten inte vara en serviceort idag. Däremot
är det möjligt att förutsättningarna på sikt
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180.
Sandhult, och möjligen andra orter, kan
lyftas som serviceorter i samband med
aktualisering av översiktsplanen. Det
förutsätter en rullande översiktsplanering
där de strategiska vägvalen ses över löpande
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar
beskrivs i utställningshandlingen (Planens
genomförande).
Översiktsplanen kompletteras med
skrivning om LIS- Områden.

Översiktsplanen kompletteras med
skrivning om vindkraftverk.

Kompletteringar om solenergi och
laddstationer för elbilar finns med i
utställningshandlingen.
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Moderaterna i Borås syn på hur staden bäst
ska planeras
(utdrag ur programtexter)
Bra villkor för företagande och
entreprenörskap
Borås ska vara en attraktiv stad för företag att
starta och utvecklas i. För att klara av att
tillgodose behovet av mark för
företagsetableringar krävs en aktiv markpolitik
och hög planberedskap. Vi vill tydliggöra
kommunens ambitioner och syn på
kommunens markinnehav, markanvändning,
markanvisningar och markpriser för att redovisa
kommunens hållning gentemot företag som är
intresserade av att delta i utvecklingen av Borås.
Planera staden
För att få ett tryggt centrum behövs det fler
boende och för att få ett livaktigt centrum krävs
fler restauranger, caféer och affärer.
Bostäder
Borås ska erbjuda attraktiva bostadsområden
utifrån människors olika behov. Byggnation av
bostäder ska ske genom förtätning av både
Borås centrum och inom och runt Borås
tätorter för att kunna erbjuda attraktiva
boenden för boråsarna. Naturen efterfrågas allt
mer som miljö för boende. På landsbygden ska
det finnas möjlighet till attraktiva boenden och
det ska ges möjligheten att bygga strandnära.
Kommunens orter kan förtätas i större
utsträckning än vad som görs idag med syftet att
skapa fler attraktiva boendeområden i
kommunen samt med syftet att få underlag för
bibehållen och utvecklad kommunal service.
Gator, torg och parker
Att Knalleland och centrala Borås hänger
samman ger ytterligare stadskänsla. Knalleland
har stora möjligheter att utvecklas till en mer
levande och attraktiv stadsdel som erbjuder
events, handel och bostäder. Viskan som ringlar
fram genom stadskärnan bidrar till vackra
miljöer, men dessvärre nyttjas inte dessa till
fullo. Vi tycker att det är viktigt att Viskan är
tillgänglig för boråsarna. Grönskan är en viktig
del av upplevelsen av Borås. Parker, alléer och
rader med träd bidrar tillsammans med
grönområden till stadens gröna identitet.

Knalleland pekas i översiktsplanen ut som
ett omvandlingsområde. Området föreslås
att på lång sikt utvecklas till mer blandstad
som innebär fler bostäder och andra
funktion som kompletterar den
dominerande handeln som området idag
utgörs av.
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Genom planteringar och utsmyckningar kan
grönskan också bidra till att en miljö känns
ombonad och höja upplevelsen av den. Inte
minst har stadsträd och planteringar
hälsofrämjande effekter genom att de bland
annat renar stadsluften, upprätthåller
luftfuktigheten och bidrar till vindskydd.
Stadens grönska bör hanteras med respekt och
varsamhet.
Cykelstaden
Moderaterna vill att Borås ska bli en ännu bättre
cykelstad med visionen att bli en av Sveriges
bästa cykelkommuner. Att ha en aktuell
cykelplan och planering för att binda ihop
cykelvägarna, i Borås samt orter med varandra,
krävs för att göra Borås till en mer cykelvänlig
kommun.
Parkeringar
Borås ska på ett smidigt sätt erbjuda många och
lättillgängliga parkeringsplatser som gör det
enkelt för bilburna besökare och boråsare. Att
nyttja befintliga parkeringsytor för att bygga
parkeringsdäck skapar fler parkeringsplatser och
kan också frigöra delar av befintlig parkeringsyta
för annan användning. Allt fler bilar drivs med
förnyelsebar energi till exempel elbilar. De som
väljer att köra elbil ska ha goda möjligheter att
ladda bilen.
Kollektivtrafik
I planeringen av staden ska kommunen skapa
förutsättningar för att olika trafikslag – gång-,
cykel-, bil- och kollektivtrafik – kan länkas
samman samt planera för hur framkomligheten
för kollektivtrafiken kan bli än bättre. En
förutsättning för att leva utanför stadskärnan är
att kollektivtrafik finns även på landsbygden. Vi
vill att de lokala förutsättningarna vid planering
av kollektivtrafiken ska vara vägledande.
Järnväg och väg
Satsningen på ny järnväg mellan Borås och
Göteborg är angelägen för att korta tiden för
arbetspendling. När järnvägen mellan Borås och
Göteborg är färdig behöver vi ha ett tillgängligt
och attraktivt resecentrum som kan erbjuda
resenärerna den service som efterfrågas. Det är
därför hög tid att planera för ”Staden vid
stationen”. Kungsleden, en hårt trafikerad
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vägsträcka, skapar en barriär mitt i staden. Vi
vill knyta ihop staden och skapa en bättre
boendemiljö. Vi vill att det utreds hur
genomfartstrafiken i de centrala delarna kan
minska och hur en yttre ringled kan skapas.
Hela Borås ska leva
Vi anser att det är viktigt att det finns en fortsatt
livsmedelsproduktion i vår kommun.
Hela Borås ska leva och därför är det viktigt att
framhålla att Borås är mycket mer än endast
stadskärnan. Boråsaren som bor i en tätort
utanför centrum, eller på landsbygden, är lika
viktig som den som väljer att bo i centrala
staden. Oavsett var man bor är det viktigt med
tillgång till mötesplatser, kommunal service och
trygghet. För att ha en levande landsbygd är det
helt avgörande att det finns fungerande ITlösningar och bra kommunikation och
infrastruktur. Den tekniska utvecklingen kan
därmed öka intresset att bo kvar och locka nya
familjer till landsbygden samt företag att
etablera sig. Vidare måste det finnas olika
sorteras bostäder även utanför centralorten
Borås och då särskilt för äldre.

Liberalerna
Det är hög tid att det tas fram en ny
översiktsplan för Borås Stad. Borås utvecklas i
och för sig vare sig det finns en ÖP eller ej, men
med en ÖP finns förutsättningar för att bygga
framtidens Borås på ett attraktivt sätt. I PBL 3
kap 27 § står att ÖP en gång per mandatperiod
ska aktualitetsprövas och där lämnar arbetet en
del i övrigt att önska.
Liberalernas vision för Borås är en modern stad
som har mycket att erbjuda. Vi vill att de urbana
värdena i Borås ska få förutsättningar och
utrymme att växa och utvecklas. Handeln ska
kunna utvecklas, arbetsplatser på olika platser
ska finnas, Högskolan ska kunna utvecklas
ytterligare och tillsammans med fler bostäder
vill vi ha en stad där utbudet är stort av
restauranger, kaféer, butiker och andra nöjen.
Borås ska bli en liten storstad och utvecklas
som navet i Boråsregionen.
Kommunikationerna ska vara goda och
Götalandsbanan ska angöra staden.
Förutsättningarna för pendling till orter som
Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Tranemo med
flera ska utvecklas. Befintlig infrastruktur ska
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användas mer, exempelvis Kust till kustbanan
mot exempelvis Limmared. Med tätare trafik
kan den pendlingen bli ett attraktivt alternativ.
Invånarantalet i stadskärnan ska öka.
Liberalerna tillstyrker förslagets huvudsakliga
inriktning med förtätning och satsning på
utvalda serviceorter, vilket ligger i linje med våra
prioriteringar. Dock vill vi ha ytterligare ett
stråk, längs 180:an mot Alingsås med Sandhult
som en serviceort.

Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar
de utpekade serviceorterna i fråga om
befolkningsmängd, serviceutbud och
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms
orten inte vara en serviceort idag. Däremot
är det möjligt att förutsättningarna på sikt
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180.
Samtidigt som vi tillstyrker den huvudsakliga
Sandhult, och möjligen andra orter, kan
inriktningen måste vi också lyfta fram att ÖP
lyftas som serviceorter i samband med
bygger på gamla strukturer. Vi efterlyser
aktualisering av översiktsplanen. Det
nytänkande, kreativa och djärva förslag för att
förutsätter en rullande översiktsplanering
utveckla framtidens Borås.
där de strategiska vägvalen ses över löpande
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar
Generellt uppfattar vi att förslaget är alltför
beskrivs i utställningshandlingen (Planens
omfattande och att en mängd upprepningar sker genomförande).
vilket försämrar möjligheterna att ta till sig
dokumentet. Vi skulle föredra om vissa
principer fastslås inledningsvis så att dessa
sedan inte behöver repeteras gång efter annan.
Detaljeringsgraden i dokumentet är för hög.
Översiktlig planering kräver inte den detaljnivå
som föreslå och vi önskar att dokumentet får en
mer principiell hållning.
Planeringsprinciperna behöver bli stringentare.
I PBL:s 3 kapitel framgår vad som ÖP ska
innehålla. Bland annat ska eventuella LISområden finnas med.
Liberalerna menar att ÖP borde renodlas och
fokusera på just detta, för att bli enklare att ta
till sig. ÖP 06 hade till exempel en total
omfattning av 24 sidor där drygt två sidor var
den egentliga ÖP.

Kristdemokraterna


Möjlighet till parkering i centrum måste
finnas. Bilen kommer med stor säkerhet
även i framtiden vara ett
transportalternativ. Det är troligare att
utveckling och användning av elbilar
kommer att öka, än att bilen försvinner
helt som transportmedel. Alla ska ha
möjlighet att uträtta ärenden i centrala
Borås, oavsett val av transportsätt. Det
är dock även viktigt att lägga fokus på
utbyggnad av cykel-/gångleder samt
kollektivtrafiken.
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Det är av stor vikt att ha kvar både
större och mindre grönområden även i
centrala Borås.



Borås Stad bör inte ha en motorväg för
genomfartstrafik mitt igenom centrala
Borås. En motorväg/ringled bör istället
placeras en bra bit utanför centralorten
för att inte bli en begränsande faktor för
vart staden kan växa. Först bör
placering av en motorväg utanför Borås
ske, för att sedan planera vart utbyggnad
av staden ska ske.





Hänsyn måste tas till att
sällanköpshandeln inte kommer att dö
ut. Ett strategiskt placerat område för
dessa typer av företag måste tas med i
beräkningen. I dagsläget etablerar sig
flera företag i Viared och en stor del av
varutransporter kommer från
Göteborgsområdet. En framtida plan
med att lokalisera mer av
sällanköpshandeln i Viared bör därför
ske. Att placera denna typ av företag på
andra ställen kan leda till längre
transporttid och mer trafik genom
centrala Borås. Vid nybyggnation av
bostäder tex vid områden som Gässlösa
och Getängen kommer en del av
sällanköpsföretagen tvingas flytta och
planering för vart dessa typer av företag
ska ligga måste göras.
Vi bör bevara befintliga
bostadsområdens karaktär och skala så
att en eventuell förtätning av ett område
inte riskerar att leda till att det skapas ett
nytt miljonprogramsområde. Att bygga
högre hus kan i vissa fall vara ett bra
förslag, det ska dock inte påverka ett
befintligt bostadsområde negativt. Man
bör noggrant utvärdera om det är
lämpligt att tex samla både skola, hotell,
företag och bostäder i samma byggnad.
Vid nybyggnation i nya bostadsområden
som Gässlösa och Getängen kan det
vara befogat att bygga en blandstad med
olika typer av byggnader.

Fördjupade utredningar för trafik kommer
att göras, som ett särskilt uppdrag utanför
översiktsplanearbete. Där ingår att utreda
nya vägkopplingar för att avlasta det
befintliga vägnätet och bemöta bilens behov
på längre sikt.
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget

Översiktsplanen pekar ut områden för
större företagsområden, se kapitlet Markoch vattenanvändning.

Översiktsplanen beskriver
bebyggelseutvecklingen med dessa principer
i kapitlet Målområden. Kapitlet tar upp,
boendeformer, strategier kring blandad
bebyggelse.
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Borås Stad bör inte bara fokusera på
utveckling av centrum och att
komprimera stadskärnan utan bör även
satsa på att utveckla fler serviceorter.
Nuvarande och framtida serviceorter
ska även vara garanterade en god
samhällsservice. Det är inte alla som vill
bo precis i centrum och även
landsbygden/mindre orter bör
prioriteras med serviceutbud och
bostadsbyggande. Det är av vikt att hela
Borås är attraktivt att bo i.



Förskolor och skolor bör förläggas i
närområdet där många barnfamiljer bor
så man inte behöver åka kollektivt eller
med bil i onödan. Det bör även byggas
fler mindre enheter och inte få större
förskolor/skolor.



Det bör planeras för byggande av fler
boendeformer/bostäder för äldre med
tillgång till grönområden/natur och
parkeringsmöjligheter.

Strategier kring en levande landsbygd
kompletteras i översiktsplanen.

Centerpartiet
Centerpartiet i Borås har beretts tillfälle att
lämna synpunkter på förslaget till ny
översiktsplan för Borås Stad. Det är angeläget
att en ny översiktsplan kommer till stånd för att
utveckla kommunen och vi beklagar att arbetet
inte har prioriterats tidigare.
Ett remissvar handlar ofta mest om det som
man har kritik mot, men vi skulle vilja lyfta
några huvudsakliga punkter som vi tycker är
positiva.




Förtätning i centrum samt i
serviceorterna. Centerpartiet stödjer
idéerna om ett effektivt
resursutnyttjande genom tät
byggnation i staden Borås samt i
serviceorterna. Täta städer och orter
bidrar till att kommersiell service
upprätthålls samt att det blir enkelt
att trafikera med kollektivtrafik.
Stråktänkandet. Genom att
utvecklingen främst planeras ske i
stråk blir det möjligt att utveckla
bostäder och verksamheter mellan
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orter samtidigt som närheten till
gröna lungor behålls. En sådan
utveckling ställer mindre krav på nya
investeringar i infrastruktur och
kollektivtrafik och främjar på så vis
ett hållbart samhälle.
(Fem)Sexkärnigheten. Genom att
fokusera inte bara på staden Borås
utan också på serviceorterna kommer
utvecklingen ske också i de olika
delarna av kommunen. Starka
serviceorter är en förutsättning för att
det ska vara enkelt att bo och verka
på landsbygden och in mindre orter.

Våra synpunkter sorteras enligt
rubriceringen nedan:
Infrastruktur
- Järnväg. Vår mening är att det går att använda
befintliga strukturer för att få ut mer av både
lokalt och regionalt resande på befintlig järnväg.
Självfallet är det avhängigt kommande beslut
om Götalandsbanan, men Borås Stads intention
bör vara att befintliga järnvägar ska underhållas
och rustas för större resande i framtiden. Det
behöver kommuniceras tydligt i ÖP:n.
-Behovet av att minska trafikbelastningen
genom centrala Borås är stort. Det är ett av
skälet till att de skisserade nya vägar som
framgår i samrådshandlingen är viktiga. Genom
en nordostlig passage, ny sträckning på 180:an
samt en koppling mellan 27:an och 40:an för att
slippa genomfartstrafik kommer
trafiksituationen bli bättre i hela Borås.

Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar
de utpekade serviceorterna i fråga om
befolkningsmängd, serviceutbud och
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms
orten inte vara en serviceort idag. Däremot
är det möjligt att förutsättningarna på sikt
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180.
Sandhult, och möjligen andra orter, kan
lyftas som serviceorter i samband med
aktualisering av översiktsplanen. Det
förutsätter en rullande översiktsplanering
där de strategiska vägvalen ses över löpande
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar
beskrivs i utställningshandlingen (Planens
genomförande).

Översiktsplanen beskriver en struktur med
stationsnära planering som går i linje med
viljan att utnyttja befintliga järnvägar. ÖP
beskriver också vikten av att rusta upp
järnvägarna.

Utställningshandlingen beskriver vikten av
att arbeta vidare med en trafikplan där
framtida trafikstruktur utreds.

-I arbetet med en nordostlig passage behöver
trafiken på Hybergsvägen/Paradisvägen också
adresseras.
-Vad ska komma först – infrastrukturen eller
bostäderna? Idag upplever vi att bostäderna
kommer först och att infrastrukturen byggs ut
därefter. Vi förfäktar idén att det blir smidigare
att först bygga ut infrastrukturen för att sedan
bygga bostäderna eller verksamheterna.
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Kollektivtrafik
- (Duo)Spårvagnar bör vara ett självklart
alternativ i framtidens kollektivtrafik i Borås,
förutsättningarna finns och bör kunna
kompletteras med ytterligare stationer. Det
öppnar också för effektivt resande från
serviceorterna till centrala Borås.
- Samlat resecentrum är ett måste för en
välfungerande kollektivtrafik. Det bör framgå i
ÖP att ett samlat resecentrum är Borås Stads
ambition, och att det ska lokaliseras vid
nuvarande resecentrum.

Ytan vid nuvarande resecentrum bedöms
inte vara tillräckligt stor för att kunna
användas för både lokal och
regionalbusstrafik.

- Frånvaron av kollektivtrafik ska inte vara ett
avgörande skäl för att säga nej till ny bebyggelse.
Istället ska förutsättningarna för ny
kollektivtrafik bedömas positivt då ny
bebyggelse skapar nytt underlag.
Kommunal service och
landsbygdsutveckling
- ÖP får inte hindra utvecklingen på
landsbygden. Det är för oss en grundläggande
förutsättning. ÖP ska peka ut de huvudsakliga
inriktningarna men får inte användas som
argument för att hindra mindre
bebyggelseutveckling på landsbygden.
Centerpartiet efterfrågar tydligare skrivningar i
ÖP om detta.
- Service – i hela kommunen. Det är bra att det i
ÖP framgår att serviceorterna har en viktig roll
att fylla för kommunal och kommersiell service.
Men vad som saknas är skrivningar om gjorda
kommunala investeringar i de mindre orterna.
Det kan handla om skolor, idrottshallar och
äldreboenden. För Centerpartiet är det
angeläget att det i ÖP finns förutsättningar för
att upprätthålla de investeringarna genom att
det finns underlag för exempelvis skolor.

Översiktsplanen kompletteras med
ytterligare resonemang kring
bebyggelseutveckling på landsbygden.

Utställningshandlingen beskriver utförligare
vikten av att möjliggöra
bebyggelseutveckling i mindre orter och på
landsbygden.

- Varje serviceort skulle kunna få en kärnighet i
sin bygd på samma sätt som Borås är kärnan för
serviceorterna. För exemplet Dalsjöfors del
skulle det handla om att Dalsjöfors är kärnan
för Rångedala, Äspered, Dannike och Målsryd.
Utifrån ett sådant resonemang skulle
skrivningarna om utvecklingen kring
serviceorterna kunna utvecklas med ett
resonemang kring kärnighet i varje fall.
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- LIS-områden – landsbygdsutveckling i
strandnära lägen. Att kunna utveckla attraktiva
boendemiljöer i strandnära lägen vore en god
möjlighet för att utveckla landsbygden.
Centerpartiet föreslår därför att den utredning
som tidigare genomförts angående LISområden ska aktualiseras och att LIS-områden
ska utpekas i ÖP.
Pickesjön
- Vi vill se byggnation och utveckling vid
Pickesjön, i anslutning till regementets
exploatering. Pickesjön är ett naturskönt
område och genom att expandera
regementesexploateringen västerut kan man
ansluta till Pickesjön. Området ligger strategiskt
med en omedelbar närhet till 27:an.
Industri öster om Borås
- Viktigt att förstärka befintlig text som endast
svävande nämner området (s.22). Enligt vår
mening finns det goda förutsättningar för att
etablera industrimark i Dalsjöforskrysset längs
gamla rv 40 i riktning mot Rångedala. Den
grova infrastrukturen finns redan på plats och
markägarna torde vara positivt inställda.

Översiktsplanen kompletteras med text
kring LIS-områden.

Vid Pickesjön finns höga naturvärden som
bör beaktas. Området anses inte vara i linje
med översiktsplanens strategier för vart ny
bebyggelseutveckling ska utvecklas de
närmsta åren. Möjligen kan Pickesjön lyftas
som utvecklingsområde på längre sikt, vilket
kan lyftas i samband med aktualisering av
ÖP.
Översiktsplanen kompletteras med områden
för större verksamheter. Intresset för
etableringar i Dalsjöforskrysset bedöms
dock inte tillräckliga för att i nuläget peka ut
området i denna ÖP.

Sandhult en sjätte kärna
- Den föreslagna femkärnigheten bör
kompletteras med ett sjätte ben till Sandhult.
Området har bra kommunikationer, närhet till
Alingsås och arbetsplatser vid Asta Zero.
Oavsett sträckning på 180:an är det vår mening
att det finns utvecklingspotential i nordvästlig
riktning.

Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar
de utpekade serviceorterna i fråga om
befolkningsmängd, serviceutbud och
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms
orten inte vara en serviceort idag. Däremot
är det möjligt att förutsättningarna på sikt
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180.
Sandhult, och möjligen andra orter, kan
lyftas som serviceorter i samband med
aktualisering av översiktsplanen. Det
förutsätter en rullande översiktsplanering
där de strategiska vägvalen ses över löpande
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar
beskrivs i utställningshandlingen (Planens
genomförande).

Parkeringar och pendelparkeringar
-Generellt är parkeringsfrågan alltför dåligt
belyst i översiktsplanen. För att den inriktning
på resandet som ÖP bygger på ska vara
realistiskt krävas god tillgång till centrala
parkeringsplatser såväl som pendelparkeringar
på olika platser i kommunen.

Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget.
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-Parkeringar i stadskärnan är viktigt, det finns
brister idag och för att förtätningen av centrum
ska gå att hantera krävs att parkeringsfrågorna
löses som en del i en större
samhällsbyggnadsprocess.
Handel och näringsliv
-Fokus på handelns utveckling i centrala Borås
samt i serviceorterna.
-Ingen ytterligare externhandel annat än
sällanköpsvaror.
- Näringslivsstrategin måste beaktas i ÖP:n. De
två dokumenten hänger samma. ÖP:n måste
därvid beakta vad som framgår i
näringslivsstrategin.

Sverigedemokraterna
Författarna till ÖP har utgått ifrån att tillväxt
skall vara fokuserad på Borås centralort samt de
fyra utpekade serviceorterna. Tyvärr har man
valt att förespråka urbanisering och bebyggelse
på höjden. En sådan ”grön”politik försämrar
möjligheterna till ett liv på landsbygden och i
mindre urbaniserade områden. Ett exempel är
Hestra Midgård där över 1 100 nya bostäder
föreslås. Självfallet finns det geografiska fördelar
med närheten till Viared samt R 40, men detta
förslag skapar en stor lokal belastning och
kraftigt försämrade livsmiljöer under lång tid i
form av t ex bullernivåer. Borås bör eftersträva
en mer spridd bebyggelse, exempelvis inom
samtliga serviceorter.
Kommunen Borås med sina dryga 967 km²
erbjuder unika livs- och boendemöjligheter med
både sina många mindre samhällen, landsbygd
och sin centralort. Borås Stad bör utnyttja hela
sin potential och i grunden uppmuntra nya och
befintliga invånare att bygga och bo enligt
individens vision och drömmar. Den som vill
bo i stadskärnan skall så göra och den familj
som vill bo enskilt på landsbygden likaså, utan
att få pekpinnar från kommunen. Kommunen
skall finnas till för invånarna och inte tvärt om.
Efter sedvanlig prövning mot gemensamma
intressen skall kommunen arbeta för att hela
Borås skall utvecklas, inte enbart centralorten.
Med fokus på utveckling av hela kommunen
kan det öppnas upp för nya lösningar och
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prioritetsområden som exempelvis bokbussar,
mobila vårdmottagningar etc.
Boendeformer
Utkastet till ÖP förespråkar att boendeformerna
mixas och blandas i form av olika
samhällskategorier med förhoppningar om att
invånarna på detta sätt skall få ett ökat
välbefinnande.
Historien har tydligt visat på det motsatta, att
människor aktivt söker sig till boenden med
hänsyn till den samhällskategori man för
tillfället befinner sig i. Detta dels för att man i
olika perioder i livet ofta uppskattar och
prioriterar olika saker och dels för att människor
i regel söker sig till andra människor som är
likasinnade. Alltså motsatsen till vad ÖP vill
skapa.
Vi tror inte att det är rätt av en myndighet att
tala om vem som skall bo var eller hur. I stället
uppfattar vi att människor mår bäst när de ges
möjlighet att bo i områden och i en boendeform
som de själva anser passa dem. Att försöka
påtvinga folk ett mixat boende tror vi varken är
rätt eller framgångsrikt. Det riskerar att sänka
välbefinnandet hos de boende, med lägre
marknadsvärde till följd. Utifrån ett
integrationsperspektiv tror vi att det är
kontraproduktivt och att det snarare riskerar att
öka irritationsmomenten bland de boende samt
skapar ökade motsättningar. Ett av många
exempel på kulturkrockar som detta kan
resultera i rapporterades så sent som idag (den 3
april 2017) på TV4 Nyheterna. De familjer som
har valt att bo i ett villaområde vill
nödvändigtvis inte ha ett hyreshus i samma
miljö. Vi anser att det är viktigt att låta individen
och marknaden själva få välja vilka
boendeformer som skall byggas och var samt att
kommunen skall vara mån om individen och
dennes valfrihet.
Noteras. Bilen är och kommer fortfarande
vara ett viktigt transportmedel för att kunna
Vi delar inte ÖP uppfattning om bilen som
ta sig till och från olika platser samt
enbart ett fordon, utan anser att bilen är en
målpunkter i och utanför kommunen. I takt
fantastisk tillgång för människor. Inte bara för
med att Borås växer och det blir fler
att den i många fall är ett ovärderligt verktyg för människor som bor i kommunen är det
ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv,
relevant att planera för att fler människor
för föräldern som skall hinna med alla
ska kunna resa med andra färdmedel än bil.
vardagsbestyr, för de äldre, för de
Detta för att säkerhetsställa ett hållbart
funktionsnedsatta och för en levande landsbygd. trafiksystem.
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Bilen bjuder dessutom på mycket nöjen och ett
ökat välbefinnande för väldigt många
människor!
Att fortsätta som man gjort i årtionden och
använda miljön som en förevändning mot bilen
som fordon anser vi är uttjänt och
bakåtsträvande då det redan idag säljs bilar som
går på el som kan produceras på det egna
hustaket. Dessutom fortsätter utvecklingen
mycket raskt framåt.
Däremot tar ÖP upp framtida problem som en
ökad trafikering kan åstadkomma. Men istället
för att adressera och hitta lösningar på dessa,
gör författarna det lätt för sig genom att
konstatera att invånarna måste minska
biltrafiken och istället cykla och åka kommunalt.
Vi tycker att detta inte duger utan är att sopa en
viktig framtida utmaning under mattan.
Kommunen skall självfallet erbjuda bra
kollektiva alternativ och skapa säkra gång- och
cykelbanor. Det måste emellertid vara individen
som väljer vilket färdsätt som lämpar sig bäst
för denne. Än en gång så är kommunen till för
invånarna och inte tvärt om.
Handelsområden
Med en växande stad är framtida
handelscentrum och dess planering av stor vikt.
Här tycker vi att ÖP är undermålig och
eftersöker ett omtag i frågan.

Noteras.

Götalandsbanan – en osäker framtid
ÖP beskriver Götalandsbanan som om ett
slutgiltigt beslut redan har fattats. Det verkar
inte finnas politisk majoritet för ett beslut och
med tanke på den enorma kostnad som
projektet skulle innebära måste detta ställas mot
andra viktiga samhällsbehov.
Att Götalandsbanan i sig automatiskt skulle
medföra en befolkningstillväxt, är ett mycket
osäkert påstående. Befolkningsökning kan
enbart ske genom en positiv differens mellan
utflyttning och inflyttning. Att ett betydande
antal människor som ännu inte bor i staden
skulle flytta ifrån sina nuvarande hem till Borås
på grund av att staden har ett höghastighetståg
är ingen självklarhet.
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För närvarande utgår Borås från en väldigt
expansiv tillväxtprognos. Det är viktigt att även
nämna riskerna och konsekvenserna som kan
inträffa om stadens prognoser uteblir och
antalet nyproducerade bostäder överträffar vad
den faktiska befolkningstillväxten efterfrågar.
Ett sådant scenario riskerar att utlösa en krasch
i den lokala bostadsmarknaden med tragiska
ekonomiska konsekvenser för många av
kommunens invånare.
Alternativa lösningar och förslag till
Götalandsbanan bör diskuteras. Det blir mycket
olyckligt om staden antar en ÖP som blir
inaktuell om andra politiska beslut tas efter de
allmänna valen 2018.
Fokuserad bebyggelse i västlig och östlig
riktning R 40
I ÖP beskrivs nuvarande och inför framtiden
beräknad trafikbelastning. Utökad
kollektivtrafik och utbyggnad av
Götalandsbanan har beaktats där det påvisas en
förhöjd belastning av trafiken på främst R 40
genom Borås centrum (rödmarkerat stråk). Det
är synnerligen olyckligt att majoriteten av de
områden man väljer att fokusera på som
lämpliga för utbyggnad av Borås stad ligger
bredvid R 40. Det gäller såväl industriområden
som bostäder. Effekten kommer att bli en
höjning av nuvarande trafikbelastning till
ohållbara nivåer.
Kraftig begränsning av
parkeringsmöjligheter
I ÖP påpekas
-

-

-

att fordon tar upp stora ytor på
vägar och parkering, vilket
begränsar möjligheten att göra
staden till en attraktiv plats
att med en utbyggnad av
attraktiva bytespunkter och
pendelparkeringar bilen kan vara
en del i den hållbara resan för
dem som bor utanför de stora
kollektivstråken,(sidan 23)
att parkering nära stadskärnan ska
i första hand brukas för dem som
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gynnar centrumutvecklingen,
vilket äger rum under en kortare
tid på dagen eller kvällen.(sidan
35).
Det är anmärkningsvärt att ett förslag till
styrdokument kan vara så fientligt inställt till
privata motorredskap. Formuleringarna i
dokumentet avslöjar en subjektiv uppfattning
och följer den politiska majoritetens
uppfattning, men inte kommuninvånarnas.
För att få en direkt tillämpning av majoritetens
önskemål och Borås stads vision, begränsar man
individens valfrihet mellan geografisk plats och
bostad, samtidigt som bilen blir en klassfråga.
Genom att minska attraktionen att bosätta sig i
områden utanför staden och samtidigt försvåra
möjligheterna till parkering i och nära centrum
blir det svårare att bosätta sig utanför
kollektivtrafikens stråk. Färre antal
parkeringsplatser och en växande efterfrågan på
dessa innebär att enbart de som har ekonomisk
möjlighet kommer att få möjlighet att parkera
centralt.
Större ringleder kring staden – inte i staden
I förslaget beskrivs inte större ringleder utanför
stadskärnan, vilka förslagsvis underlättar
körriktningen mellan alla väderstreck. I
dagsläget har man endast underlättat
körriktningen mellan syd och väst (genom
Viared), vilket har haft en direkt positiv
påverkan på biltrafiken centralt. Ringlederna
borde få större fokus och satsning.

Centerpartiet Fristad
Centerpartiet i Fristad som består av Bredareds
C-avd, Tämta-Vänga C-avd och Fristad C-avd
lämnar härmed remissvar och synpunkter på
ÖP inom Fristadområdet.
-

Genom att fokusera inte bara på staden
Borås utan också på serviceorterna och i
vårt Fristad är positivt för utvecklingen i
hela kommunen. Ett starkt Fristad är en
förutsättning för att det ska vara enkelt
att bo och verka på landsbygden och in
mindre orter inom vårt område.

-

På samma sätt som stråket ut från Borås
till Fristad vill vi se motsvarande nav ut
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från Fristad mot Bredared i väster,
Tämta-Vänga i norr, Borgstena i öster
och Gingri/Tärby i söder.
-

Byggnation av bostäder i vår centralort
Fristad men även på andra orter är ett
måste och med Fribo som nav i detta
arbete. ÖP bör peka ut att denna
byggnation sker.

-

Orterna Bredared och Borgstena som
idag har kommunal verksamhet i form
av förskola och skola skall alltså finns
med i ÖP och beskrivas hur dessa
utvecklas så att inte får för lite underlag
på dessa orter.
Idrottsanläggningar och samlingslokaler
i alla orter är viktig del i fritidslivet på
hemmaplan och på sätt minska
fritidsresandet.

-

-

-

-

Kollektivtrafiken behöver utvecklas och
då främst tågtrafiken
Pendeltåg från Borgstena (även Ljung)Fristad – Sparsör – Frufällan –
Knalleland - Borås C skulle kunna bli en
snabb förbindelse (mindre än 15 min
Fristad till Borås)
Till tåg och bussförbindelsen behövs en
ordentlig pendelparkering så att de som
bor på landsbygden kan byta färdmedel i
Fristad.
Idag finns bussförbindelse mot
Vårgårda och mot Borgstena som kan
utvecklas och som komplement till detta
en utökad närtrafik så att alla i orterna
som tex Bredared eller Tämta kan
utnyttja denna

-

Digital kommunikation i form av fiber
finns eller kommer inom en snar
framtid att finns i hela vårt område som
ger nya möjligheter och detta tack vare
ideella fiberföreningar

-

För att Fristad skall kunna erbjuda
arbetstillfällen behöver det också
planeras industrimark i Fristad

-

ÖP får inte hindra utvecklingen på
landsbygden. Det är för oss en
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grundläggande förutsättning. ÖP ska
peka ut de huvudsakliga inriktningarna
men får inte användas som argument
för att hindra mindre
bebyggelseutveckling på landsbygden.
Vi efterfrågar tydligare skrivningar i ÖP
om detta.
-

-

Översiktsplanen kompletteras med en text
om bebyggelse på landsbyggden.

LIS-områden – landsbygdsutveckling i
Översiktsplanen kompletteras med text
strandnära lägen. Att kunna utveckla
kring LIS-områden.
attraktiva boendemiljöer i strandnära
lägen vore en god möjlighet för att
utveckla landsbygden inom vårt område.
Inom vårt område finns flera områden
med höga naturvärden som bör
beskrivas i en ÖP

I övrigt så hänvisar vi till Centerpartiet i
Borås remissvar
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Grannkommuner och regioner
Yttranden

Kommentarer

Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har tagit del av
samrådhandlingar avseende förslag till ny
översiktsplan för Borås och lämnar följande
samrådsyttrande.
Trafikverkets lokaliseringsutredning av
Götalandsbanan
Ulricehamns kommun konstaterar att förslaget
till ny översiktsplan tar hänsyn till de åtta
alternativa korridorer som finns i Trafikverkets
lokaliseringsutredning av Götalandsbanan.
Ulricehamn är positiva till att Borås stad
förordar den korridor som också innebär att det
finns möjlighet till en stationsetablering i
Ulricehamn. Trafikverkets beslut av korridor är
av stort intresse för båda kommunerna och
kommer att underlätta framtida planering.
Ulricehamn anser att det är värdefullt att Borås
valt att motivera förordandet av korridor ur ett
stadsutvecklings- och ett resenärsperspektiv
samt att Borås belyser att korridoren med
möjligt stationsläge i Ulricehamn representerar
en bra lösning på det regionala resandet. Detta
då Ulricehamns största pendlingsutbyte sker
med Borås med cirka 2000 arbetspendlare.
Vindkraft
Ulricehamns kommun efterfrågar en
restriktivitet vid eventuell etablering av
vindkraftverk i nära anslutning till de tysta och
opåverkade område i Ulricehamns kommun,
som angränsar till Borås, i nordväst. Vid
eventuell etablering av vindkraftverk i det
området bör områdets kulturmiljövärden och
betydelse för turismen också tas i beaktande.
Dessa aspekter bör om möjligt beaktas i den
pågående utredningen av möjliga
vindkraftsområden i Borås.
Mellankommunala frågor och samverkan
inom regionen
Ulricehamns kommun har inga synpunkter
avseende de mellankommunala frågor som
berörs i förslaget till ny översiktsplan och är
positiva till att förslaget identifierar behovet av

Borås Stads överenskommelse med
Sverigeförhandlingen innebär ett centralt
eller centrumnära stationsläge i Borås och de
önskade korridorvalen innebär en möjlig
sträckning till Ulricehamn och station.

I det pågående arbetet med att ta fram en
landskapskaraktärsanalys kommer en tydlig
beskrivning av olika landskapstyper att
identifieras. Analysen kommer att identifiera
lämpliga områden för framtida vindkraft.
Också hänsyn till turism och
kulturmiljövärden är viktiga för utpekande
av vindkraftsområden. Vid eventuell
vindkraftsetablering sker samråd med
grannkommuner.
Noteras
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samverkan och dialog mellan kommuner i
frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik
m.m.

Bollebygds kommun
Bollebygds kommun har tagit del av
samrådshandlingen för Borås nya
kommuntäckande översiktsplan.
Översiktsplanen bygger på åtta övergripande
strategier, dessa fångar upp och ramar in
kommunens förutsättningar och utmaningar på
ett välgrundat sätt. Flera av strategierna har
direkt eller indirekt påverkan på Bollebygds
kommun. Det gäller framförallt strategin om
regional utblick. Borås stad är en viktig regional
kärna som är av stor betydelse för såväl
Sjuhäradsregionen som hela Västra
Götalandsregionen. Funktioner såsom service,
sjukhus, arbetsplatser, skolor, mötesplatser
används i stor utsträckning av Bollebygdsborna.
Bollebygd ser därför mycket positivt på att
betydelsen av regional utveckling har pekats ut
som huvudstrategi i översiktsplanen.
Borås och Bollebygd delar viktiga regionala
transportsamband såsom riksväg 40 och Kusttill-kustbanan. Även väg 1757 kan pekas ut som
ett viktigt mellankommunalt transportsamband.
Bollebygds kommun delar Borås mening om att
Kust-till-kustbanan idag inte ett attraktivt
alternativ till bil och buss. Kapaciteten i
järnvägssystemet måste stärkas för att kunna
konkurrera med övriga trafikslag. Utbyggnaden
av en ny järnväg mellan Borås och Göteborg
(Götalandsbanan) är den viktigaste
investeringen för effektiv kollektivtrafik och en
integrerad arbetsmarknadsregion.

Noteras.

De viktiga verksamhetsområdena som finns
utmed väg 40 förbinder kommunerna. En
fortsatt gemensam utveckling i stråket är
viktigt för näringslivsutveckling och
arbetsmarknad.

I avsnittet om mellankommunala intressen lyfts
det delregionala nätverket Stråket GöteborgBorås där kommunerna Borås, Bollebygd,
Mark, Härryda, Mölndal och Göteborgs
kommuner samverkar och tagit fram en
gemensam målbild för stråket. Det är positivt
att denna målbild redovisas i Borås
översiktsplan, ju mer målbilden lyfts desto mer
integrerad kan den komma att bli i den
regionala planeringen för både kommuner och
regionala organ.

Borås stad håller med om att samsyn kring
Målbild 2035 är viktigt för den
gemensamma utvecklingen i hela stråket
Borås-Göteborg.

Bollebygds kommun ser positivt på Borås
utveckling och bedömer samrådshandlingen för

Vid utbyggnad av ny stambana kommer den
regionala trafiken att i större utsträckning
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översiktsplanen som ett välgrundat underlag för
den strategiska planeringen. Vad Bollebygds
kommun saknar är dock en tydligare
redogörelse för hur man ser till utvecklingen
och de utmaningar som präglar kommunernas
delade transportsamband Riksväg 40, Kust-tillkustbanan samt väg 1757.
Bollebygds kommun ser fram emot en fortsatt
kommunal samverkan med Borås stad och
önskar lycka till med det fortsatta
översiktsplanearbetet.

flyttas över från bil/buss till tåg. Detta
innebär en möjlighet att väg 40 och väg
1757 kommer att avlastas. En ny stambana
kommer också avlasta Kust till kustbanans
persontrafik. Däremot kommer en utökad
möjlighet till godstrafik att ställa krav på en
del upprustning av banan samt utbyggnad av
mötesspår.

Herrljunga kommun
Herrljunga kommun ställer sig mycket positiv
till förslaget om ny översiktsplan för Borås Stad.
Förslaget är väl genomarbetat och beskriver på
ett intressant sätt den önskade utvecklingen för
staden. Förslaget har ett modernt och tidsenligt
tilltal. Vår bedömning är att planen kommer att
vara användbart under lång tid framöver.
Herrljunga kommun har vissa synpunkter över
geografiska områden gränsande till
kommungränsen.
De senare åren har, framförallt av ekonomiska
skäl, inneburit att vindkraftverksamheter ej
etablerats i den omfattning som tidigare
förutsetts. Kunskapen om de störningar som
följer vindkraftverksamhet har utvecklats.
Buller, och i synnerhet lågfrekvent buller, är
numera ett område som visat sig orsaka
allvarligare störning än förväntat. Detta har
förändrat attityder och lett till ökad
medvetenhet bland allmänhet och beslutsfattare
om behovet av större respekt för avstånd till
bebyggelse liksom djurliv. Herrljunga kommun
motsätter sig därför eventuell framtida
etablering av vindkraftverk i Borås stad närmare
än 10 kilometer till Herrljunga kommun
kommungräns.
Herrljunga kommun avser att i det kortare
tidsperspektivet ge förutsättningar för
utveckling i orten Molla strax norr om
kommungränsen. Ny skola står färdig inom kort
och planering för ett nytt bostadsområde pågår.
Området avser attrahera människor med
arbeten i Borås. Molla har ett sjönära läge vid
Mollasjön med strålande utsikt söderut. Det är
viktigt att utsikten över Mollasjön bevaras och
att siktlinjen hålls fri. Höjderna öster om

I det pågående arbetet med att ta fram en
landskapskaraktärsanalys kommer en tydlig
beskrivning av olika landskapstyper att
identifieras. Analysen kommer att identifiera
lämpliga områden för framtida vind-kraft.
Också hänsyn till turism och
kulturmiljövärden är viktiga för utpekande
av vindkraftsområden. Vid eventuell
vindkraftsetablering sker samråd med
grannkommuner.
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Nossan i Borås Stad bör därför inte ha
landskapspåverkande/storskalig exploatering.
Herrljunga kommun anser också att de tysta
områden i Herrljunga kommuns översiktsplan
vilka angränsar Borås stad bör respekteras.
Vidare att den del av Fjällastigen som går
igenom Borås stad bör klassas som
rekreationsområde eller liknande.

Vårgårda kommun
Övergripande finner Vårgårda kommun att
samrådsförslaget är väl utformat och överlag
tydligt. Vårgårda kommun ser dock att
mellankommunala frågor kräver större klarhet
och behöver preciseras för hur Borås stad
ställer sig i dessa frågor. Vårgårda kommun vill
med fokus på mellankommunala frågor
framföra följande synpunkter på
samrådsförslaget.
Arbetsmarknad och högre utbildning
Borås stad har, som del av prioriterade
inriktningar, avsikten att främja en stark
utveckling som regionens andra stad. Borås
beskrivs fortsätta utvecklas som Sjuhärads
centrum och den näst största staden i Västra
Götaland. Den regionala tillgängligheten
behöver därför stärkas för att Borås ska bli en
ännu mer attraktivt som del i en stor bostadsoch arbetsmarknadsregion.
Vårgårda och Borås ingår idag inte i samma
lokala arbetsmarknadsregion. Vårgårda
kommun ser att det är en central
mellankommunal fråga att lyfta i väsentligt
större utsträckning i förslaget till ny
översiktsplan. Det är viktigt att stärka
kopplingarna och utbytet mellan kommunerna i
syfte att bredda den lokala arbetsmarknaden,
men också för tillgängligheten till högre studier
vid Borås högskola. I dagsläget pendlar cirka
400 förvärvsarbetande personer över
kommungränsen, ett antal som med bättre
kommunikationer kommunerna emellan är fler.
Vårgårda kommun ser att Borås stad, som den
nod Borås är och beskriver sig själva vara, har
ett särskilt stort ansvar i detta. Om det är Borås
stads avsikt att aktivt verka för att bredda
bostads- och arbetsmarknadsregionen också

Att stärka de mellankommunala frågorna är
mycket viktigt. Väg 42 är utpekad som
riksintresse och därmed viktig för både
Borås och Vårgårda.
Borås vill självklart införliva alla Sjuhärads
kommuner i en och samma
arbetsmarknadsregion. Ett sätt är att peka ut
Fristad som en viktig serviceort. Fristad med
omland blir naturligt en knutpunkt mellan
centralorterna Vårgårda och Borås kommun
och de tätorter som finns i området såsom
Borgstena, Herrljunga, Ljung.
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mot Vårgårda kommun så bör det förtydligas i
förslaget till ny översiktsplan.
Vidare beskrivs i förslaget till ny översiktsplan
Fristad som kommunens näst största tätort med
stor potential till en positiv
befolkningsutveckling och större utbud av
bostäder och service. Även det geografiska läget
ger goda kommunikationer med bl.a. vägarna
Rv42 och 180 samt järnvägen genom orten.
Vårgårda kommun saknar tydliga
ställningstaganden kring näringslivet i Fristad,
liksom Borgstena, och dess framtida utveckling.
Tillsammans med Herrljunga och Ljung, bildar
Fristad och Borgstena en mellankommunal
arbetsmarknadsregion. Vårgårda kommun ser
här Fristad som en viktig del att ytterligare lyfta
i förslaget till ny översiktsplan.
Vårgårda kommun ser positivt på att Borås stad
i planeringsprinciper för Näringsliv,
arbetsplatser och handel där exempelvis
personal- och besöksintensiva verksamheter
prioriteras i centrala lägen med god
kollektivtrafik för att pendlingsmöjligheterna
ska vara goda. Det är en förutsättning för att
möjliggöra en mer integrerad
arbetsmarknadsregion sett med ett hela-resanperspektiv.
Rv42 och kommunikationer
Rv42, mellan Borås och Trollhättan via
Vårgårda, har en särskild betydelse som
Vårgårdas tvärförbindelse mellan regionala
centra och lokala arbetsmarknader. Sträckan är
av stor vikt för en växande befolkning och ett
växande näringsliv i Vårgårda kommun.
Vårgårda kommun arbetar för att Rv42 i
nuvarande sträckning skall förbättras kring
frågor om trafiksäkerhet, trafikmiljö och
framkomlighet, men också stärkta kollektiva
kommunikationer mot framförallt Borås och
Sjuhäradsregionen.
I förslaget till ny översiktsplan beskriver Borås,
som en del i prioriterad inriktning för
Regioncentrum med nationell och internationell
koppling, Samverkan inom regionen som en
viktig aspekt. Detta då Borås är en del i en
tillväxtregion, vilket ökar behovet av att
samverka med andra aktörer i regionen. När

Fristads läge som serviceort mellan Borås
och Vårgårda innebär att det redan nu byggs
bostäder och därmed finns det ett ökat
underlag för utökad service. Den utökade
servicen kommer även invånare och
näringsliv i de mindre tätorterna till del.

Noteras.

Väg 42 är en viktig länk mellan Borås och
Vårgårda. Väg 42 är utpekad som
riksintresse för gods och av stor betydelse
för kommunikationerna mellan
kommunerna.

En väl utvecklad kollektivtrafik mellan
Borås-Vårgårda via Fristad innebär
möjlighet till arbets- och studiependling.
Borås Stad håller med Vårgårda om att
turtäthet och snabba kollektivtrafikresor är
viktiga för en väl fungerande tillväxtregion.
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människor reser allt längre mellan bostad,
arbete och nöje blir kommungränserna mindre
viktiga och kraven ökar på att vardagslivet
fungerar oavsett vilken kommun man befinner
sig i. Vidare beskriver Borås att kommunen har
många gemensamma intressen med
grannkommunerna vad gäller exempelvis
infrastruktur, kollektivtrafik och andra frågor.
För Vårgårda kommuns del är det centralt att
gemensamt och aktivt verka för att Rv42 som
den primära kopplingen mellan kommunerna
prioriteras. Kollektiva kommunikationer är idag
som bäst till Fristad, medan byte ofta krävs för
att ta sig hela vägen mellan Vårgårda kommun
och Borås stad. Turtäthet, byte och restid gör
det svårt att konkurrera med bilen samt hinder
för studenter att ta sig till och från Borås
högskola. Vårgårda kommun ser att
infrastrukturen och kommunikationerna måste
utvecklas för att Vårgårda och Borås kommuner
både ska vara del i samma administrativa
delregion som lokala arbetsmarknadsregion.
Säven
Borås stad pekar i förslaget till ny översiktsplan
ut Säven som en potentiell vattentäkt. Säven
med avrinning genom Säveån är en gemensam
fråga för ett större antal kommuner. Vårgårda
kommun tolkar att Säven genom att pekas ut
som potentiell vattentäkt ökar incitamenten för
att gemensamt arbeta för god ekologisk status.
Kartan för Råvarutillgångar & samhällsviktiga
funktioner kan med fördel göras tydligare.

I den färdiga kartbilden kommer ett
förtydligande att ske.

Jämställdhetsanalys
Noteras.
Den fysiska planeringen har en stor inverkan på
livsmiljöer i frågor om exempelvis
kommunikationer och bostäder, varför det i den
översiktliga planeringen är viktigt att
mellankommunalt samverka kring fysisk
planering för jämställda livsmiljöer.

Härryda kommun
Härryda kommun ser positivt på att Borås Stad
i översiktsplanen ser kommunen i det regionala
sammanhanget och ser samverkansmöjligheter i
strategin Regional utblick, exempelvis i
trafikinfrastrukturfrågor såsom Götalandsbanan
och bättre trafikering på Kust till kustbanan,
men även väg 40.
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Härryda kommun delar särskilt Borås
Ställningstagande att utbyggnaden av en ny
järnväg mellan Borås-Göteborg,
Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen
för effektivare kollektivtrafik och en integrerad
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Härryda
kommun vill också understryka den
gemensamma målbilden Stråket GöteborgBorås 2035, som bland annat anger framtida
hållbar regional struktur som låter hela stråket
växa och utvecklas hållbart och skapar en bättre
tillgänglighet för hela regionen. För Härryda
kommun innebär detta att pendeltågsstationer
behöver tillskapas längs Götalandsbanans
sträcka genom kommunen.

Mölndals Stad
Samrådshandlingen är pedagogiskt upplagd och
beskriver på ett bra sätt hur Borås kommer att
utvecklas ur ett strategiskt perspektiv. Dock
saknas ett tydligt ställningstagande gällande
betydelsen av den planerade
höghastighetsbanan mellan GöteborgStockholm, utifrån ett regionalt perspektiv.
Göteborgsregionen och Boråsregionens
kommunalförbund tillsammans med
kommunerna i stråket Göteborg-Borås har ett
samverkansarbete för att stödja det pågående
arbetet med en framtida höghastighetsbana
mellan Göteborg-Stockholm.
I lokaliseringsutredningen för AlmedalMölnlycke finns två olika sträckningsalternativ,
”raka vägen” och ”via Mölndal”. Alternativen
skapar olika förutsättningar för den regionala
potentialen för utbyte och pendling. Mölndals
Stad tillsammans med övriga kommuner i
stråket förordar alternativet via Mölndals station
för att bättre stödja den regionala utvecklingen.
Mölndals Stad ser därför gärna att detta
tydliggörs i nästa skede för Borås översiktsplan.

Varbergs kommun
I Varberg kommuns trafikstrategi uttalas en
inriktning att trafiken på Viskadalsbanan ska
utvecklas för att öka möjligheten och
attraktiviteten för en god kollektivtrafik såväl
lokalt som regionalt. Varbergs kommun har
tidigare yttrat sig över den åtgärdsvalsstudie
som genomförts av Trafikverket på
Viskadalsstråket Varberg- Borås och som
omfattat både Viskadalsbanan och väg 41. I det

Borås håller med om att samsyn kring
Målbild 2035 är viktigt för den
gemensamma utvecklingen i hela stråket
Borås-Göteborg.

Borås stad håller med om vikten av bra
tågförbindelser mellan Borås och Göteborg
via Mölndal. I Borås Stad yttrande över
lokaliseringsutredningen påpekade Borås
nyttan med dragning via Mölndal av den nya
höghastighetsbanan.

I arbetet med att knyta ihop Borås och
Göteborgs arbetsmarknadsregioner har
Mölndal en viktig roll ur ett pendlings- och
arbetsmarknadsperspektiv.
Dragning av höghastighetsbana via Mölndal
har också en viktig roll för arbets- och
studiependling till/från väster och söder om
Mölndal. En dragning till Mölndal avlastar
de centrala delarna av Göteborg och innebär
att Mölndal blir en viktig nod för det
regionala och regionöverskridande
persontransportsystemet.

Borås stad instämmer att restid, ökad
trafiksäkerhet och kollektivtrafikens
förutsättningar inte får försämras på varken
väg eller järnväg.
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yttrandet framhävde Varbergs kommun att man
bör välja det inriktningsalternativ som bidrar till
att korta ner restiden både på väg och järnväg,
öka trafiksäkerheten, öka kollektivtrafikens
konkurrenskraft och möjliggöra säkra och
robusta godstransporter. Varbergs kommuns
synpunkter kvarstår. Det är av stor vikt att inga
åtgärder föreslås som försämrar
framkomligheten på järnvägen och väg mellan
Varberg och Borås eller möjligheten att resa
kollektivt och byta mellan de olika banorna.
Väg 41 mellan Varberg och Borås är en viktig
länk för gods- och persontrafik och
trafiksäkerheten är på vissa sträckor av vägen
låg. I översiktsplanen för Borås stad beskrivs att
nya lägen för verksamhetsområden ska utredas,
däribland utmed väg 41. Varbergs kommun vill
pointera att det är viktigt att utreda de trafikala
konsekvenserna av en sådan etablering så att de
inte försämrar framkomligheten för gods- och
persontransporter på sträckan.
I övrigt har Varbergs kommun inga synpunkter
på förslaget.

Verksamhetsområden pekas ut på lång sikt
och anges som utredningsområden. Där
ingår att utreda bl.a. de trafikala
konsekvenserna.

Göteborgs Stad
Det som berör Göteborg i denna plan är
framtida trafik mellan Göteborg och Borås.
Eftersom det här finns en stor
pendlingsrelation, som i dagsläget till stor del
sker med personbil. Det belastar Göteborgs
stad med ett inflöde. I planen berörs arbetet
med det framtida järnvägsstråket Göteborg
Borås. Här har trafikverket en pågående
lokaliseringsutredning. Genom bättre
tågförbindelser utökas Göteborgs
arbetsmarknadsregion. Planen har inte valt att
peka ut något av de åtta lägen genom Borås
som utpekas i trafikverkets utredning, utan ser
tills vidare hela utredningsområdet som
avgränsning för framtida järnväg. Vi ser det
som klokt eftersom det i dagsläget är svårt att
avgöra vilket alternativ det kommer att bli i
framtiden. Däremot är det angeläget att
järnvägssträckningen kommer till stånd för att
minska biltrafiken mellan orterna. Övriga delar i
planen avstår vi att kommentera, eftersom
kommunerna inte har direkt gräns till varandra.

Borås stad håller med om vikten av bra
tågförbindelser mellan Borås och Göteborg.
Att aktivt arbeta för en gemensam
arbetsmarknadsregion mellan de två största
städerna i regionen stärks av en bra
järnvägvägsförbindelse.

Göteborgsregionen (GR)
I detta yttrande fokuserar GR på frågor som är
tydligt sammankopplade med att Göteborgs
och Borås arbetsmarknadsregioner integreras.
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GR arbetar utifrån mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt (antagen av GR:s
förbundsfullmäktige 2013). Dokumentet syftar
till att lägga en stabil grund för att utveckla
Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion.
En av målsättningarna är att Götalandsbanan
ska vara utbyggd senast 2028 för att bidra till ett
långsiktigt hållbart transportsystem och en
attraktiv kollektivtrafik. Göteborgsregionen och
Borås är ömsesidigt beroende av varandra.
Stråket Göteborg-Borås är ett av fem
huvudstråk som utgör ryggraden i GR:s
Strukturbild för Göteborgsregionen. Den
översiktsplan som presenteras ligger väl i linje
med ovanstående och stödjer den gemensamma
ambitionen om ett sammanhållet stråk utan
gränser. GR ser att det är av stor vikt att
fortsätta det arbete som GR och Borås
tillsammans har påbörjat för att utveckla
samhällsplaneringen i stråket Göteborg-Borås
och som bland annat resulterat i en gemensam
målbild.

Borås stad håller med om vikten av bra
tågförbindelser mellan Borås och Göteborg.
Att aktivt arbeta för en gemensam
arbetsmarknadsregion mellan de två största
städerna i regionen stärks av en bra
järnvägvägsförbindelse.

Förslaget till översiktsplan är lättöverskådligt
och GR ser positivt på att Borås arbetar med
vägledande planeringsprinciper vilket skapar en
tydlighet kring hur planens strategier ska
förverkligas. Översiktsplanen bygger på
bebyggelseutveckling i stråk där kollektivtrafik
samt gång och cykel är strukturerande. Utmed
stråken finns potential till förtätning med
bostäder och blandade funktioner. Detta
stråktänk stärker en struktur som kan bidra till
en fungerande bebyggelse- och trafikutveckling.
Det skapar även en tydlighet var den
huvudsakliga utvecklingen kommer att ske
vilket underlättar en långsiktig planering av
bostäder, samhällsfunktioner och trafik. Ur ett
GR-perspektiv är det mycket positivt att
översiktsplanen fokuserar på starka
stråkstrukturer då det skapar förutsättningar för
en stark och attraktiv kollektivtrafik som
möjliggör pendling från dörr till dörr. Detta
bidrar till vårt gemensamma mål att utveckla det
goda livet i Västsverige. Under 2017 ligger
fokus i GR:s arbete i stråket Göteborg-Borås på
att tydligare integrera näringslivet i
samhällsplaneringen samt att utveckla
indikatorer för social hållbar utveckling i ett
tillväxtstråk. GR ser fram emot ett fortsatt

Borås stad håller med om att samsyn kring
den gemensamma utvecklingen i hela stråket
Borås-Göteborg är av största vikt i det
fortsatta arbetet. Att integrera näringslivets
vilja i stråket kommer att stärka arbetet med
en gemensam arbetsmarknadsregion.
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samarbete för att tillvarata potentialen i två
starka arbetsmarknadsregioner.

Svenljunga kommun

Noteras.
Svenljunga kommuns yttrande ges med
friskrivning att markanvändning är så
övergripande redovisad att det inte går att utläsa
om Borås Stad har intentioner som påverkar
Svenljunga kommun på enskilda platser.
För att en satsning på ett stationsområde ska få
den roll för hela regionen som är meningen
med höghastighetsbanan krävs att den är
tillgänglig för hela regionen. Svenljunga menar
att översiktsplanen behöver tydligare
skrivningar om att stationsområdet ska avsätta
tillräckliga ytor för långväga kollektivtrafik och
att vägarna in i staden till stationsområdet ska
hålla mycket god framkomlighet för
kollektivtrafik

Borås Stad har genom handslag med
Sverigeförhandlingen försäkrat sig om ett
centralt eller centrumnära stationsläge. En
god tillgänglighet till station på
höghastighetsbanan är prioriterat av Borås
Stad.
Däremot att redan nu avsätta ytor för ett
stationsområde innebär en ytterligare
osäkerhetsfaktor eftersom det inte finns
något utpekat stationsområde för
höghastighetsbanan.

Västra
Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen har tagit emot
samrådshandling med förslag till
översiktsplan för Borås för yttrande.
Avdelningen Kollektivtrafik och
infrastruktur yttrar sig i första hand ur ett
kollektivtrafik- och
infrastrukturperspektiv. Yttrandet har också
stämts av med Västtrafik.
Borås har tagit fram ett förslag till översiktsplan
som har fokus på Hållbar
utveckling. Borås är idag en relativt bilburen
stad och i förslaget till översiktsplan
är fokus tydligt på att öka andelen hållbara
färdmedel, främst kollektivtrafik,
gång- och cykel. Kommunen beräknar att man
till 2035 behöver bygga ca 15 000
nya bostäder och strävar efter en
bebyggelsestruktur som koncentreras till staden
Borås samt till de fyra större tätorterna. Detta
för att stärka lokal service och gynna
kollektivtrafikens utveckling. En annan viktig
inriktning är att samla bebyggelsen utmed stråk.
Regionala mål och strategier
I Västra Götaland har det i bred samverkan
tagits fram ett flertal mål och strategier som är
regionens och kommunernas gemensamma

Borås Stad håller med Västra
Götalandsregionen att öka andelen hållbara
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prioriteringar vad det gäller regionens
utveckling. De finns i Vision Västra Götaland –
Det goda livet,
Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och
utveckling, Regionalt trafikförsörjningsprogram
för Västra Götaland, Regional plan för
transportinfrastrukturen och Målbild tåg 2035.
Det generella målet är att Västra Götaland ska
vara en attraktiv region att bo, verka och leva i
samt att invånarna i Västra Götaland ska ha bra
förutsättningar att ta del av arbete, utbildning
och livskvalitet. Investeringar i
transportinfrastrukturen ska bidra till att fler
personer når en större arbetsmarknad
och ge förutsättningar för effektiva och hållbara
person- och godstransporter.
Västra Götalandsregionens långsiktiga mål för
persontransporter är att andelen hållbart
resande ska öka och kollektivtrafikresandet
fördubblas. En fördubbling av antalet resor är
ett av delmålen fram till 2025. För att
åstadkomma detta behöver förutsättningarna
för att resa kollektivt förbättras. En
grundläggande faktor för ett ökat
kollektivtrafikresande är att invånarna i
regionen i allt större utsträckning bor nära de
gemensamt prioriterade kollektivtrafikstråken.
Det är, enligt trafikförsörjningsprogrammet, en
gemensam målsättning mellan kommunerna
och region att förlägga merparten av
kollektivtrafikens resurser till dessa stråk.
Det är vid byggande av områden för bostäder
och verksamheter som förutsätt-ningarna för
transportsystemet läggs fast. Att våra
transporter idag använder mycket energi, samt
ger stora utsläpp av koldioxid och andra
emissioner är delvis en konsekvens av vår
utspridda bebyggelsestruktur. Om ny
bebyggelse koncentreras till befintliga orter och
längs stråk ger det bättre möjlighet för fler att
använda cykel, gång och kollektivtrafik för sina
resor. Skolor, handel och service bör ligga i
knutpunkter. Vilken typ av bostadsbebyggelse
som byggs påverkar underlaget för kollektivt
resande.
Generellt är det viktigt att ta med de
förutsättningar och behov som kollektivtrafiken
behöver för att bli konkurrenskraftig tidigt i
planprocessen.

resor där förutsättningen är goda resvanor
och attraktiva kommunikationer.
Borås Stad vill öka antalet
kollektivtrafikresor, På regional nivå är
snabb och robust spårbunden trafik det
mest attraktiva pendlingssättet.

I de utpekade serviceortarna har tre av fyra
orterna koppling till spårbunden trafik som
kan utvecklas. I kombination med
bebyggelsekoncentration nära stationer
skapas underlag för ökat kollektivt resande.

Övriga tätorter inom kommunen som inte
har tillgång till spårbunden trafik måste
förses med attraktiva bussförbindelser. Det
ska vara lätt att välja kollektivtrafik oavsett
var i kommunen invånare väljer att bosätta
sig.

I staden ska stadstrafiken ges goda
möjligheter att utvecklas och
framkomligheten ska prioriteras.

Allmänna synpunkter på planen
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Förslaget till översiktsplan för Borås är
strukturerat och innehållet kärnfullt med ett
tydligt fokus på ett mer hållbart resande i
kommunen. De intentioner som finns i
kommunens översiktsplan kan på ett positivt
sätt bidra till regionens mål om ett hållbart
samhälle. Det är positivt att planen så tydligt är
inriktad på att skapa förutsättningar för hållbara
resor.
Hela översiktsplanen genomsyras av ett fokus
på kollektivtrafikens utveckling och ett ökat
resande med gång och cykel med en planerad
bebyggelsestruktur i de större tätorterna och
utefter stråk. Planen skriver om att både dra
nytta av befintlig kollektivtrafik och att skapa
underlag för en förbättrad kollektivtrafik i dessa
stråk.
Utmaningen för Borås blir att verkligen
genomföra de höga ambitionerna. För att följa
inriktningen i översiktsplanen kommer det att
krävas stringens i kommunens kommande
planarbeten, speciellt när målet om ett ökat
hållbart resande ställs mot andra mål och
prioriteringar.
Avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur är
positiva till att kommunen i sitt förslag till
översiktsplan tydligt kopplar till nationella och
regionala mål och att vikten av de
mellankommunala frågorna lyfts fram.
Synpunkter ur kollektivtrafik- och
infrastrukturperspektiv
Vi anser att kommunen under rådande
omständigheter hanterat oklarheterna runt
Götalandsbanans dragning samt kommande
stationsläge i Borås på ett bra sätt i förslaget till
Översiktsplan. Då det fortfarande finns många
öppna frågor gällande järnvägen är det viktigt
att inte Borås Stad låser in sig i fysiska
strukturer som blir begränsande för framtida
god tillgänglighet, framkomlighet och tillväxt.
Kommunen beskriver på ett bra sätt hur man
avser arbeta för en infrastruktur som hanterar
tillväxten på ett hållbart sätt där
kollektivtrafiken är strukturbärare.

I de urbana stråken ska kollektivtrafiken
prioriteras och ses som kollektivtrafikens
pulsåder. Tillsammans med bra cykel- och
gångvägar finns möjlighet för människor att
förflytta sig på ett hållbart sätt.

Bilen kommer även fortsättningsvis vara
viktig för människors förflyttning till/från
och inom staden. Borås Stad jobbar aktivt
med riktlinjer för parkering i samband med
nybyggnation. Huvudsaklig parkering ska
ske under mark eller i parkeringshus.

Borås Stads förhandling med
Sverigeförhandlingen har inneburit ett
handslag om stationsläge för
höghastighetsbana i centrum eller
centrumnära läge. När stationsläge och
korridorval är fastlagt behöver Borås Stad
tillsammans med berörda parter ta ett
helhetsgrepp över kollektivtrafiken till/från
och inom Borås.

Kapitlet med Övergripande strategier är enkelt
och tydligt och har därmed goda förutsättningar
att underlätta kommunens och andra aktörers
planering. Vi hoppas att dessa strategier

131

Samrådsredogörelse
2017-11-20

kommer att användas och vara strukturbildande
i den kommande planeringen.
Kapitlet planeringsprinciper ska vara ett verktyg
för att förverkliga översiktsplanens strategier.
Det är positivt att avsteg från principerna bör
motiveras inför beslut. Här skulle kommunen,
för ökad tydlighet, kunna ange att avsteg ska
motiveras, inte bara bör. Under delen om Trafik
och Transporter planeringsprincip tre anges att
90 procent av boråsarna ska bo inom 400 meter Målet finns med i Utvecklingsplan för
stadstrafiken som är framtaget i samarbete
från en hållplats med minst kvartstrafik i
högtrafik år 2025. Här önskar vi att kommunen med Västtrafik.
förtydligar planeringsprincipen och definierar
vad som avses med boråsare. Nu är det uttryckt
som ett mål och om det gäller hela kommunens
befolkning inklusive befintlig bebyggelse är
målet troligen inte realistiskt att uppnå. För att
kollektivtrafiken ska bli attraktiv och
konkurrenskraftig krävs att den kan gå
gent/rakt och med snabba restider. Samråd
med Västtrafik runt trafikering och placering av
hållplatser krävs, vilket också bör förtydligas i
Översiktsplanen.
Ur ett kollektivtrafikperspektiv är det bra att
kommunen i översiktsplanen inte pekar ut
några nya externa handelsplatser utan har en
inriktning att handel ska utvecklas i befintliga
handelsområden.
Under kapitlet Gröna och blå strukturer anges
att möjligheten att nå natur- och
rekreationsområden med gång, cykel och
kollektivtrafik ska prioriteras. Avdelningen
Kollektivtrafik och infrastruktur tycker att
ambitionen är bra, men vill samtidigt nämna att
trafikeringen med kollektivtrafiken behöver
ställas i relation till resandeunderlaget.
Det är positivt att kommunen lyfter fram att
ytsnåla transporter som gång, cykel och
kollektivtrafik behöver prioriteras i de täta
stadsmiljöerna. Cykelnätet ska binda samman i
centrala Borås och i tätorterna.
Cykelparkeringar ska vara en naturlig del i
trafiksystemet. Investeringar i gång- och
cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet
och medfinansiering i det kommunala vägnätet
sker via den regionala planen för
transportinfrastruktur. Planeringsprocessen för

En cykelplan finns framtagen som beskriver
utbyggnaden av cykelnätet. Ambitionen är
också att arbeta fram en cykelstrategi som
beskriver ett mer långsiktigt mål för
utbyggnaden där mobility management är en
viktig del i strategin.
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investeringar i gång- och cykelvägar längs det
statliga vägnätet sker enligt en process som
framgår av Västra Götalandsregionens
Cykelstrategi.
De nämnda vägarna, som beskrivs i stycket Ny
infrastruktur, omfattas till stor del av Västra
Götalandsregionens planering för
transportinfrastruktur. Om och när resurser kan
avsättas avgörs i en planeringsprocess där
Boråsregionens kommunalförbund deltar och
samordnar kommunernas inspel.
Planeringssystemet utgår från brister som har
identifierats i transportsystemet. Vilka lösningar
som behövs för att åtgärda bristen studeras i en
så kallad åtgärdsvalsstudie. Infrastrukturplanen
är 12-årig och revideras vart fjärde år och en
sådan revidering pågår just nu för perioden
2018-2029.
Västra Götalandsregionen Avdelningen
Kollektivtrafik och infrastruktur bedriver just
nu en utredning som kallas
”Västtågsutredningen”, där vi tillsammans med
bland annat kommunerna studerar
förutsättningar för att öppna upp nya stationer i
tätorter längs befintliga järnvägsstråk.
Utredningen förväntas vara klar under första
halvåret 2017.

De nämnda vägarna är viktiga att åtgärda för
att undvika en ökad belastning på vägar och
gator inom Borås samt undvika tung trafik
genom staden. Åtgärderna kommer också
att gynna framkomligheten för
kollektivtrafiken i staden.

Borås Stad ser positivt på
Västtågsutredningen men anser att den inte
är tillräckligt färdig för att arbetas in i ÖP.
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Föreningar
Yttranden

Kommentarer

KRO Sjuhärad
Vi yttrar oss främst mot bakgrund av vår roll
som konstnärer och företrädare för
konstnärerna. Samhällsplanering i betydelsen att
planera och utveckla en kommun förutsätter en
helhetssyn och ställer stora krav på samarbete
över sektorsgränserna. I samrådshandlingen
omnämns kultur marginellt, medan konst och
estetiska värden saknas helt i texten, trots att det
förekommer på många ställen i
medborgardialogerna. Konst och kultur har inte
minst i Borås visat sin stora betydelse. Med
tanke på att Borås stad nyligen beslutade att en
procent av produktionskostnaden för
byggnader, torg- och parkmiljöer ska avsättas
för konstnärlig gestaltning och utsmyckning är
det av största vikt att detta får en tydlig
formulering i översiktsplanen. Önskvärt är
också att kommunen villkorar att privata
byggherrar på viktiga centrala platser, där många
människor rör sig, avsätter medel till konstnärlig
gestaltning i samarbete med kommunen. Detta
görs exempelvis i Göteborg där kommunen
villkorar markanvisningar med enprocentregeln.
Konst i det offentliga rummet handlar i dag inte
bara om stora monumentala skulpturer eller
målningar. Det kan också handla om större eller
mindre ingrepp i en miljögestaltning, en speciell
färgsättning eller ljussättning, ljud, rörlig bild
m.m. Förutom det estetiska innefattar den
offentliga konsten idag också sociala
dimensioner, utan objekt, i gestaltningsprocesser
med människor i olika sammanhang. När
Viskan ska spela en större roll i staden behövs
definitivt konstnärlig gestaltning. När
konstnärer finns med redan från det första
planeringsstadiet kan konsten bli en integrerad
del av stadsmiljön, både kostnadseffektivt och
med bättre och mer spännande resultat. Om
”Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka
och handla i nya banor” är konsten en
förutsättning.

Översiktsplanen kompletteras med
planeringsprinciper för stadsbyggnad och
arkitektur som rör bl.a. arkitektonisk
kvalitet i stadsbyggandet samt betydelsen av
offentliga kulturuttryck. Det pågår även ett
arbete med Arkitekturpolitiskt program som
kommer att beröra arkitektur och
gestaltning mer detaljerat.

Översiktsplanen är en möjlighet att skapa en
medveten långsiktig strategi och säkerställa att
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de som har kunskap och kompetens samarbetar
i de beslut som styr utformningen av
stadsmiljön. Den ambitiösa skriften om
stadsmiljön i Borås, som fortfarande gäller, visar
på en strävan efter helhetstänkande i gestaltning
av gator, parker och torg vid den fortsatta
utvecklingen av både stadskärnan och
serviceorterna. Tyvärr verkar den efterhand ha
blivit bortglömd och tillfälligheter har fått styra,
med negativa resultat. Konsten och den
estetiska gestaltningen skall finnas med från
början och genom hela planeringen. Även
detaljutformningen ska vara av god kvalitet och
hålla en värdig nivå. ”Summan av detaljerna ger
helheten”, för att citera ovanstående skrift. Ett
samarbete över sektorsgränserna, med respekt
för olika kompetenser, i den här frågan, är något
som Borås stad bör utveckla både av
ekonomiska, miljömässiga, sociala, kulturella,
estetiska och symboliska skäl.
I alla punkter under visionen för Borås 2025 är
konst en stor tillgång i ett övergripande
perspektiv. Oavsett om det gäller ”mötesplatser,
förtätning av staden, målpunkter, hållbar
utveckling, tillgänglighet, barn och unga, Viskan
och textilen, attraktiva hälsosamma miljöer,
utveckling av social välfärd, ekonomi, näringsliv
eller ekologi”. Med en helhetssyn på offentlig
gestaltning kan Borås bli en hållbar stad för
framtiden.

Noteras.

På statlig nivå håller man just nu på att ta fram
en ny politik för gestaltad livsmiljö som ska
presenteras i september. Konsten kommer att få
en mer framträdande roll i denna. Vi i Borås
borde inspireras av Statens Konstråds nya ”
Rapport om den offentliga konstens roll för
boendemiljöer”.

Naturskyddsföreningen
Borås
Samrådshandlingen ”Översiktsplan för Borås”
innehåller många fakta, som stämmer överens
med Naturskyddsföreningens åsikter. Den ger
ett mycket positivt intryck med klargörande
bildmaterial. Flera föreslagna planer tar hänsyn
till klimatförändringarna. Förtätningen av
bebyggelsen utgår från stadens och
kranskommunernas centra. Landsbygdens
utbyggnad följer stråken mellan staden och
kranskommunerna. Dessa riktlinjer är
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markbesparande. Viskans stora betydelse för
staden framhävs tydligt, liksom det textila arvet.
Betydelsen av de spårbundna förbindelserna till
omgivningen kan inte nog betonas.
Grönområdena
På sidan 16 bör Borås Stads Naturvårdsprogram
ingå som ett viktigt underlag i planeringen. De
gröna områdena är viktiga för invånarnas
rekreation och både fysiska och psykiska hälsa,
för att inte tala om floran, faunan och den
biologiska mångfalden. Även för klimatet har de
storbetydelse. Grönområdesplanens grupp I och
II skall inte utnyttjas och grupp III och IV skall
ersättas, om de användes!
De gröna kilarna sidan 20 och 21 bör
identifieras och grönområdena i stadens
centrum utmärkas.

Vattenområden
I staden finns flera sjöar och vattendrag.
Strandskyddet skall respekteras. Viskans
betydelse för centrum kan inte nog betonas och
stränderna bör utnyttjas till små parker.
Det är väsentligt, att dagvattnet renas, innan det
når vattendragen och sjöarna.
Klimatet
Förslagen i planen framhåller, att förflyttningar i
kommunen skall ske till fots, med cykel eller
kollektivt. Framför allt skall kollektivtrafiken
byggas ut både i staden och mellan staden och
kranskommunerna. Privatbilen skall endast
användas i undantag.
Husen skall konstrueras och uppvärmas
klimatsmart, t.ex. växttak.
Förnyelsebar el, vindkraft och solceller, skall
utnyttjas maximalt.

Kartorna i utvecklingsstrategin är
översiktliga och ska ge ett brett perspektiv
på kommunens utveckling. Där är de gröna
kilarna viktiga för tätortsnära natur- och
rekreationsupplevelser i anslutning till
staden.
Grönområdesplanens klass I- och IIområden redovisas i såväl
markanvändningskartan som i kartan över
gröna/blå strukturer.
Utställningshandlingen har kompletterats
med kopplingar till Naturvårdsprogrammet,
samt områden med naturvärden klass I och
II. Generellt har planförslaget kompletterats
med beskrivningar av naturvärden i delen
Hänsyn och riksintressen.
Strandskyddet beskrivs i planförslaget.
Viskans betydelse framgår av bl.a. de
övergripande strategierna.

Planförslaget har starkt fokus på ökat
hållbart resande.

Giftfri miljö
Förgiftade miljöer skall saneras.
Avloppsvattnet skall renas från gifter och
medicinrester.
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Alla utarbetade planer, som behandlar miljö,
natur och klimat, skall ligga till grund för övriga
planer.

Västergötlands
Ornitologiska Förening,
Borås Fågelgrupp,
Borgstena Fågelsällskap,
Fristad
Naturskyddsförening,
Borås Naturskyddsförening
Nu när Borås Stad tar fram en ny ÖP har vi
starka synpunkter på saker vi känner saknas och
att vitala delar av en ny ÖP i en modern
kommun som Borås Stad helt saknar korrekt
fågelskydd är att beklaga.
Borås har som kommun relativt begränsade
fågelområden som då blir mycket känsliga för
framtida miljöpåverkan och exploatering och
därför bör säkras och åtnjuta extra hänsyn.
För att få ett framtida hållbart perspektiv och en
(lokal) ekologisk balans har vi pekat ut dom
viktigaste områdena där extra hänsyn bör
skrivas in i kommande ÖP.
Lämpligheten till förändringar i våra utpekade
områden bör noga beaktas och ödesdigra
konsekvenser kan komma att påverka inte bara
nationellt skyddade arter utan även känsliga
lokala bestånd.
Borås Stad har ett nationellt ansvar för arter
som dokumenterat lever eller på annat sätt
nyttjar angivna platser för säkerställd fortlevnad.
Vi undrar om Borås Stad följer fågeldirektivet
vilket innebär att särskilda skyddsområden
(Special Protection Areas, SPA) där dessa fåglar
häckar ska pekas ut och ingå i Natura 2000nätverket?

Borås stad följer fågeldirektivet. I
översiktsplanen i kartan Natur – och
kulturmiljövärden pekas områden ut som
ska tas hänsyn till och skyddas.
I utställningshandlingen finns tydligare
kopplingar till kommunens
naturvårdsprogram samt redovisning av
områden med naturvärden klass I och II.
Dessa ska skyddas mot negativ påverkan.
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Viareds företagsförening

















I grunden står det väldigt lite om Viared
och möjligheterna kring detta område.
Det gäller både trafik, service/handel,
bostäder, m.m.
Vi saknar idéer om ett ”resecentrum
Väst” där bussar från R40, R27 & R180
”dockar” lokalbussar. Det skulle vara ett
perfekt läge kring Viared Östra. Där R40
och R27 redan möts. Och som det står i
ÖP’n, R180 kommer så småningom.
Vi saknar en aktiv Handelsstrategi. Det
står en del i ÖP’n om att enbart utveckla
befintliga områden för att inte riskera
handeln i centrala Borås. Vi tycker att
det är fel. Redan i dag har vi behov av
mer centrumfunktioner för våra ca.
5.000 anställda. Detta i form av
mataffär, apotek, systembolag,
vårdfunktioner, dagis, m.m.
Istället blir det nu handel på olika ställen
på Viared (NetOnNet, Biltema, Hööks,
MIO, På Pall, m.fl.)
Man borde samlokalisera Lundaskog
och nya Viared Östra så får man ett
fantastiskt bra handelsområde. Gärna
med ett Resecentrum Väst och
pendelparkeringar.
Tunt med planer för näringslivets
utveckling
Inget specifikt om Viared
Trafikfrågan finns med på övergripande
nivå
Borås önskar öka godstransporter med
järnväg, men vi ska inte glömma HAFT
och vad det betyder för framtiden
Man poängterar grönområden nära
bostäder. Det gäller vid arbetsplatser.
Viared Västra har inte mycket grönt
kvar.
Cykelvägar blir inte funktionella förrän
de blir sammanknutna

Översiktsplanen kompletteras generellt med
möjligheter till utveckling av de större
verksamhetsområdena där Viared ingår.
Det finns idag inga planer på ett nytt
resecentrum på Viared. Det finns dock
inget som utesluter sådana planer i
framtiden. ÖP framhåller vikten av att
stärka förutsättningarna för hållbart resande
till och från stora arbetsplatsområden.
Översiktsplanen föreslår inga
externetableringar av centrumfunktioner för
att inte utarma befintlig centrumhandel i de
större tätorterna och för att undvika en
utspridd handelsstruktur.

Viared Östra pekas ut som ett framtida
verksamhetsområde. I nuläget är
planarbetet låst av Götalandsbanans
utredning. När bilden av Götalandsbanan
klarnar kan utredning av områdets
användning återupptas.
Viared pekas i utställningshandlingen ut för
eventuell expansion västerut. Detta är i ett
långsiktigt perspektiv, då dagens Viared
Västra inte är färdigetablerat.

Översiktsplanen föreslår att kommunens
gång- och cykelvägnät utvecklas så att olika
målpunkter kan knytas samman.
Kommunen har en cykelplan (2016) som
syftar till ge bättre förutsättningar för att
utveckla Borås som cykelstad.
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ÖP anser att man ska öka servicegraden
i tätorterna på landsbygden. Det gäller
även Företagsparker som Viared.
Man nämner Vindkraft, men väldigt lite
Solenergi
Viared Östra är Borås Västra
trafikknutpunkt.
Sidan 53: ”Väg 180 - från Viareds
motet”, ”Åtgärder kring Viared”,
”Kopplingen öst-syd (väg 40-27)Alla tre
rubrikerna kommer att kraftigt påverka
flöden i vårt område. Vikten av att nu
planera och vidta åtgärder när det gäller
”Åtgärder kring Viared” blev högaktuell
när Volvos etablering med avsevärt ökad
tung trafik blev aktuell. Viared Väst blir
ju med ytterligare tung trafik för varje
kommande företagsetablering.
Trafik och transport sid 35 samt Ny
infrastruktur sid 53: Boråstorpsmotet
steg 1 på kort sikt avfart med ”grind”
för buss och tung trafik och steg 2 en
långsiktig lösning, ett mot.
Steg 2 är med men vi vill få fart på detta
omgående.
Sociala och hälsosamma livsmiljöer s 37:
Bygg ut cykelbanenätet i Viared vi bör
lista de förslag som vi redan angett (MBs
underlag) men också föreslå att de planerar i
god tid för sträckningen i det Nya Viared
Västra.
Tillgång till samhällsservice s39:
Centrumbildning - offentlig service bör
samlokaliseras i centralorter eller i
noder. Om det byggs ett
kollektivtrafiknod i Viared så passar de
fint med samhällsservice i anslutning till
detta.

Utställningshandlingen har kompletterats
med riktlinjer för solenergi.

ÖP identifierar behovet av att se över den
övergripande trafiksituationen. Detta
kommer att utredas vidare i en trafikplan.

Noteras. Översiktsplanen ser positivt på att
utveckla Borås gång- och cykelvägar. Borås
stad har en cykelplan där riktlinjer anges för
hur cykeltrafiken kan främjas i Borås.

Dalsjöfors vägförening
Vi instämmer i förslaget där ambitionen är att
stärka Dalsjöfors utbud av bostäder, service och
kollektivtrafik.
- Då det gäller förtätning av bebyggelsen nära
centrumkärnan så anser vi att Brackåsaskogen
mellan Storgatan-Boråsvägen-Stationsvägen
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borde vara mycket lämpad för en blandad
bebyggelse. Vidare att området efter
Brandstationen, mellan BadhusvägenKrokusvägen-Myrvägen bör kartläggas och
marken undersökas för lämplig bebyggelse.
- För att skapa en tryggare trafikmiljö och göra
det enklare att promenera eller ta cykeln till
centrum – skolor och övrig service så bör en
kraftig satsning göras på utbyggnad av gångoch cykelvägar.
Vi anser att dessa bl.a. behövs utmed samtliga
genomfartsvägar dvs.
a. Från Torget utmed Storgatan förbi Folkets
Park upp mot Övrarpsgården.
b. Stationsvägen till Banvallen och Gårdavallen.
c. Utmed Boråsvägen från Dalsjövägen förbi
Tummarpskolan ned till Banvallen.
d. Utmed Storgatan från Boråsvägen till Torget.
-Vi anser också att någon ny anslutningsväg bör
byggas från Uppegårdsgatans vändplats genom
grönområdet ned till Badhusvägen, alternativt
från Uppegårdsgatan genom grönområdet
mellan Simhallen och Badhusvägens slut ned till
Dalsjövägen för att underlätta framkomligheten
och minska trafikflödet ut på Boråsvägen.
-Vi anser också att väg 1701 från samhället ut
till motorvägen, Rv 40 bör förbättras och att
cykelväg också anläggs utmed denna från
Församlingshemmet ut till Rv. 40. Trafikflödet
har de senaste åren kraftigt ökat på denna
sträcka.

Översiktsplanen beskriver hållbara och
trygga transporter i kapitlet Målområden,
med resonemang kring att skapa trygga
trafikmiljöer och främja en gång- och
cykelvänlig miljö i kommunen.

Utbyggnad av cykelvägar behandlas i
kommande Cykelplan som Tekniska
nämnden ansvarar för.

Noteras, men går ej att genomföra med
gällande detaljplan.

Noteras. Utbyggnad av vägen är dock ingen
översiktsplanefråga utan behöver utredas i
andra sammanhang.

-Slutligen anser vi att det är viktigt att satsningar
görs på den yttre miljön för att skapa ett
attraktivt samhälle där människornas livsmiljö
främjas.

Sandareds intresseförening
Övergripande
Det är positivt att Sandared, liksom tre andra
orter, ses som serviceort för ett större område
och därigenom garanteras service i form av
skola, sjukvård, äldreboende, allmänna
kommunikationer, affärer, restauranger mm.
Kommunikationer
När det gäller de allmänna kommunikationerna
till och från Sandared är det oerhört viktigt att
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dessa förbättras både mot Borås och mot
Göteborg, såväl via järnväg som med buss.
Mark behöver reserveras för en utökad
pendelparkering vid tågstationen. Även
cykelvägar mot Sandhult och Hultafors behöver
förbättras samt cykelparkering vid
stationsområdet anläggas. Detta är en
förutsättning för att samhället ska kunna växa
som önskat.
Ett stort problem idag är trafiksituationen vid de
båda rondellerna och avfarterna mot Viared och
Citygross vilket gör boende i Sandared mindre
attraktivt i nuläget. Detta är en situation som
måste åtgärdas snarast.
Kortaste vägen till motorvägen Borås-Göteborg
ligger åt fel håll. En påfart väster om
Viaredssjön skulle lösa mycket av
trafikproblemen och göra vägen till Viared och
många av arbetsplatserna där betydligt
smidigare.
Förskola, skola, vårdcentral, äldreboende,
apotek. Dessa funktioner finns i Sandared idag
och fungerar i stort väl. Det är dock viktigt att
dessa dimensioneras efter hur invånarantalet
växer. Detta gäller inte minst förskola och skola,
där det idag upplevs som att taket är nått när det
gäller befintliga resurser. Det är viktigt att mark
reserveras för bland annat framtida utökning av
skola och förskola.

Översiktsplanen föreslår att
kommunikationen mellan Borås och
serviceorterna bör utvecklas, framförallt vad
det gäller tåg, buss och cykel.
Strategier för att detta ska kunna ske finns
beskrivet i kapitlet Målområden,
Infrastruktur som hanterar tillväxten.

För att kunna förverkliga ÖPs intentioner
kommer ett antal fördjupande arbeten vara
nödvändiga efter ÖPs antagande. Till
utställningskedet kommer detta beskrivas
närmare.
Trafiken är ett sådant temaområde som
kommer kräva fördjupningar för det
övergripande trafiknätet. Som Trafikverket
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag
till det arbetet.

Miljö, park, vatten och allmänna platser. Det är
viktigt att Viaredssjön med sina stränder är
tillgänglig för allmänheten och att befintliga
park- och grönområden behålls. Ett
sammanhängande strandområde utefter sjön
bör eftersträvas.

Strandskyddet säkerställer tillgänglighet till
vattnet för människor, växter och djur.
Detta framgår bl.a. i delen Hänsyn och
riksintressen.

Ett attraktivt centrum behöver också ha affärer,
restauranger och någon slags torg eller allmän
plats där man möts och umgås. Det viktigt att
man reserverar mark för detta när man planerar
byggnationen i centrum.

ÖP har starkt fokus på att bostäder och
service (butiker, restauranger mm.) bör
samlas och blandas kring centrumen, t.ex. i
Sandared. I detaljplan kan det sedan regleras
vad som ska finnas i respektive område.

Bostadsbyggande
När det gäller bostadsbyggandet i Sandared ser
vi inte enbart positivt på tankarna att
koncentrera detta till området närmast centrum
och tågstationen. Vi är tveksamma till om det är
möjligt att få plats med den nödvändiga
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expansionen inom ett så begränsat område och
med i huvudsak flerbostadshus.
De flesta familjer som väljer att flytta till
Sandared från andra orter gör det för att de vill
bo i villa och då gärna då sjönära. Den
villabebyggelsen bör få möjlighet att växa upp
även utanför samhällets centrum.
Vi hör från många äldre att man gärna vill bo
kvar i samhället, i lägenhet och då gärna
hyresrätt. För dessa är det viktigt att bo centralt,
nära affär, tågstation och annan service. Detta
gäller även för många yngre familjer,
singelboende, när familjesituationen ändras och
båda parterna vill bo kvar i Sandared eller andra
som av olika anledningar inte är intresserade av
villaboende. Därför är byggandet av radhus och
flerbostadshus nära centrum också viktigt.
Vi hör från många håll att man är tveksam till
att bygga alltför höga hus i Sandared. Det är
viktigt att bebyggelsen smälter in väl i miljön.
En återkommande och mycket viktig synpunkt
är att problemen med järnvägskorsningarna
måste lösas om bebyggelse ska kunna ske söder
om järnvägen. Planskilda korsningar eller
motsvarande säkrade utrymningsvägar är
oerhört viktigt både ur framkomlighetssynpunkt
och trafiksäkerhetsmässigt.
Vi ser det också som mycket viktigt att
kommunen snarast, och helst under
innevarande år, tillsammans med till exempel
Sandareds Intresseförening börjar kartlägga om
och var det finns möjligheter att bygga
ytterligare flerfamiljshus i centrala Sandared och
att hitta lämpligaste platser för fortsatt radhus
och villabebyggelse.

Översiktsplanen föreslår en
bebyggelseutveckling med en blandning och
bostadstyper centrumnära. Ny bebyggelse
ska anpassas till befintlig miljö men för att
säkerhetsställa att fler bostäder kan
tillkomma i goda lägen i centrum bör
förtätning genom exempelvis påbyggnad
studeras samt våningshöjd på nya
lägenhetshus.

Till utställningshandlingen finns förslag till
fortsatt arbete efter att ÖP antagits. Ett
förslag är att fördjupa planering för vissa
områden, där serviceorterna (bl.a. Sandared)
kan ingå. I en eventuell fördjupning kan
kartläggning av möjlig bostadsbyggnation
ingå. Det är viktigt att lokala föreningar är
delaktiga i sådana arbeten.

Framtid Fristad




Trafiksituationen önskar Framtid Fristad
samråd kring snarast för att få höra
prioriteringar och kriterier för detta,
förtätning redan i full gång i Fristad –
behöver prioriteras!!! Intressant att höra
hur kommunens samråd med
trafikverket ser ut i denna nya
översiktsplan, finns det kanaler som
fungerar för dialog?
Cykelvägar till sambandspunkter
(järnväg, bussterminaler,
pendlarparkering etc) mycket viktigt och
eftersatt idag.

Borås Stad och Trafikverket samverkar
kontinuerligt i frågor om stadens
trafiksituation.

Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget.
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Förtätning av Fristad tätort förutsätter
passage under/över järnväg vid
stationen. Just nu finns ingen, jag
upprepar - ingen, säker passage förbi
järnvägen i hela samhället!
Anmärkningsvärt! Bortglömt?
Försummat?
Samlingspunkt för samhällstjänster, läs:
medborgarkontor, viktig för att ”sälja”
in förtätning till de mindre orterna runt
serviceorten.
Framtid Fristad önskar vara fortsatt
samrådsinstans för översiktsplanering.
Företagsetableringar? Attraktiva platser
för etablering i Fristad – hur står tanken
om att godstrafik skall bort från tätorter
mot att man vill ha förtätning med bl a
företag nära/runt tätorten. Hur tänker
man balansen? Företag förutsätter bra
samband och godstrafik.
Sid 10: Vi ifrågasätter hur siffrorna
kommit till och att inte Fristad Centrum
är rödmarkerat.

Översiktsplanen hanterar inte enskilda
lösningar av trafiken.

Översiktsplanen föreslår ny väg, sträckning
Borås – Trollhättan via Alingsås. Därmed
kan den tunga trafiken genom Fristad på
väg 42 avlastas. På orten, föreslås en
förtätning av personalintensiva företag
medan de mer transportkrävande
verksamheterna är utpekade i andra delar av
kommunen.
Trafikmätningarna visar en trafikbelastning
på genomfartslederna i Borås tätort samt
statliga vägnät. I nuläget finns ingen
utredning för Fristad Centrum med i ÖP
vad det gäller trafikbelastningen.

Fastighetsägarna Borås
Bostadsbyggande
Översiktsplanen är en översiktlig plan men för
att få fart i bostadsbyggandet behöver Borås
Stad vara tydligare och mer aktiva med sin mark.
Vi önskar en större tydlighet hur man vill
utveckla områdena för bostäder. Vi vill se en
tydlig inriktning för hur mycket mark och planer
för bostadsbyggande som ska fram. Vi
uppmanar Borås Stad till att arbeta mer
målinriktat, med uppsatta nivåer för hur många
planer och antalet bostäder som ska tas fram. Vi
vill också förorda att staden håller uppe takten i
Noteras.
att ta fram detaljplaner även om konjunkturen
skulle vika nedåt, då finns resurserna att arbeta
framåt för att fortsätta utveckla staden.
Utveckling i urbana stråk
För att få fart på utvecklingen behövs en ännu
tydligare strategisk inriktning. Vi föreslår att
Borås Stad tillsätter en arbetsgrupp eller
projektledare som leder arbetet med de olika
stråken, dess inriktning samt planarbete.
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Trafik
ÖP anger i sin bedömning att biltrafiken, trots
mobility management åtgärder, kommer att öka
med cirka 50%. Med hänsyn till detta behövs
kraftfullare skrivningar och utredningar kring
trafiknät genom centrala Borås samt
parkeringsnoder. Vi ser att trafiknätet måste
utvecklas med en ringled runt staden för att på
så vis slippa få in genomfartstrafik i staden.
Vi rekommenderar även starkt att i vidare
detaljplanering göra de positiva förändringarna
först. Exempelvis sätt upp ett
parkeringsledningssystem innan fler gator eller
parkeringsplatser stängs av.

Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget.

Trafik i stadskärnan
Borås stadskärna består fortfarande av få
boende och många bor i orterna utanför
tätorten. Dessa är och kommer att vara bilburna
även i framtiden. Att trafiken ska minska i
stadskärnan har vi stor förståelse för men det är
viktigt att det finns angöringspunkter till
stadskärnan dit det är lätt att hitta, enkelt att
parkera och att stråken därifrån in till
stadskärnan är attraktiva. En blandad stad med
bostäder, service, handel, nöje, hotell och annat
näringsliv kommer fortsätta vara beroende av
bilburna kunder. Tillgängligheten är avgörande
för att de kommersiella verksamheter som vi
önskar i bottenplan ska kunna gå runt.
Handel utvecklas i befintliga
handelsområden
Det är glädjande att se att ÖP tydligt pekar ut att
handel ska utvecklas i befintliga
handelsområden och inte i nya externa lägen.
Detta är något som näringslivet flertalet gånger
har poängterat och som dessutom våra
gemensamma handelsutredningar pekar på. Vi
ser dock en oro i vilket område som avses med
Lundaskog, viktigt att detta tydliggörs och
avgränsas med inriktning mot bilburen handel,
dvs inte köpcentra.
Borås Växer – vår gemensamma målbild för
stadens utveckling
Under våren 2016 utfördes två workshops i
samarbete med Gehl Architects i partnersskapet
BoråsBorås regi. Intresset var mycket stort och
runt 70 personer deltog i två workshops. På
plats var politiker, fastighetsägare, investerare
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och byggare samt inbjudna från näringslivet. Vi
har i projektet ”Borås Växer” tillsammans tagit
fram en målbild över var och hur Borås ska
växa och utvecklas. Med andra ord - här ska vi
bo, arbeta, handla och mötas i framtidens Borås.
Det är positivt att se att ÖP16 går i samma linje
som detta arbete. Då uppslutningen och
engagemanget var stort kring Borås Växer och
då vi som visat sig framgångsrikt tidigare gjorde
det genom partnerskapet mellan staden och
näringslivet vill vi uppmana Borås Stad hänvisa
till Borås Växer i inledningen av ÖP, för att visa
att det arbete vi gemensamt lagt ner ger avtryck.
Hur får vi Borås att Växa?
Vill vi få Borås att växa så behöver vi
gemensamt peka ut än, tydligare var. Vi föreslår
därför som fördjupning av ÖP och arbetet med
Borås Växer att staden och näringslivet
gemensamt pekar ut var vi kan bygga nytt, bygga
om eller bygga på. Tillsammans kan vi hitta nya
sätt att öka byggtakten genom att peka på
platser där det bör gå enklare och snabbare att
bygga.
Noteras.
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Privatpersoner
Yttranden

Kommentar

1.

Decima
Mattias
Leo
Sven – Erik
Peter
Seth

Säkra gång- och cykelvägar
I centrala Dalsjöfors finns få cykelleder och det
saknas delvis gångstråk. I Borås Stads
"Cykelplan 2016-2017" finns förslag på åtgärder
i cykelvägnätet men dessa är ej tidssatta. För att
barn och vuxna skall kunna ta sig fram säkert i
serviceorten behövs det väl utbyggda gång-och
cykelstråk i Dalsjöfors. Detta stimulerar gångoch cykeltrafiken och minskar bilberoendet.
Skolbarnens oberoende stärks om de kan ta sig
själva till och från skola och
fritidsaktiviteter.
Områden som behöver åtgärdas:

Översiktsplanen föreslår att kommunens
gång- och cykelvägnät utvecklas så att olika
målpunkter kan knytas samman.
Kommunen har en cykelplan (2016) som
syftar till ge bättre förutsättningar för att
utveckla Borås som cykelstad.

1. Området ovanför Folkets park till
centrum och upp till skolan. Förslagsvis
kan den dras genom skogen vid
badplatsen via Snödroppsvägen för att
slippa dras för mycket via Storgatan.
Sträckan från Skälvarås ner till Skänstadsvägen
tillhör dessutom det populära promenadstråket
"Skänstadrundan" som används frekvent av
motionärer, familjer med barnvagn och för
söndagspromenader. Nu går sträckan delvis på
vägen utan vägren med skymd sikt. Trafiken på
vägen överstiger ofta hastighetsbegränsningen
på 50 km/h.
2. Från centrum mot Banvallen och
Gårdavallen via Stationsvägen.
3. Från Banvallen ut mot motorvägen och
pendelparkeringen där. En gång/cykelbana gör
att säkerheten ökar, att man ökar möjligheten
att välja cykel och att man anknyter till
kollektivtrafik med snabbussar till Göteborg,
Ulricehamn och Jönköping.
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4. Från Dalsjövägen utmed Boråsvägen förbi
Tummarpskolan ned till Stationsvägen.
Räta ut vägen ut mot R40
Vägen mellan Dalsjöfors centrum och
motorvägen R40 är smal, kurvig och utan
vägren och med tidvis mycket trafik. I takt med
att företagsverksamheten ökar i
Dalsjöforsområdet väntas den tunga trafiken
öka samtidigt som den planerade
befolkningsökningen på serviceorten ökar
trycket ytterligare på vägen. Denna väg pekas ut
på Borås Stads "Cykelkaiian 2015" som
"Asfalterad väg, lämplig för cykling" vilket är
direkt felaktigt då den är mycket farlig att både
gå och cykla på. I samband med en
uträtning/förbättring av säkerheten borde
vägen byggas på med en gång- och cykelbana
för att ansluta till den viktiga knutpunkten
Dalsjöforsmotet för busspendling.
Någon form av övervakning på
pendelparkeringen vid Dalsjöforsmotet behövs,
både med tanke på säkerheten samt att det
dumpas skräp där.

Pendelparkeringar ska finnas i strategiska
lägen, vilket framgår av planförslaget.

Pendelparkeringen behöver även kompletteras
med ett cykelställ med tak. Speciellt då
utvecklingen går mot de lite känsligare
elcyklama.

Noteras.

Förtätning av samhället
Följande byggplatser föreslås som
förtätningsområden:




Brackåsskogen är en stor yta som ligger
som en triangel mellan
Storgatan-Boråsvägen-Stationsvägen
som borde vara mycket lämplig för
byggnation. Här blir det nära till affärer
och annan service. För att få ett än mer
levande centrum anlägger man någon
form av park/lekpark och eventuellt
med grillplats i hörnet
Storgatan-Stationsvägen. Det behövs
även fler parkeringar för en bättre
trafikmiljö i närheten av Torget.
Skogspartiet mellan MyrvägenBadhusvägen är mycket lämpligt för
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byggnation. Då en del av området är
sankt, så är en ordentlig
markundersökning nödvändig.

2.
Åsa
Svenska kyrkan kommer behöva ny
kyrkogårdsmark. Den vi har idag räcker bara till
ca 2040. Detta inräknat den mark på ex. St
Sigfrids griftegård och Brämhults kyrkogård
som ännu inte är utnyttjad och anlagd. Ca 2040
kommer vi behöva en helt ny begravningsplats
á 30-40 hektar med lämplig placering vad gäller
tex. markförhållanden, vattenavrinning,
kommunikation.

3.
Ann
Tycker det skulle vara fint med en gångbro i
närheten av ridhuset, så kunde man gå en runda
längs med fina Viskan på båda sidor.

4.

Noteras.

Noteras.

Noteras.

Gunnar
Jag tycker att vi bygger om Borås campingen till
airsoft/paintball plats.

5.
Oskar
Borde bygga ett stort köpcentrum i Viared, då
man slipper åka till Göteborg.

Översiktsplanen föreslår inga
externetableringar av ”centrumfunktioner”
på grund av att inte utarma befintlig
centrumhandel i de större tätorterna och för
att understödja en hållbar utveckling med
minskat bilresande.

6.
Claes
Mitt förslag är att bereda tomter på vägen till
Hedvigsborgsgården/Flymader, nära till
infrastruktur och natur.

7.
Elina
Det är viktigt förbättring att information kan
hittas på finskaspråk. Finska är officiell
minoritetsspråk och Borås ingår i
förvaltningsområde i finska.

8.
Roshan
För mig och flertalet andra medborgare är mer
angeläget än utbyggnad, att ha tillgång till den
stad som redan finns. Vid varje givet tillfälle är
några väsentliga delar av (särskilt inner-) staden
uppgrävda i olika långdragna ändamål, och man

Noteras.

Noteras. Förslaget till ny översiktsplan i
korthet finns översatt på finska.

Noteras.
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finner kontinuerligt skäl att gräva på ytterligare
ställen innan det förra var färdigt.

9.
Ulf
Undrar över översiktsplanens förankring hos
aktörer på byggmarknaden, näringslivet m.fl.

Betonar också vikten av god tillgänglighet för
att Borås ska vara en långsiktigt hållbar stad.

I översiktsplaneprocessen har två dialoger
genomförts där såväl boråsare som
näringsliv och organisationer gjorts delaktiga
i framtagandet av planen. Ambitionen är att
den färdiga översiktsplanen ska vara en
grund för samverkan mellan alla som vill
vara med i utvecklingen av Borås.
God tillgänglighet är en avgörande del i en
attraktiv stad. ÖP betonar detta på flera håll.

10.
Ann-Marie
Ulla-Britt
Erika
Allmänt
Översiktsplanens inriktningar och
planeringsprinciper är i huvudsak bra med
hållbarhet som viktig utgångspunkt.
Det är viktigt att lokalisering av
dagligvaruhandel ska ske i lägen som innebär att
behovet av transporter minimeras och att inga
nya externhandelsområden planeras.
Inriktningen att satsning på serviceorterna och
att bygga ut längs stråk är bra.

Detta är en av översiktsplanens intentioner
som beskrivs i planen.

Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv
behöver lyftas fram
Jämställdhetsaspekten nämns under nationella
och regionala och i några enstaka riktlinjer.
"Samhällsplaneringen ska bidra till goda livsmiljöer
genom att utgå från olika människors och gruppers
behov. Detta inkluderar jämställdhetsperspektivet."
Skillnader nämns i tryggt och tillgängligt för
alla. "Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av
det offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på
otrygga platser genom väl genomtänkt gestaltning" kan
väl anses ha särskild vikt för kvinnor som oftare
känner sig otrygga.
Det är något bättre med barnperspektivet. Barn
och ungdomars behov nämns inte på många
ställen men finns i avsnittet Sociala och
hälsosamma livsmiljöer (sid 37)
"Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt
i all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa och
trygga, så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska
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utgå från barnperspektivet, genom att man lyssnar på
barn och unga om hur de använder och vill använda den
byggda miljön."
"Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela
kommunen – med närhet till lekplatser, naturområden
och parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska
hålla hög kvalitet. Planeringen av den fysiska miljön
ska utgå från barnperspektivet."
och i avsnittet Tillgång till samhällsservice sid
39
"Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och
fritidsverksamheter
utan vuxens sällskap. Därför ska trygga skolvägar
säkerhetsställas vid befintliga och vid planering av nya,
skolor/förskolor."
Hur dessa riktlinjer påverkat/och vägts in i
förslaget till markanvändning framgår dock inte.
Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv
behöver lyftas fram tydligare i det fortsatta
arbetet med översiktsplanen.

Översiktsplanen betonar vikten av all
planering genomsyras av såväl barn- som
jämställdhetsperspektiv. ÖP ger den
övergripande inriktningen som sedan tolkas
och genomförs i senare planskeden.

Bostäder och planering
Inför den förväntade tillväxten är det viktigt
med tydlig översiktlig inriktning för Borås
utveckling och konkreta utbyggnadsplaner för
att ha planeringsberedskap för att kunna bygga
700-800 lägenheter per år.
Det är bra att en prioriterad inriktning ska vara
"En variation av bostadstyper, storlekar och
upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för
människor med olika bakgrund att leva sida vid sida"
(sid 25 i samrådshandlingen)
Det måste byggas en stor andel hyreslägenheter.
Det är glädjande att det äntligen kommit igång.
Men vilka människor har råd att bo i de
nybyggda husen?
För den växande andelen äldre finns i nuläget
alltför få boendeformer att söka till och många
bor kvar i kanske för stora hus/lägenheter så att
flyttkedjan stannar upp. Hur ska vi komma
tillrätta med detta stora problem?

Översiktsplanen håller med om detta och
resonerar kring flyttkedjor samt vikten av att
det finns ett utbud av olika boendeformer
som passar i olika skeden i livet.

Entusiasmen inför stadens förväntade
kraftiga tillväxt kan ifrågasättas
Den entusiasm som samrådshandlingen
uttrycker över den förväntade kraftiga tillväxten
av staden och positiva synen på urbanisering
som det enda rätta och möjliga ger "60talskänsla". Det ger farhågor om att det kan bli
resultat i bebyggelsen som likaså kommer att
kritiseras i efterhand. Att det ger "växtvärk"

Bedömningen är att det finns goda
möjligheter att förtäta och utveckla staden
och tätorterna innan annan värdefull mark
tas i anspråk.
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framstår tydligt i överbelastat vägnät och
påtaglig risk att bostads- och serviceutbyggnad
inte hinner hänga med.
Trafikutvecklingen och nya resvanor
50% ökar trafik till år 2040 enligt prognosen!
På sid 10 i samrådshandlingen visas
trafikbelastning 2015 med två överbelastade
punkter och prognos för 2040 med andelen
bilresor oförändrad och många överbelastade
sträckor. Översiktsplanen betonar ju att en
hållbar trafikutveckling kräver nya resvanor
som innebär att resor behöver flyttas från bil till
gång- cykel och kollektivtrafik.
Hur ser en motsvarande bild av
trafikbelastningen på vägnätet ut med hänsyn
tagen till nya resvanor med minskad andel
bilresor? Idag är fördelningen mellan olika
färdsätt: 64 % bil, kollektivtrafik 16%, cykel och
till fots 18 % inom Borås tätort.

Översiktsplanens resonemang grundar sig i
att skapa bättre förutsättningar för att kunna
gå, cykla och åka kollektivt. En starkt
förändrad färdmedelsfördelning kan ha stor
effekt på trafiksituationen som helhet. Det
är dock omöjligt att idag säga hur effekterna
ser ut. ÖP styr på övergripande nivå mot
mer hållbart resande. Specifika trafikfrågor
kommer behöva utredas vidare. Detta
föreslås i utställningshandlingen göras i en
trafikplan.

Kvinnor åker mer kollektivt än män.
Vi skulle kunna komma en bit på väg om
männen ändrar sina resvanor till att åka lika
mycket kollektivt som kvinnor.
En lugnare tillväxttakt skulle ge bättre
förutsättningar att hinna få nödvändiga
resvaneändringar till stånd.
"År 2025 ska 90 procent av boråsarna bo inom 400
meter från en hållplats med minst kvartstrafik i
högtrafik. Det uppnås genom en medveten planering där
bebyggelse
och kollektivtrafik går hand i hand." (sid 36 Trafik
och transporter - Planeringsprinciper)
Hur långt från dagens situation är detta?
Hur stor andel av boråsarna bor idag inom 400
meter från en hållplats?
"Pendelparkering ska utvecklas i strategiska lägen.."
anges i planeringsprinciperna, liksom att
"Serviceorterna ska också fungera som knutpunkter
där byte kan ske mellan bil och övriga transportslag."
Det är viktigt med pendelparkering på
strategiska platser även mellan stan och
serviceorterna.
Därifrån skulle små elbussar kunna gå med täta
turer till serviceorterna och centrum.

Noteras.

Målet ingår i Utvecklingsplan för
stadstrafiken (Borås Stad & Västtrafik) och
avser boende inom Borås tätort. En
majoritet av invånarna i tätorten bor redan
idag inom 400 m från hållplats.

Förtydliganden har gjorts till
utställningshandlingen.
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"Även om man lyckas öka andelen resor med hållbara
trafikslag kommer belastningen på vägnätet öka och
vägsystemet kommer inte räcka för att hantera den
trafiken." .... " Den nya kopplingen mellan r40 och lv
180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik
och farligt gods från stadens centrum och infartsgator
samt avlasta r42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan.
"(sid 53 ny infrastruktur)
Denna förbindelse, som sedan länge funnits
med i trafikplanering, måste bli genomförd. När
trafiken ökar kan inte stadsgatorna fortsätta att
belastas av genomfartstrafik.
Förtätning får inte ske till vilket pris som
helst
I skeden med kraftig expansion är risken stor
att det nya byggs utan tillräcklig hänsyn till
stadens karaktär.
Den nytillkommande bebyggelsen får inte
dominera över den bebyggelse vi har och som
växt fram successivt. Den mycket starka
betoningen på förtätning inger farhågor för att
bebyggelseskalan riskerar att öka på ett sätt som
inte tar hänsyn till den nuvarande bebyggelsens
karaktär och orsakar en splittrad stadsbild.
Aktuell detaljplanering ger skäl till denna
farhåga.
Staden kan ändå förtätas genom komplettering
utan att växa alltför mycket på höjden. Både
inom den markerade utvidgade stadskärnan och
den centrumnära staden finns ju betydande
stora obebyggda ytor som området mellan
Norrby Långgata och Magasinsgatan liksom
Regementsområdet.

Utställningshandlingen kompletteras med
beskrivningar av den befintliga bebyggelsen
som resurs för den tillkommande. Se
kapitlet Stadsbyggnad och arkitektur. Ett
arkitekturpolitiskt program kommer också
tas fram som behandlar dessa frågor mer
ingående.

Stråk och bullerstörningar
Principen att komplettera längs stråk med god
kollektivtrafikförsörjning är bra, men dessa
stråk är i flera fall också starkt trafikerade
gator/vägar. Men det saknas helt diskussion om
bullerproblem längs de förtätade så kallade
urbana stråken.
"De urbana stråken bör innehålla en variation av
bostäder, verksamheter, parker och mötesplatser som gör
det attraktivt att röra sig till fots. Inriktningen är att
stråken är strukturbildande för mycket av
bebyggelseutvecklingen i staden." sid 19
Det är inte attraktivt att vistas eller röra sig
längs starkt trafikerade gator/vägar där man
inte kan prata med varandra p g a trafikbuller.
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Man får verkligen förutsätta att det inte ska
tolkas det som att förtätningen ska ske just vid
gatan utan att stråket ska tolkas som ett
närområde med god kollektivtrafikförsörjning.

Utställningshandlingen kommer belysa de
konflikter som kan uppstå vid förtätning i
Där stråken är hårt trafikbelastade är det inte
bl.a. de urbana stråken. Dessa konflikter
lämpligt att bostäder byggas direkt invid gatan,
kommer behöva utredas och hanteras i
särskilt inte med entréer mot gatan, med hänsyn senare skeden, t.ex. fördjupningar,
till trafiksäkerhet och buller.
planprogram och detaljplaner.
Barnperspektivet syns inte i förslagen, bara i
några få riktlinjer.
"För barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen.
Förtätning av bebyggelsen behöver inte stå i konflikt
med tillgången till grönytor. Goda lösningar finns i form
av kompensationsåtgärder som småparker och gröna
väggar och tak. Buller är ytterligare en hälsoaspekt som
behöver hanteras i den tätare stadsmiljön.
Byggnadstekniska lösningar och utnyttjande av
ekosystemtjänster, till exempel växtlighet, kan minska
bullernivåerna i staden och samtidigt skapa andra
mervärden." (sid 25)
Här förminskas problemet med buller till
byggnadstekniska lösningar.
Bullerstörningar är inte att leka med. Att vara
utsatt för buller i sin vardag kan påverka barn
mycket allvarligt.

Förtätning föreslås på väl utvalda platser
som kan berika stråket och tillskapa ett
mervärde. Hänsyn till buller och andra
aspekter som kan anses störande måste alltid
beaktas då ny bebyggelse tillkommer.

I Miljökonsekvensbeskrivningen framgår
"Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och
att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å
andra sidan."(sid 71) Buller är alltså en av de
huvudsakliga konfliktriskerna.
Vi får inte lägga fast en planeringsinriktning
som ger stöd för att bygga nya bostäder invid
starkt trafikerade gator.
Stråk, service och prioriteringar
"I de urbana stråken eftersträvas förtätning med
bostäder, aktivitetsytor, service och ökad tillgänglighet
med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tomma ytor
kompletteras med bebyggelse och gröna inslag för att
skapa attraktion och bryta barriärer. Översiktsplanen
pekar ut stråken som strategiskt viktiga, men gör ingen
prioritering mellan dem. Utgångspunkten är att
förtätning utmed stråken bör ske från stadskärnan och
utåt. I kommande planering kan stråken behöva
djupstuderas vad gäller t.ex. byggbarhet, trafikplanering
samt eventuellt prioriteras/etappindelas."(sid 46)
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Att komplettera och knyta ihop områden där
tomma ytor ger avståndskänsla idag är önskvärt.
För att stärka stadsdelarnas centrum och
serviceorterna är det viktigt att satsa på dessa
och där ta tillvara behovet av nya bostäder för
att ge underlag att komplettera service där, även
kommersiell. Prioritering är nödvändig.
Utgångspunkten att förtätning utmed stråken
bör ske från stadskärnan och utåt riskerar att
motverka detta och den prioriterade
inriktningen "offentlig service är en viktig del av
vardagslivet. Skolor, bibliotek, aktivitetsytor och annat
behöver finnas i nära anslutning till människors
boendemiljö. Det ska vara möjligt att leva ett enkelt
vardagsliv och uträtta ärenden på rimliga avstånd. Det
är särskilt viktigt för barn, äldre och andra som saknar
bil" (sid 25)
Dessutom är det viktigt för att minska resbehov
och bilåkande.

11.
Malin
Jag vill lämna en synpunkt angående
grönområdena i Borås. Det pratas mycket om
att bygga bostäder, och ibland känns det som
att det är det enda viktiga. Men många av Borås
invånare har bosatt sig i ytterområdena av
staden just för att det är i ytterområdet och nära
till skog och natur. En tillrättalagd park är inte
vad vi vill ha som ersättning.
Jag får intrycket av att vissa politiker tänker
"Åh, en plats där många tycker om att vistas, då
måste ju det vara en bra plats för folk att bo
på". Men orsaken till att vissa platser är så
omtyckta är just för att det INTE finns några
bostäder där. Att bygga på dessa områden
skulle förstöra allt som i dag gör platsen
omtyckt. Ett exempel är vid Pickesjön. En oas
med skog nära stan. En annan plats är Bråts
skjutfält. Där rör sig många människor för
löprundor och hundpromenader. Den enda
platsen i Borås där det är öppna ytor, som inte
är odlingsmark. Det är platser där man kan
finna lugnet med sina egna tankar, se naturens
förändringar och vila öronen från civilisationen.
Den stora massan av invånarna har inga
rörelsehinder som kräver tillrättalagda vägar,
utan vill gå på stigar i skogen. Storsjön är ett bra
exempel där naturen fått vara nästan orörd,
men ändå är tillgänglig för de flesta.
Snälla, ha detta i åtanke när bygghetsen tar över.
Många måste bo nära staden för att få det

Översiktsplanen föreslår att ny bebyggelse i
första hand ska tillkomma inom befintlig
tätort så att värdefulla grönområden bevaras.
Naturområden och andra gröna kvalitéer ska
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dagliga livspusslet att gå ihop, men finner ändå
lugnet och laddar sin energi i orörda skogar. Att
tvingas längre och längre bort för att finna detta
är något negativt för den mentala hälsan hos
mig, och många av mina medmänniskor i
Borås. Och ja, jag förstår att staden måste växa,
men låt vissa områden få bli fredade.
Stadsparken, Annelundsparken osv. är inte
grönområden som kan ersätta detta.

värnas i samband med att ny bebyggelse
tillkommer när Borås utvecklas.

12.
Johannes
-Femkärnighet. En intressant och mkt bra plan,
att satsa på 5 orter inom Borås stad och inte
bara koncentrera allt till Borås centralorten då
väldigt många inte vill bo i centrala Borås är
helt rätt tänkt och en bra plan. Här bör man då
satsa på alla kärnorna med kultur, skola,
utsmyckning, omsorg, byggande etc. Genom
ökat bytande kommer mer restauranger, mer
affärer. Kommunen behöver också då svara
upp med mer platser på skolor, aktiviteter för
barn och ungdomar etc.
-Styrkan kommer inifrån. Tycker det låter som
en rimlig plan, att förtäta.
Genom det blir det enklare för fler att ta sig till
service. Detta skall dock inte stänga dörren för
villabyggnationer utanför centrala delar, många
vill bo i villa och det är viktigt att i första hand
lyssna på vad medborgarna i kommunen vill.
-Koncentrerat och sammanbundet. Ungefär
samma som ovan så svaret blir ungefär
detsamma. Ett attraktivt gaturum innebär dock
inte att en bil inte skall kunna få köra där eller
parkera där. Skapa gårdsgator där bilar kan
smyga fram centralt och parkera så nära butiker
som möjligt.
-Tätt och mixat. Det låter rimligt, att ha blandat
bebyggelse. Skapar möjligheter för fler att få
närmare till jobbet.
-Mer mötesplatser och målpunkter. Låter bra
att det skall satsas på alla orter och inte bara i
centrala Borås.
-Grönt och blått runtom. Det låter fint i teorin,
i praktiken kommer det behövas plats för
villabyggnationer. Dessa bör då placeras smart
så man behåller grönområden som barriärer
och stråk.
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-Bygg för mer buss, cykel och gång.
Att skapa mer möjligheter för människor att
välja cykel, tåg, buss är bra och en bra plan.
Satsa gärna mer på tågen, små i framtiden
förarlösa tåg som trafikerar Borås-Sandared och
vidare västerut samt mellan Viskafors och
Fristad. Skulle kunna bli ett stort lyft.
Det skall dock inte vara på bekostnad av
satsningar på vägar och åtgärder för att öka
framkomlighet för bilar.
-Viskan och textilen synliggörs i staden. Även
denna en mycket bra ide, ta till vara på viskan.

Noteras.

13.
Andreas
Har i egenskap av fastighetsägare till Borås
Sölebo 1:54 ett tillägg till förslag ny
översiktsplan. I ett pågående utredningsarbete i
samband med ny detaljplan på fastigheten har
det kommit fram att den spridningskorridor
som anges i ert förslag saknar de kvalitéer som
en spridningskorridor ska ha. Jag vill att ni tar
denna information i beaktande i samband med
utformningen av den nya översiktsplanen.

Noteras. Spridningskorridoren ingår i
Grönområdesplanen och visar på ett
övergripande plan var det kan finnas viktiga
gröna kopplingar. Att stråket finns markerat
hindrar inte nödvändigtvis åtgärder på
fastigheten. Fördjupade utredningar kan
behövas för att avgöra vilken hänsyn som är
nödvändig.

14.
Anne
Att tänka på generellt:
Tillräckligt med P-platser i centrum
Bättre ringled runt stan, så man kan leda bort
trafiken från centrum Fler alternativa vägar för
oss som bor utanför Borås, men arbetar i Borås
- redan idag är det ofta köer när man ska till o
från arbetet.
Om ni kan påverka busstrafiken - så är det
givetvis bättre att försöka utöka turer som går
till o från Borås.

Noteras.

15.
Mathias
När vi åker i självkörande bilar som sedan kan
köra iväg för att parkera sig själva, eller ifall det
är bilpoolsbilar, åka iväg för nästa transport, hur
påverkar detta Borås stads behov av
parkeringsplatser? Hur påverkar det vårt behov
av kollektivtrafik? Hur påverkar det vårt behov
av platser för avsläppning respektive
upphämtning? Vår nya översiktsplan är en
möjlighet att placera Borås i framkant av denna
nya teknik. Säkerställ att bilarna som nu kör

Bedömningar är att självkörande bilar först
kommer att vara i bruk om flera år.
Översiktsplanen ska aktualitetsprövas var
fjärde år och därmed finns det möjlighet att
göra tillägg om exempelvis strategier för att
bemöta teknikens utveckling av bilen och
anpassa gaturummen därefter.
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uppe på Astazero kommer bli de första som
rullar i vanlig trafik i Borås.

16.
Jan-Åke
I stort sett tycker jag ÖP:en är bra. Speciellt att
man tydligt markerar att det är inte enbart
stadskärnan som skall växa utan även
ytterområdena med Viskafors, Fristad,
Dalsjöfors och Sandared som sekundära
kärncentra. Det måste finnas en balans i
tillväxten så att förutsättningar för
befolkningstillväxt även skapas i ytterområdena.
I våra diskussioner har det funnits en
tveksamhet till alltför stor förtätning i centrala
Viskafors. I Viskaforsbygden har Borås stad
god tillgång till mark. Utnyttja trafikstråket från
Borås centrum ut mot Rydboholm, Viskafors
och Svaneholm. Utefter detta stråk finns god
tillgång till mark att bygga på med närhet till
kollektivtrafik. En satsning utefter
kollektivtrafikstråket och speciellt på centrala
Viskafors får dock inte utesluta möjligheterna
att erbjuda villatomter i exempelvis Seglora och
Kinnarumma. Seglorabygden är också beroende
av en god samverkan med närliggande
kommuner som Mark och Bollebygd. När
förslagen i kommunernas översiktsplaner skall
verkställas behövs ett nära samarbete mellan
Borås, Mark och Bollebygd. En viktig fråga blir
nu hur förslagen i ÖP:en skall genomföras och i
vilken takt. Jag förväntar mig nu att
Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden(tror jag det är) nu
initierar ett aktivt och kraftfullt planarbete och
visar var det finns möjligheter att bygga
bostäder och service i Viskaforsbygden och
marknadsför detta för att Viskaforshem och
andra intressenter som vill bygga i
Viskaforsbygden. Det finns alltid en risk att
ÖP:en kan bli en papperstiger som ingen bryr
sig om. Istället blir andra krafter som styr
utvecklingen!

Noteras.

Fördjupningar för vissa områden föreslås
som fortsatt arbete efter att översiktsplanen
är antagen. Där kan serviceorterna med bl.a.
Viskafors bli aktuella för fördjupningar.

17.
Anonym
Jag tycker ambitionen som framförs i era
dokument, att fortsätta utveckla området kring
torget och Storgatan i Dalsjöfors visserligen
låter intressant, men i mina ögon är det redan
ganska "fullt" där. Inte bara när det gäller
bebyggelse, utan även när det gäller trafik. Det
finns många andra ställen i samhället som bättre
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skulle tjäna på att snyggas upp genom att förses
med nya fina bostäder.
Bostäder behövs, vi har många äldre som sitter
ensamma i sina villor och som inget hellre vill
än att få plats på boenden av olika slag där de
kan få hjälp med det dagliga och sällskap. Det
är inget vidare att ha en villa att ha hand om när
man är gammal och sjuk. Och ensamheten är
tung att bära den också. Inte klokt att det ska se
ut som det gör med den bostadsbrist som finns
och bostadspriser som rakar i höjden när många
inget hellre vill än att få flytta in på hemmet där
det bjuds trygghet och människor att samtala
med.
Till Dalsjöskolan finns inga trottoarer eller
cykelvägar från Badhusvägen/Dalsjövägen. Ta
bort återvinningsstationen vid Ankedammen.
Den sköts inte. Det flyger skräp över halva
samhället och folk bara dumpar all möjlig skit
där. Bättre att utöka öppettiderna på den riktiga
återvinningscentralen istället och bygga
bostäder vid Ankedammen!

Översiktsplanen lyfter behovet av att olika
boendeformer för olika skeden i livet. Det
finns behov av att fler boenden för äldre
byggs i serviceorterna så att det finns
möjlighet att bo kvar på orten.

Ambitionen från Borås Stad är att det ska
finnas trygga och säkra gång - och
cykelvägar till och från skolan.
Noteras.

18.
Sven-Erik
Nu när utvecklingen förespråkar förtätning i
centralorten påverkar detta även trafikmiljön i
Dalsjöfors. Som det ser ut för närvarande med
genomfartsled som Storgatan genom en
torgmiljö i centrumkärnan. Det behövs ny
byggnation i denna bostadsbrist som finns i
samhället. Detta gör att trafiksituationen blir
mer besvärande i orten. Mitt förslag är att
öppna en ny utfartsled från centralorten från
Dalsjövägen nedanför Dalsjöskolan som i dag
är en ledningsgata. Anslutningsvägen ansluts till
Uppegårdsgatan förbi fotbollsplanen. För att
senare anslutas till Boråsvägen. Detta gör att
alternativ tillfartsled till centrum i Dalsjöfors
och avlasta genomfartsleden på torgmiljön.
Även att förlänga Badhusvägens slut mot
Kerstinsgärdes bostadsområde. Förlänga den
till den nya utfartsleden enl ovan.

Noteras.

19.
Bekymrad pendlare
Efter att ha granskat förslaget på en ny
översiktsplan, undrar jag varför orten
Sjömarken negligeras. Vi som bor där har länge
haft synpunkter på oviljan från Borås stad att
satsa på en ort som nästan har lika många
invånare som Sandared. Vi är i stort behov av

Sandared pekas ut som en serviceort med
syftet att stärka även Sjömarken.
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pendlingsstation, tåg, ett gemensamt centrum
och framförallt en överfart till R40 (Både
sjömarken och Sandared är i behov av detta)
Helst dragen över viaredssjön med gång- och
cykelbana. Möjlighet till pendlingsparkering
(nabbamotet). I Sjömarken/Sandared finns
stora möjligheter till nybyggnation. Men det
viktigaste att åtgärda är trafiken. Vid
rusningstrafik kan det bli helt stopp (Detta är
det inte många andra centralnära orter som
upplever?). En trafiklösning vid City gross
skulle inte vara någon som helst lösning till
trafikproblemen. Vi behöver komma på R40
tidigare så att sträckan sjömarken-city gross
avlastas.

Väg över Viaredssjön är inte med i förslaget
på grund av att den inte anses som
samhällsekonomiskt gynnsam. Bedömning
är att den inte kommer att avlasta den
mängd trafik från Borås/Göteborgsvägen,
1757.

20.
Håkan
Serviceorterna
Precis som Strukturbilden på sidan 21, i
översiktsplanen, visar krävs en ordentlig
satsning på vägnätet för att attraktionskraften
för serviceorterna skall öka men det går med
aktiv/rationell planering.
En förutsättning för de företag som har sin
kundkrets nationellt spridd och ännu mer för de
som också har en internationell kundkrets är att
logistiken fungerar smärtfritt (läs: radikalt
förbättra infrastrukturen för att ge
lastbilar/långtradare bättre åtkomst).
Med utbyggnaden av Viared och nydragningen
av väg 27 så har flera av de företag som tidigare
låg utspridda över Borås flyttat sig närmare de
stora lederna för förbättrad logistik (läs:
Viared).
Av de fyra serviceorterna är det f.n. Fristad som
kommer närmast ett fungerande flöde vid väg
42. Begränsningen kan vara fortsättningen till
Vårgårda, som inte håller speciellt hög standard,
och som kanske väljs bort av den tunga trafiken
för att i stället välja andra alternativ (läs: åka via
Borås).
Dalsjöfors
Dalsjöfors vinner på att ligga nära väg 40.
Dalsjöfors, och dess omgivning, skulle vinna
ännu mer om det etablerades en bensinstation i
anslutning till Dalsjöforsmotet. Ägaren till
marken väster om infarten har sagt sig
intresserad av att diskutera att låta avstycka
alternativt arrendera ut en bit av sin skogstomt.
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Vid en diskussion med ett av de ledande
bensinbolagen skulle det krävas att man kan
serva långtradare (långtradare måste bekvämt
komma in och ut från bensinstationen) för att
de skall bli intresserade krävs att man kan köra
in med långtradare.
F.n. finns en bensinstation som kan hantera
långtradare i Bollebygd. Nästa finns vid
Jära/Skogslund mellan Ulricehamn och
Jönköping.
I samband med bensinstationen bygger man
kafé/restaurangfaciliteter. Lägger man till
tvättmöjligheter och även inkluderar en
bilverkstad ökar attraktionen betydligt då man
har nära till kommunikation vid
Dalsjöforsmotet.
Om etableringen av bensinstationen sker så är
det naturligt att exploatera marken utmed den
tidigare sträckningen av väg 40 mellan
Svensgärde och Rångedala. Då växer också
underlaget för en restaurantetablering.
Fristad
Som ovan sagt ligger Fristad bra till med viss
reservation för väg 42 inte håller högsta
standard.
Sandared
Sandared är utmärkt plats för boende men
mindre attraktivt för företagare som agerar
nationellt/internationellt då vägen mellan
Lundaskog och Bollebygd håller, jämförelsevis,
låg standard. Det finns f.n. möjlighet att
transportera via järnväg. En möjlighet som
försvinner i samband med att man bygger
Götalandsbanan mellan Göteborg och Borås
eftersom dragningen av banan kommer att ligga
söder om Viaredssjön. Detta minskar
attraktionskraften rejält för en etablering.
Viskafors
Viskafors har, med den nya dragningen av väg
41, möjlighet att etablera företag i anslutning till
vägen och därmed underlätta transporterna.
Utbyggnaden av väg 27 gör att det snabbare går
att nå väg 40.
Noteras.
Området mellan företag och nuvarande
byggnation i Viskafors kan med fördel bebyggas
för boende.
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21.
Anders
Förslaget om vägbro över Viaredsjön bör vara
med i ny översiktsplanen. Det är köer i hela
samhällena (sjömarken/sandared) på morgon
och eftermiddag. Det kan inte vara så att det är
belastningen på 180:an som är orsaken, utan det
är mängden trafik som de boende i förorterna
står för. Är detta utrett? Lösningen med en
vägbro över sjön vid nabbamotet skulle lösa
problemen och samtidigt ge en del extra
möjligheter. Trafiken kan lätt ansluta 180:an
utan att påverka ansträng infrastruktur vid
handelsområdet. Möjligheterna för framtida
byggnationer i sjömarken och sandared
kommer inte begränsas av trafiksituationen.
Gång-cykelväg parallellt över vägbron skulle ge
en trevlig möjlighet till rekreation.

Vägbron över Viaredssjön är inte med i
förslaget på grund av att den inte anses som
samhällsekonomiskt gynnsam. Bedömning
är att den inte kommer att avlasta den
mängd trafik från Borås/Göteborgsvägen,
1757.

22.
Christer

Jag har ögnat igenom Översiktsplanen och jag
reagerar på följande. Det talas om att tåget inte
är något alternativ. Det är helt fel. Denna buss
100 har inte mycket kortare restid än tåget.
Tåget tar mellan 62 och 67 minuter och bussen
60 minuter. Då har tåget stannat på flera ställen.

I översiktsplanen påpekas det tydligt att det
finns ett behov av ny järnväg för att bland
annat förbättra resvägen med kollektivt
färdmedel mellan Borås och Göteborg. Det
pågår utredningar för Götalandsbanan som
är en höghastighetsjärnväg som sträcker sig
mellan Göteborg och Stockholm.

23.
Peter
Ang. Stråket mot Druvefors- Kristineberg –
Dammsvedjan
Varför kan inte kommunen och markägarna
planera för ett gemensamt parkeringshus i
området?
Från parkeringshuset skulle man också kunna
bygga en cykel/gångbro från Kellgrensgatan
som möjliggör säkra passager för gående och
cyklister. I vilket fall tycker jag att man kan
utnyttja "döda" ytor på ett mer kreativt sätt.
Särskilt om det ska exploateras mer i druvefors
och gässlösa. Vi behöver fortfarande parkera
våra bilar!

Exakt hur utvecklingen i stråken kommer se
ut får avgöras från fall till fall. Det är en
rimlig poäng att trafiksituationen, inklusive
parkeringsfrågan, kan behöva ses över
eftersom det byggs mycket i området.
Översiktsplanen beskriver dock inte sådana
frågor i detalj.

24.
Maria
För att få ett levande centrum föreslår jag att
alla butiker i Knalleland, bortsett från de som
ligger på samma sida som Borås Arena, flyttar
in till centrum istället. Många av dem finns ju
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redan där tex. Sen det här med parkeringar i
stan, ska staden leva och man ska kunna besöka
den, så kan ni inte bygga bort alla parkeringar
överallt eller ta 20 kr/timme på de få som blir
kvar!!
På nuvarande Knallelands-mark byggs istället
bostäder och en ny stadsdel.
Bygg om stadsparksbadet till Sveriges bästa bad
med både inom- och utomhusbassänger,
rutschkanor etc.

Knalleland föreslås fortsätta vara ett
handelsområde. Dock är området utpekat
som ett utredningsområde med förslag till
att området stärks med ytterligare funktioner
såsom exempelvis bostäder.
Noteras.

25.
Per-Olof
I planen finns ett förslag till ny vägsträckning
mellan Viaredsmotet och väg 180. Av
planförslaget får man den uppfattningen att
denna förbindelse ligger långt i framtiden.

Det finns ännu inget beslut taget om väg
180. Borås Stad verkar för att vägen ska
prioriteras.

26.
Andreas
En sak som jag inte tycker framgår när det
gäller kulturmiljö är den lilla, väl samlade,
överskådliga och fantastiskt intakta
industrimiljön kring kraftverket i Gingri: själva
kraftverket, dammen, disponentvillan och
fabriken är synliga från samma punkt vid bron.
Jag är förvånad över att denna miljö inte
beskrivs på informationstavlor, förevisas med
guide eller pekas ut på kartor.

Kulturmiljöerna i Gingri finns utpekade i
kommunens kulturmiljöprogram, som också
redovisas i översiktsplanen (kapitlet Hänsyn
och riksintressen). Därmed ska särskild
hänsyn tas till den känsliga miljön.
Information/guidning i området är inte en
fråga för den översiktliga planeringen.

En annan sak som jag undrat över är
vattenskyddsområdet Öresjö och hur det
egentligen fungerar med avrinning från och
skydd mot läckor från industriområdet
Nordskogen. För min amatörblick ser det
riskabelt ut, och redan nu rinner gulaktigt vatten
ut ur fyllmassorna under Stena norrut.
Ytterligare en förvånansvärd punkt är att det
ligger flera stora industrifastigheter väster om
Viskan mellan campingen och Almenäs. Det är
ett fantastiskt område med natur tätt inpå, nära
till affär och utan tung trafik (om industrierna
försvinner). Utan att inkräkta det minsta på
befintlig natur eller på idrottsplatser skulle det
här kunna byggas många bostäder. Busslinje,
skola (Erikslund) och cykelbana är redan på
plats.

Området anges i översiktsplanen som
stadsbebyggelse där användningen på sikt
bör vara bostäder och blandad användning.
Exakt hur området ska utvecklas beskrivs
inte i ÖP, det behöver planeras i senare
skeden.

Under min tid i Borås har det blivit fler
cykelbanor, men fortfarande finns förbluffande
luckor. Ett exempel är att ingen cykelbana leder
från Ica City upp mot Norrmalm eller från Ica
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City åt sydost mot Engelbrektskolan och
Bäckäng (och därifrån vidare till cykelvägen
öster om Annelundsparken och bron över
motorvägen, där det finns en utmärkt cykelväg
redan). Ett annat cykelproblem, för mig som
cyklat i hela mitt liv, har lett till att jag inte låter
mitt barn cykla till skolan, och det är att
bilisternas respekt för cykelvägar är närmast
obefintlig i Borås, något som jag tror har att
göra med hur många korsningar är planerade.
Ett annat cykelproblem är att cykelbanor inte
hålls fria från glassplitter (t.ex. när busskurer
repareras). Ett sista cykelproblem skapas av
cykelleders tendens att abrupt ta slut, som
cykelbanan över Norrby när den kommer fram
till Centralbron och Alingsåsvägen, eller hur det
ser ut vid Knalleporten. Oklart är också hur
man ska cykla från Ramnaparken till
Knalleland: det finns flera ologiska flyttar av
cykelvägen till andra sidan gatan. Inte någon
cykelväg leder till Borås simarena, också det en
typiskt ologisk brist. Den i öp omnämnda
cykelplanen är ganska ofullständig på dessa
punkter.

Borås Stad har en cykelplan som berör
utbyggnad av cykelbanor. I ÖP finns tydliga
resonemang om att cykelnätverket bör
utvecklas och bli mer sammanhängande så
att det underlättar att cykla mellan olika
stadsdelar.

I översiktsplanen tycker jag frågor om
integration är ganska frånvarande, och det gäller
också frågor om hur täta stadsmiljöer också blir
levande stadsmiljöer. Frågan om centumhandel Resonemang om handel och stadsliv finns
kontra köpcentra är inte heller framträdande.
på flera håll i planförslaget, t.ex. i kapitlet
Näringsliv, arbetsplatser och handel.
Ett spontant intryck är att antalet större träd
minskat i Borås under min tid i staden. När träd
blåst ned eller tagits bort, ersätts de inte (vilket
Tekniska förvaltningen också bekräftade, när
jag en gång undrade över detta via telefon).
Som amatör tror jag att det finns anledning att
ändra på det, både på grund av de partiklar som Värdet av det gröna är viktigt då staden
finns i stadsluft och på grund av
växer, vilket beskrivs på flera håll i
klimatförändringar (ökad nederbörd,
planförslaget.
värmeböljor). Det räcker inte att plantera
rönnar eller sådana där lindar som har en
Parkförvaltning, plantering mm. hanteras av
grenboll två meter upp om man vill ha större
Tekniska förvaltningen.
träd. I några fall har lovvärda nyplanteringar
gjorts, som de tre tallarna i rondellen vid
Bergslena, eller också har man omsorgsfullt
bevarat något träd, som tallen vid Trollgården
eller ett par träd vid Simonsland. Enstaka träd
är självklart inte ämnet för en översiktsplan,
men det påverkar bilden av en stad som helhet
om en mängd stora träd försvinner. Likaså är
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det synd att marken runt Nordskogsleden
lämnats åt lupiner, parkslide, jättebalsamin och
annat otrevligt och ovårdat växtmaterial.

27.
Johan, Åke, Doris m.fl.
Synpunkter har inkommit på Planprogrammet
för Hestra.
28.
Folke
Denna nya översiktsplan är – liksom sina
tidigare versioner 10-tals år tillbaka – ett försök
att beskriva något som (oavsett om planerna
hade skrivits ned och publicerats) troligen ändå
hade följt den riktning som översiktsplanen
beskriver.
Och att det behövs någorlunda vettiga planer
för infrastruktur, byggnation med tillhörande
samhällsservice är ju naturligtvis nödvändigt för
centralorter och större tätorter och här har väl
översiktsplanen en given plats. Men en
översiktsplan behöver täcka in mer än så för att
vara ett strategiskt redskap för HELA
kommunen (staden). Det framgår ju ganska
tydligt vilka brister som översiktsplanen har när
man i strukturbilden över staden nämner:
”Huvudstråk för bebyggelse och kollektivtrafik”
”Kärna för bostäder, arbetsplatser, service &
kollektivtrafik”
”Ort i stråk”
”Övrig ort”
Redan här tenderar översiktsplanen att
begränsas till det som ”anses betyda något” för
den framtida planeringen.
Här vill jag alltså framföra en synpunkt som tar
större hänsyn till HELA kommunen. Det är ju
faktiskt lika nödvändigt att fundera över hur
varje ort, även den minsta, kan tänkas se ut om
30-50 år. Detta är ju något som översiktsplanen
överhuvudtaget inte går in på. Varför?
Kommer orterna att tyna bort? Det får bli som
det blir? Eller?
Eftersom det ju finns uttalat från kommunen
att det på varje mindre ort skall finnas ett
ortsråd, avsett att vara ett organ för ortens
gemensamma angelägenheter, så föreslår jag att:

Synpunkterna har förmedlats till
samhällsbyggnadsnämnden som ansvarar för
Planprogram för Hestra.

Översiktsplanen ska täcka in hela
kommunen och hur dess mark- och
vattenanvändning ska hanteras på lång sikt.
Vad det gäller bebyggelseutvecklingen
fokuserar ÖP på ett antal utpekade orter
som särskilt behöver stärkas för att hela
kommunen ska fortsätta utvecklas och vara
levande. Översiktsplanen beskriver inte i
detalj utvecklingen i varje ort. Dock
kompletteras och förtydligas resonemang
kring bebyggelseutveckling i mindre orter
för att förtydliga vikten av den utveckling
som sker där och på landsbygden.

För de orter som inte är med på ett tillräckligt
detaljerat sätt i nuvarande planer, skall ortsråden
få ett uppdrag från ansvariga för
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översiktsplanerna att ta fram utkast och förslag
för den egna orten.
Uppdraget kan ju bl.a. innehålla uppgifter om:
Hur många invånare önskar vi att orten har om
30 – 50 år?
Vilka företag och företagsformer och nya
arbetstillfällen bör eller kan man erbjuda?
Hur bör bostadssituationen se ut om 30 – 50
år?
Vilken typ av samhällsservice kan tänkas
förekomma under planeringsperioden?
Hur bör markanvändningen se ut?
Etc.
De framtagna dokumenten skall sedan ingå i
den totala översiktsplanen, och följas upp och
justeras på samma sätt som man förväntar sig
att översiktsplanen i övrigt hanteras.
Jag vill förresten påminna om vad som står
skrivet på en av översiktsplanens sidor med
rubriken ”Snabbgenomgång av Borås
spännande framtid”.
Där står det så här om ”Landsbygden”
”… Kommunens mindre orter och landsbygd erbjuder
ett liv nära naturen. Fler bostäder och arbetsplatser
behövs för att skolor och annan service ska finnas kvar
och utvecklas i de mindre orterna..” Men i
dokumentet saknas faktiskt både konkreta
planer och visioner. Se till att ortsråden får ett
uppdrag att hjälpa till med detta.

Lokal initiativkraft är en viktig del i
utvecklingen av mindre orter och landsbygd.
Kommunen stöttar lokala initiativ som
stärker utvecklingen. Kommunen är positiv
till dialog med invånare, ortsråd och företag
i orterna som rör lokal utveckling.
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Översiktsplan för Borås
Utställningsförslag
November 2017

Översiktsplan
för Borås
I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen ska utvecklas för att skapa en attraktiv
och hållbar kommun.
Planen pekar ut en övergripande riktning för
bebyggelse, infrastruktur, naturområden,
handel, arbetsplatser med mera. Planen blickar ca 20 år framåt och beskriver hur vi kan
planera för både nuvarande och kommande
generationer boråsare.
Välkommen in i framtiden!
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Välkommen till utställning

Tyck till om Borås nya översiktsplan
Mellan den 30 januari och 30 april 2017 hölls samråd om förslaget till ny översiktsplan.
Nu finns ett utställningsförslag till översiktsplan för Borås framtaget.
Det betyder att du kan tycka till och påverka innehållet genom att lämna skriftliga synpunkter
23 november 2017 till 26 januari 2018.
Hur ska vi bo och leva i Borås 2035? Var ska vi bygga fler bostäder?
Hur ska vi ta oss från hemmet till arbetsplatsen och skolan?
Genom att skapa en gemensam bild av hur vi vill ha det framtida Borås får vi bättre 
förutsättningar för att skapa den stad vi vill ha.
Välkommen att lämna dina synpunkter
E-POST: boras.stad@boras.se
POSTADRESS: Borås Stad 501 80 Borås

Följ utställningen på:
WEBBEN: Samtliga utställningshandlingar inklusive kartor finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
INSTAGRAM: mittboras2035

Här är vi nu!
KARTLÄGGNING

Dialog

INRIKTNINGSARBETE

Mål och strategier

SAMRÅD

UTSTÄLLNING

Ställningstaganden Fördjupning/förbättring

ANTAGANDE

Justeringar
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Läsanvisning

Inledning
Inledningen beskriver vad översiktsplanen
handlar om, planeringsförutsättningar och vilka målområden som planen utgår ifrån.

Utvecklingsstrategi
Avsnittet redogör för kommunens långsiktiga
intentioner för hur Borås ska utvecklas. De
övergripande strategierna ramar in översiktsplanens huvudsakliga strategier och illustreras i
en strukturbildskarta. Avsnittet innehåller även
Planeirngsprinciper som vägleder planeringen.

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

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

Vad är en översiktsplan?
Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur
mark- och vattenområden ska användas i kommunen.
Planen är ett paraply för kommunens planarbete –
fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska
planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplaneringen styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och
Miljöbalken (MB). Alla kommuner ska enligt PBL ha en
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens
yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är
tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i
en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn.
Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motiveras. Enligt PBL ska översiktsplanen aktualitetsprövas
en gång per mandatperiod.
Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog
mellan kommun och stat om allmänna intressen och
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa
hur riksintressena (geografiska områden med nationellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses, och bedöma vilken påverkan på riksintressena som planens
förslag kan medföra.
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Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar
avsedd användning. Med allmänna intressen menas
intressen som är gemensamma för hela, eller delar av
kommunen och dess invånare.
Översiktsplan för Borås – en framtidsbild

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

Inledning

Hållbar utveckling är utgångspunkten

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

likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla. Därför
ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, hälsa,
jämlikhet, integration och kultur vara självklara.
För att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver
vi väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska
använda marken. Vilket är det klokaste sättet att använda ett område? Genom att så långt som det är möjligt
utnyttja befintliga resurser effektivt, kan staden växa
ekonomiskt hållbart. För att företag ska vilja etablera sig i
Borås behöver mark erbjudas i attraktiva lägen, både för
de som vill vara i staden och de som behöver stora ytor
och möjlighet till transporter.

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja
en positiv social utveckling, med hälsosamma miljöer, närhet till möten med andra, och till kulturella
upplevelser. För att staden ska kunna växa med goda
miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta
tillvara stadens grönytor kan vi nå en ekologisk hållbar
utveckling, där stadens invånare har fortsatt god tillgång till rekreationsområden.
Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruktur. I ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt
att bostäder finns i varierade upplåtelseformer och
storlekar. Kommunens stadsdelar och orter behöver
kopplas samman genom stråk, så att man lätt kan
ta sig mellan olika delar. För Borås är det självklart
att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med
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Inledning

Planens genomförande
Översiktsplanen (ÖP) blickar ut mot ett framtida Borås
och ett önskvärt samhälle ca 20 år framåt. Det är
därför omöjligt att beskriva exakt hur, när och av vem
planen ska förverkligas. Snarare är ÖP en ledstång att
följa under lång tid. Att förändra fysiska strukturer är
en långsam process i ett samhälle med en befintlig
bebyggelsestruktur. En förändring kräver att det nya
kan förstärka befintliga värden och uppfylla uppsatta
mål. Att nå det samhälle som ÖP beskriver kräver att
all planering strävar efter att följa planens intentioner.
Översiktsplanen en grund för samverkan och
möjligheter

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

Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje
med denna inriktning behöver prioriteras under överskådlig tid. ÖP ska vara ett stöd i avvägningen mellan
olika projekt.
Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska
hindra den utveckling som sker på exempelvis landsbygden i form av enskilda bostads- eller andra projekt.
Planen styr genom att stödja lokalisering av ny bebyggelse enligt en viss struktur, men lämnar fortfarande
utrymme för den enskildes möjlighet att bygga sin
bostad även utanför den strukturen, förutsatt att det
sker med hänsyn till allmänna intressen. En helhetssyn
på hållbarhet inbegriper också hänsyn till individuell
frihet och enskilda invånares olika önskemål.
För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripande tidshorisonter för den föreslagna markanvändningen. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild av när
i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas. Det
underlättar prioritering och samordning av resurser och ger planeringen en viss förutsägbarhet. Vid
aktualitetsprövning bör tidshorisonterna ses över så
att prioriteringen av olika projekt ligger i linje med rådande förutsättningar och politisk vilja. Tidshorisonter
anges bara för förslag till förändrad markanvändning,
t.ex. större stadsutvecklingsprojekt, och verksamhetsområden.
Kort sikt

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

Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och
stråk genom att öka tätheten i den redan byggda
miljön. 						
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Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från
att översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort
sikt bedöms ha hög prioritet för kommunens utveckling.

Inledning

Lång sikt

Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som
troligen kommer påbörjas först efter att en mandatperiod har passerat efter översiktsplanens antagande.
Projekt på lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms
vara svåra att påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tekniska förhållanden, skyddsavstånd eller liknande.
Aktualisering

Enligt Plan- och bygglagen ska ÖP aktualitetsprövas
varje mandatperiod. För att kunna bedöma aktualiteten behövs underlag som visar hur den nuvarande
översiktsplanen tillämpas och om det tillkommit nya
förutsättningar och anspråk. ÖP ska bedömas i sin helhet, även fördjupningar och tillägg. Är hela eller större
delen av planen föråldrad måste den revideras i sin
helhet. Om den bedöms inaktuell bara i vissa områden
eller på grund av att en ny typ av anspråk uppkommit
kan planen ändras genom fördjupning eller tillägg för
dessa delar. Övriga delar kan då behållas.

Helhetssyn i planeringen

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

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Inledning

Fortsatt arbete

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

• Trafikplan med fördjupning av den övergripande
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfrastrukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete har
redan inletts inom Borås Stad och görs med utgångspunkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås.
• Utredningar för större stadsutvecklingsområden
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktsplaner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor,
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är centrala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk) samt
utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva integrera Götalandsbanans station.
• Utredning av den övergripande gröna infrastrukturen. Mer kunskap behövs om de gröna och blå strukturerna samt strategier för att värna och utveckla dem
i harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta
utgångspunkt i den gröna infrastrukturens betydelse
för natur, rekreation, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekvenser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämpning
av Social konsekvensanalys (SKA) vara en ingång i
arbetet.
• Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med utgångspunkt i översiktsplanens strategier.

10
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Genom goda kopplingar
kan tydliga stråk skapas
som gör det tillgängligt
att röra sig mellan olika
målpunkter i staden.

Inledning

Omvärldsspaningar – vad händer i Borås,
regionen, Sverige och i världen?
Urbanisering

Åldrande befolkning

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

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

Förändrat klimat

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

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

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

En osäker omvärld

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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I staden finns det möjlighet att förtäta
med bostäder och arbetsplatser som ger
underlag för mer service och ökad
trygghet.

Befolkningsutveckling

Borås i regionen

Idag bor det 110 000 boråsare i kommunen och
antalet invånare ökar varje år. Positivt födelseöverskott och inflyttning bidrar till kommunens tillväxt.
Inflyttningen kommer från andra delar av Sverige, där
grannkommunerna står för den största inflyttningen
och från andra delar av världen, som en följd av krig
och konflikter. Inflyttning från utlandet står i nuläget
för den största andelen av befolkningsökningen.
De senaste åren har den årliga befolkningsökningen
överstigit 1 000 personer. Om befolkningsutvecklingen
fortsätter i samma takt över en 20-årsperiod, kommer
folkmängden vara cirka 140 000 invånare år 2035.

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

Bostadsbehov

Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas.
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Borås, samt en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad,
Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning på den
nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa fem orter.
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Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca
13 000 personer pendlar till arbete i Borås och ca 9
000 pendlar från Borås till andra kommuner. Därutöver tillkommer en omfattande studiependling. Den
största arbets - och studiependlingsrelationen finns
mellan Borås och Göteborg, med ungefär lika många
pendlare i båda riktningarna – Sveriges tredje största
pendlingsstråk.
Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Göteborg, Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen
för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas av att
Borås och Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts
ihop. På sikt kommer också banden med Jönköping
att stärkas när Götalandsbanan byggs vidare österut.
Då kan ytterligare en arbetsmarknad bli tillgänglig för
invånare i både Borås och Jönköping.

Inledning

Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är
särskilt profilerad inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil, design och mode. Högskolans
ambition är att utvecklas med fler studenter och forskare samt att få universitetsstatus.
Textil är en viktig bas som binder samman utbildning, forskning och näringsliv i kommunen. Design,
management och marknadsföring med koppling till
textil utgör en betydelsefull del av näringslivet i Borås.
Utvecklingen av högskolan och de kunskapsintensiva
textilbranscherna utgör stor potential för en spännande och livskraftig stadsutveckling, med kluster av utbildning, forskning och företag i centrala Borås. Andra
stora regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad
profil finns i SP/RISE och Södra Älvsborgs Sjukhus.
Utvecklingen av dessa stora utbildningsinstitutioner
och företag förutsätter effektivare regional arbets- och
studiependling.

Kommuner och kommunala förbund har tagit
fram en målbild för stråket Göteborg - Borås.
Målbilden visar potentialen för en gemensam
bostads- och arbetsmarknadsregion med en ny
järnväg som ryggrad.

Jönköping
Göteborg

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Trafik och mobilitet

Borås växer med fler invånare och måste därmed
förbereda sig för att fler personer och mer transporter
ska kunna nå till sina målpunkter utan att trafikens
ytanspråk ökar och så att miljöpåverkan minskar. I
en framtid kommer troligtvis bilens miljöpåverkan
att minska betydligt, men bilens krav på utrymme i
staden kvarstår. Ett samspel mellan bebyggelse och
trafik är viktigt för att kunna utveckla goda livsmiljöer
och god tillgänglighet.
I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom
centrala Borås, vilket skapar god regional och nationell tillgänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när
trafikmängden ökar och belastar vägarna genom
staden. Vägnätet för motortrafiken i Borås håller en
generellt god standard (2015). Under rusningstid då
de flesta åker till och från arbete kan framkomligheten
dock vara begränsad på delar av vägnätet. Genom att
arbeta med beteendepåverkan, fysiska åtgärder och
teknikutveckling finns förutsättningar för att det ska
vara enkelt för människor att ta sig till sina målpunkter
även i framtiden när Borås har fler invånare.
Eftersom trafiken ska samspela med all annan utveckling som sker i Borås på en begränsad yta är det
viktigt att kunna prioritera och hitta smarta lösningar
som samverkar med stadens övriga utveckling. För att
trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen av
våra förflyttningar som görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver därför prioriteras i staden.
Götalandsbanan – regional tillväxt, tillgänglighet
och hållbar stadsutveckling

Trafikverket utreder nya stambanor med höghastighetsstandard i Sverige. Götalandsbanan är en del av
denna nya stambana, med planerad station i Borås.
En ny järnväg Göteborg-Borås och vidare österut mot
Jönköping och Stockholm är en förutsättning för lokal
och regional tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås
med Göteborg och Jönköping. Höghastighetsjärnvägen innebär att pendling för arbete och studier blir
möjlig i ett betydligt större geografiskt område än i
dag. Möjligheten att ta del av nöjes- och
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Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015
kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås
en förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig
arbetspendling och god stadsutveckling.
Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalandsbanan genom Borås har pekat ut åtta korridorer som
visar olika principiella lösningar. Borås Stad förordar
den korridor som går i tunnel under staden, med en
underjordisk station under centrala Borås och med
uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och
vid Stora torget. Detta alternativ gynnar stadens
utveckling på bästa sätt, samtidigt som det är en
bra lösning för det regionala resandet. Nästa steg i
planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en
korridor. När Götalandsbanans dragning och stationsläge fastställs kommer nya studier göras för trafikflödena till och från den nya stationen för att utläsa om
infrastrukturen behöver ändras.

Inledning

Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att
möjliggöra ett snabbt genomförande höghastighetsjärnväg. I uppdraget ingår finansieringsförslag samt
förhandling med kommunerna om ökat bostadsbyggande. Borås stad har i ett handslag med Sverigeförhandlingen i juni 2016 kommit överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. Ett
centralt läge är avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande
resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge
innebär en placering direkt söder om motorvägen, på
Lusharpan eller något österut. Borås förbinder sig att
planera för 12 500 nya bostäder i Borås tätort fram till
år 2035.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Byggstenar
Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål
på lokal, regional och nationell nivå. Nedan listas några av de övergripande mål och visioner som denna
översiktsplan förhåller sig till och som ligger till grund
för de strategiska vägvalen i planen.
Lokala mål
Visionen – Borås 2025

Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen omfattar hela kommunen
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översiktsplanen.
Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden
1. Människor möts i Borås

Människor vill möta människor såväl i små som i
stora sammanhang. I möten med andra utvecklas
vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och
evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga
att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
3.Företagandet växer genom samverkan

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande.
Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen.
4. Livskraftig stadskärna

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande
under dygnets flesta timmar med en blandning av
boende, handel och upplevelser.
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5. M
 edborgares initiativkraft gör landsbygden
levande

Människors engagemang och initiativkraft skapar
starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
6. G
 oda resvanor och attraktiva
kommunikationer
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-

munikationer vid både korta och långa resor, minskar
belastningen på miljön.
7. E
 kologisk hållbarhet lokalt och globalt

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker
ställer att nuvarande och kommande generationer
får en hälsosam och god miljö.
Viktiga delar bland visionens målområden är att tredubbla antalet boende i stadskärnan, sträva efter en
blandning av butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Ambitionen är att målområdena ska
avspeglas i översiktsplanens strategier och på så sätt
är översiktsplanen ett hjälpmedel för att nå visionen.

Inledning

Borås Stads miljömål (förväntas fastställas 2018)

Översiktsplanen ska samordnas med och bidra till
att uppnå kommunens miljömål. Ett förslag till nya
miljömål har varit på remiss och de förväntas vara färdiga under 2018. Fysisk planering berörs främst under
följande områden:
• Hållbar samhällsplanering
”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi
bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar
tillgången till gröna stråk, vattendrag och
parker. Hållbar förtätning innebär att människor kan
transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är väl utbyggd för att underlätta för invånarna.”
• Hållbar natur
”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för
att stärka förutsättningarna och trygga platser för
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande
ekosystem som bland annat renar vatten och luft
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats
för rekreation och källa till välbefinnande.”

Längs med Viskan som rinner genom Borås finns
det goda möjligheter att utveckla stadsmiljön med
fler bostäder och mötesplatser med utrymme för en
kreativ gestaltning som lyfter fram Viskan.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Borås Stads Grönområdesplan

Vision Västra Götaland – Det goda livet

Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av
bebyggelse och de gröna värdena samverkar i stadens
fortsatta utveckling. Syftet med grönområdesplanen
är att trygga tillgången till värdefulla grönområden i
kommunen samt att ge ett underlag vid planering och
byggande.

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

Program för ett integrerat samhälle

Borås Stad välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning
och integration. Borås Stad ska motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska
verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika
upplåtelseformer skapar ett blandat boende. Planering av bostadsområden ska skapa naturliga mötesplatser för de boende.

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

Energi- och klimatstrategin

Arbetet med den nya översiktsplanen har delvis
genomförts i samordning med stadens Energi- och
klimatstrategi, då energianvändning är en viktig fråga
i båda dokumenten. Energianvändningen är beroende av hur vi bygger vår kommun, eftersom transportsektorn dominerar energianvändningen. Genom
att samordna energistrategi och översiktsplanering
kopplas bebyggelseutveckling och energianvändning
samman. Klimatsmart fysisk planering innebär att det
ska vara lätt för invånarna att resa hållbart i vardagen.

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

Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta
fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser. Ansvarig för att ta fram och samordna
de regionala miljömålen är Länsstyrelsen.
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Energi- och klimatstrategin identifierar fyra scenarier som visar hur olika
bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och glesa
respektive småskaliga och storskaliga strukturer.

Inledning

Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014–2020
(Regionalt utvecklingsprogram)

Nationella mål

Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan.
Planen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och
tillväxtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka regionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationell
konkurrenskraftig kunskapsregion.

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

Regionalt handlingsprogram för hållbara
transporter

Programmet avser hela transportområdet och ska
bidra till att nå regionala mål om en fossiloberoende
region och nationella mål om en fossiloberoende
fordonsflotta.
Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland
2017–2020

Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalandsregionens övergripande styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de
viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förutsättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med
en mer hållbar samhällsutveckling. Prioriterade utvecklingsområden till 2020 är bl.a. samhällsplanering
och kollektivtrafik som ömsesidig process. Borås är ett
av de viktigaste pendlingsnaven i Västra Götaland.

Riksdagens miljökvalitetsmål

Transportpolitiska mål

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

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

Målbild Tåg 2035

Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammets intentioner och viljeriktning. Målet är
att tågtrafiken år 2035 ska klara tre gånger så många
resenärer.
 egional handlingsplan för klimatanpassning i
R
Västra Götalands län

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Inledning

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

En tät, sammanhållen och blandad
bebyggelse
Tät och blandad bebyggelse har många
fördelar

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

Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostadsutveckling, lokal service och kollektivtrafik. I förlängningen gynnar det också trafikutvecklingen i staden
samt livskraften i mindre orter och landsbygden.
Genom att fokusera på vissa kärnor och stråk blir det
tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer
att ske, och det underlättar en långsiktig planering.
20
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Verksamheter på rätt plats

I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa samtidigt som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokaloch markbehov behöver tillgodoses för företag, stora
som små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskapsintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta,
blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan
uppstå. Kontor och lokaler ska erbjudas i centrala
lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik,
och för att berika den blandade stadsmiljön. Kontor
och andra ickestörande verksamheter mixas med
bostäder för att tillföra liv under stora delar av dygnet.
Textil, mode och design växer och samlas i kreativa
miljöer i stadskärnan.
Högskolan ges utrymme att expandera för fler studenter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås,
där logistikföretagen växer.

Inledning

Handeln och service är en del av stadslivet

Borås ska stärkas och utvecklas som stad för besök
och handel. En attraktiv stadskärna är en förutsättning
för handel, möten, evenemang och nöjen. Handelsoch besöksnäringarna behöver utvecklas i samklang
för att skapa många målpunkter och anledningar
till besök i staden. Befintliga handelsplatser behöver utvecklas med förstärkta stråk och kopplingar, i
synnerhet med gång-, cykel-, och kollektivtrafik. Ny
handel ska stärka den blandade stadsmiljön genom
att koncentreras inom befintlig stadsstruktur, nära
stationer och knutpunkter, stadsdelstorg eller mindre
centrumbildningar. Det gör att handeln blir mer lokalt
tillgänglig, och minskar behoven av långa resor.

En blandad stadsbebyggelse
erbjuder många urbana kvaliteter
som är attraktivt för både invånare och företag.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Inledning

Infrastruktur som hanterar tillväxten
Infrastruktur och bebyggelse hand i hand

Utveckla stationer och knutpunkter

För att infrastrukturen ska fungera behöver den
samordnas med det nya som tillkommer i form av
bostäder, arbetsplatser och andra funktioner. Förtätning i redan byggda områden samt kraftsamling
av bebyggelse där infrastrukturen redan är stark är
viktigt för att dra nytta av gjorda investeringar. En god
tillgänglighet förutsätter därför att infrastruktur och
bebyggelse planeras hand i hand.

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

Fler hållbara transporter

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

Hur våra gator utformas har en
stor betydelse för tillgängligheten
och attraktiviteten i Borås.
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Det finns potential att utveckla befintliga stationer
och större hållplatser genom att förtäta och komplettera bebyggelsen runtom. Även vid de större infarterna till staden kan nya platser utvecklas för pendelparkeringar, samåkning och byten.
Samspel mellan transportslag

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

Inledning

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
Mångfald av bostäder och människor

En variation av bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för människor
med olika bakgrund att leva sida vid sida. Det bidrar
till integration, mångfald och social sammanhållning.
Ensidiga bostadsområden behöver kompletteras med
nya bostadstyper, och en blandning av hyresrätter och
bostadsrätter bör eftersträvas vid bostadsplanering.
Med flera olika sorters bostäder inom ett område så
kan man också bo kvar i samma stadsdel under livets
olika skeden.
Mötesplatser och målpunkter i alla delar av
kommunen

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

vara möjligt att leva ett enkelt vardagsliv och uträtta
ärenden på rimliga avstånd. Det är särskilt viktigt för
barn, äldre och andra som saknar bil. Bostäder, gångoch cykelbanor samt kollektivtrafik behöver samordnas med offentlig service för att skapa god tillgänglighet. När staden förtätas behövs också nya synsätt på
hur vi planerar offentlig service. En tätare stad kräver
nytänkande och smarta lösningar för människors
vardagsliv.
Hälsosamma miljöer

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

och orter.
Tryggt, tillgängligt och säkert för alla

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

Offentlig service är en viktig del av vardagslivet. Skolor, bibliotek, aktivitetsytor och annat behöver finnas
i nära anslutning till människors boendemiljö. Det ska

Alidebergsbadet är en av flera viktiga
målpunkter för fritidsaktiviteter i Borås.
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Inledning

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens
lugn
Alla behöver närhet

Gröna kilar i stadens närhet

Borås är uppskattat för sin närhet till natur och grönområden, vilket är viktigt att ta tillvara på när staden
utvecklas. Närheten främjar en aktiv livsstil där många
rör sig till fots och med cykel, vilket är positivt för klimat och framkomlighet. Det är också en viktig grund
för hälsa och välbefinnande. Närhet till arbetsplatser,
god tillgång till kollektivtrafik, handel, samhällsservice, parker, kultur och offentliga mötesplatser är
exempel på kvaliteter som människor värderar.

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

Närhet till det urbana

Närhet till småskalig lokal service

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

I många tätorter och stadsdelar finns torg och små
centrum där servicen på vissa håll har minskat. Ett
större lokalt befolkningsunderlag kan skapa kortare
avstånd till vardagens ärenden. Så skapas ekonomisk
aktivitet och sociala möten samtidigt som resebehoven minskar. Genom att samla bebyggelse runt
stadsdelstorg och ortscentrum kan det småskaliga
lokala serviceutbudet stärkas. Det finns stor potential
att utveckla det lokala utbudet genom förtätning med

närhet.
Närhet till den textila identiteten

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

Inledning

Livskraftig landsbygd

Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara
möjligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är
beroende av nya bostäder för att lokala funktioner
ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs
kloka avvägningar för att bostadsutvecklingen på
landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv
markanvändning och hänsyn till andra allmänna intressen. Borås stad strävar i första hand efter att värna
det som utgör landsbygdens värden, exempelvis
jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden
och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.
Då bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare
och avstånden längre till olika servicefunktioner är
digitaliseringens utveckling positiv för att verka för en
levande landsbygd. Digitaliseringen påverkar generellt hur vi bor och lever i kommunen. Den möjlighet
som idag finns till att ständigt vara uppkopplad påverkar utformningen av den byggda miljön och transportsystemet. E-handeln innebär exempelvis att man
inte är lika bunden till att fysisk besöka den service
man behöver men det ställer också krav på infrastruktur och leveransmöjligheter till fastigheter.

Närheten till naturen i
Borås är en kvalitet som
uppskattas av många
boråsare.
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Inledning

Regioncentrum med nationell och
internationell koppling
Stark utveckling som regionens andra största
stad

Borås ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum
och den näst största staden i Västra Götaland. Regionala målpunkter som högskolan, djurparken, handelsplatserna och kulturinstitutionerna ska få möjlighet
att utvecklas och locka fler besökare. Kommunen
växer med fler arbetsplatser, särskilt inom områdena
textil, logistik och e-handel. Ett mångsidigt näringsliv
gör att kommunen står stark även under konjunktursvängningar. Kommunen behöver därför skapa
förutsättningar för olika företag, av olika storlek och
med olika kunskapskrav, att växa i Borås.
Regional tillgänglighet

Den regionala tillgängligheten är en förutsättning
för att Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende,
studier och arbete. Snabba, effektiva och klimatanpassade regionala kommunikationer behöver utvecklas
som bidrar till en gemensam arbetsmarknadsregion
för Borås och Göteborg och på sikt även Jönköping.
Att bygga Götalandsbanan är därför en avgörande
samhällsbyggnadsfråga för såväl Borås som för hela
regionen.
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En ny järnväg i kombination med starka kompletterande kommunikationer är nyckeln till en stark region
med stort bostadsutbud, växande näringsliv och internationella kopplingar via Landvetter flygplats.
Regional samverkan

Som del i en tillväxtregion ökar Borås behov av att
samverka med andra aktörer. När människor reser
allt längre mellan bostad, arbete, skola och nöje blir
kommungränserna mindre viktiga och kraven ökar
på att vardagslivet fungerar oavsett vilken kommun
man befinner sig i. Borås har gemensamma intressen
med andra aktörer vad gäller exempelvis infrastruktur,
kollektivtrafik och näringsliv. Samverkan med såväl
grannkommuner som med Västra Götalandsregionen,
länsstyrelsen, Trafikverket och andra myndigheter är
avgörande för att vardagslivet ska fungera gränslöst
och smidigt för människor och företag.

DEL 1 Utvecklingsstrategi
Utvecklingsstrategin handlar om att främja en bebyggelseutveckling som stärker förutsättningarna för ett gott vardagsliv och som är långsiktigt hållbar. Det
handlar om att värna om en välfungerande bostads- och arbetsmarknad i Borås och i regionen, genom utvecklade kommunikationer som ger människor
tillgång till snabba och attraktiva resor till arbete, studier och fritidsaktiviteter.
Det handlar också om människors närhet till natur, friluftsliv och tillgång till vardagsservice. Utvecklingsstrategin illustrerar hur ett hållbart Borås kan utvecklas.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Utvecklingsstrategi

Övergripande strategier
Femkärnighet
borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dal-

sjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur
och nöjen. Staden är navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som
lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.
Styrkan kommer inifrån
bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom orter-

na – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda
miljön.

Koncentrerat och sammanbundet
bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg.

Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen binds samman med
tät kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.
Tätt och mixat
den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och

funktioner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder
av olika typer, storlekar och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta
bebyggelsen integreras parker och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter placeras utanför den blandade miljön.
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Utvecklingsstrategi

Mer mötesplatser och målpunkter
fler attraktiva offentliga mötesplatser utvecklas i alla orter och stadsdelar. Nya målpunkter skapas
som uppmuntrar människor med olika bakgrund, i olika åldrar och från olika delar av kommunen att mötas. Offentliga rum utformas så att de är tillgängliga för alla, oavsett ålder, kön
och funktionsvariation.

Grönt och blått runtom
närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop

bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig,
sammanhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande
grön infrastruktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs
vid planering av bebyggelse och infrastruktur.
Bygg för mer buss, cykel och gång
ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och

robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för
enkla byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gångoch cykelnätet utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och
kan användas i det dagliga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.
Viskan och textilen synliggörs i staden
borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attrak-

tiva bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden.
Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare stadsmiljön.
Regional utblick
borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med

regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik, som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de
befintliga järnvägarna. Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i
frågor som rör fysisk planering i den utvidgade arbetsmarknadsregionen.
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Utvecklingsstratregi

Strukturbild – framtiden med bred pensel
Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar
övergripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen
Mark- och vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.
Borås - regional kärna

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

Inriktning för den regionala kärnan

• En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av bostäder, arbetsplatser, studier, handel, kultur och nöjen.
Centrala delar av Borås utvecklas för fler mötesplatser,
attraktioner och besöksanledningar.
• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning,
komplettering och omvandling av befintlig bebyggelse. Särskilt i stadskärnan och centrum nära stadsdelar
ska en hög exploateringsgrad eftersträvas.
• Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg
och knutpunkter.
• Centrala Borås är knutpunkt för den regionala infrastrukturen. Staden har goda kommunikationer med
omkringliggande kommuner och regioner. Götalandsbanan och dess station ska ligga centralt i staden
och möjliggöra en större studie- och arbetsmarknadsregion.
• Bostadsområden med ensidig struktur kompletteras
med nya bostadstyper.
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Utvecklingsstrategi

Serviceorterna – kommunala kärnor

Inriktning för de kommunala kärnorna

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommunens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare.
Som kommunala kärnor är de samlingspunkter för
service och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser i ett omland av mindre orter och landsbygd. Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott
vardagsliv nära natur och landsbygd. Staden och serviceorterna bildar därmed grunden till en femkärnig
struktur som har stor potential för en hållbar utbyggnad.

• Serviceorterna utvecklas som kommunala kärnor
som kompletterar staden med vardagsservice som
skola, vård, bibliotek och dagligvaruhandel.

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

• Fokus ska ligga på komplettering och förtätning som
stärker befolkningsunderlaget för service och kollektivtrafik.
• Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och
samlande punkter för ett större omland. Servicefunktioner bör så långt som möjligt samlas i eller i anslutning till orternas centrum. Det är positivt om offentlig
och privat service kan dra nytta av varandra genom att
lokaliseras tillsammans, gärna ihop med bostäder.
• Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas
bostadsutbud med avseende på storlek och upplåtelseform. Fler radhus och flerbostadshus med hyresoch bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostadsstorlekar som möjliggör kvarboende.
• Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika
trafikslag bör utvecklas. De bör lokaliseras på ett sätt
som underlättar för människor att uträtta ärenden i
samband med resor/byten.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Orter av lokal betydelse

Inriktning för orter av lokal betydelse

Orter av lokal betydelse är alla kommunens tätorter
utöver staden och serviceorterna. Några orter ingår
numera definitionsmässigt i en större tätort, men
eftersom karaktären och identiteten oftast förknippas
med den enskilda orten hanteras de som egna orter i
översiktsplanen. Invånarantalet varierar mellan ca 300
till strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet
ser därmed också olika ut. De flesta av orterna har offentliga funktioner som förskola eller skola och ibland
finns inslag av småskalig handel eller restauranger.
Servicen är av stor betydelse för boendemöjligheterna och orterna är viktiga mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället och den närmaste bygden.

• Kommunens samtliga orter har stor lokal betydelse
och ska ges möjlighet att växa genom kvarboende
och inflyttning.

Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också
vara avgörande för möjligheten att bo på omgivande
landsbygd. Översiktsplanen är positiv till bostadsbyggnation i alla orter och föreslår att bostäder bör
lokaliseras på ett sätt som gynnar det lokala livet.Bostadsformer som kompletterar det befintliga utbudet
är viktiga för att möjliggöra kvarboende och bidra till
fler åldersgrupper i orterna.
Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från
medborgare, företag och organisationer. Kommunen
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stötta och bejaka initiativ som stärker lokal utveckling,
serviceutbud och aktiviteter. Ett klokt byggande i
kombination med utbyggnad av snabb och pålitlig
internetuppkoppling är viktiga förutsättningar för att
livskraften i kommunens mindre orter och landsbygden kan stärkas.
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• Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning
till funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det
är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga
bostadstyper och upplåtelseformer.
• Snabb och robust internetuppkoppling är viktig
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och
landsbygd.
• Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar orternas funktioner och mötesplatser för den närmaste
bygden.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsstråk kommunalt

Stråken mellan staden och serviceorterna binder samman de fem kärnorna med bra kommunikationer. Här
finns boendemöjligheter utanför staden och samtidigt
god tillgänglighet med lokal och regional kollektivtrafik. Stråken varierar mellan att ha sammanhållen
bebyggelse och att vara av landsbygdskaraktär med
glesare bebyggelse. Utmed stråken bör ny bebyggelse
lokaliseras så att underlaget för kollektivtrafiken ökar
och möjligheten att utveckla lokal service stärks. Mest
positivt är om orterna kan förtätas, men även i mindre
bebyggda delar kan byggnader placeras så att det är
enkelt att åka buss, eller på ett sätt som på sikt skapar
underlag för småskalig service vid vissa hållplatser.
Stråken ska bindas samman med snabba cykelstråk
för att främja pendling med cykel.

Inriktning för kommunala utvecklingsstråk

• Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstrukturen genom att erbjuda bra kommunikationer mellan
staden och serviceorterna.
• Ny bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör bebyggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser samt
med anpassning till landskapet.
• Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta så
att staden och serviceorterna binds samman.

Utveckling enligt stationsnärhetsprincipen
där bebyggelse samlas kring stationer,
centrum och knutpunkter.
		
		Knutpunkt
		
		
Tät & blandad bebyggelse
		
		Bostadsbebyggelse
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Grön infrastruktur

Transportsamband

Tillgång och närhet till natur är av stor vikt för bl.a.
människans hälsa och för ekomsten av ekosystemtjänster. Kartan pekar ut en övergripande grön
infrastruktur som utgörs av de viktigaste natur- och
rekreationsområdena. Runt staden finns gröna kilar,
t.ex. områdena Kype, Rya Åsar och Kransmossen som
erbjuder ett stadsnära natur- och friluftsliv. När staden
växer kommer det behövas kvalitetshöjande insatser
och åtgärder som ökar tillgängligheten med gång- cykel och kollektivtrafik.

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

Den gröna infrastrukturen preciseras under Planeringsprinciper - Gröna och blå strukturer. Där visas
även viktiga gröna samband.
Ekosystemtjänster är de tjänster och
funktioner som naturen tillhandahåller och som gynnar människan.
Genom att planera för ekosystemtjänster kan många nyttor uppnås för
hälsa, klimatanpassning och
samhällskostnader.

Bland vägarna utgörs de viktigaste sambanden av
vägarna 27, 40, 41, 42 och 180. Dessa vägar är viktiga
för regional arbetspendling och godstrafik och ska
hålla hög standard. Översiktsplanen föreslår en ny
dragning av väg 180 mot Alingsås som kan utgöra en
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad (Trollhättan/Vänersborg). Staden kan avlastas betydligt från
genomgående trafik vilket öppnar upp utvecklingsmöjligheter såväl i Borås som i Fristad där mycket tung
trafik passerar. Med en ny väg kan möjligheter till
ortsutveckling också uppstå i Sandhult och Hedared,
kopplat till utvecklingen vid fordonstestverksamheten
kring Hällered.

Inriktning för den gröna infrastrukturen

Inriktning för transportsamband

• En övergripande grön infrastruktur ska säkerställas
genom att viktiga områden och samband bevaras
och/eller utvecklas i takt med bebyggelseutveckling

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

eller andra åtgärder.
• De gröna kilarna värnas från åtgärder som påverkar
naturvärden och rekreationsmöjligheter negativt.
Stadsnära områden som Kype, Kransmossen och Rya
åsar ska erbjuda den växande staden ett nära friluftsliv
och naturupplevelser.

• Fler transporter ska ske på ett klimatanpassat och
kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektivtrafikandel.
• Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikorienterat samhälle genom att prioritera stationsnära utveckling och
koncentration utmed stråk och noder.
• Borås verkar för höghastighetsjärnvägen Götalandsbanan med en centralt placerad station i staden.
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• Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som en
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad. Den nya
dragningen avlastar staden och orterna och möjliggör
en tät och hållbar stadsutveckling.

Utvecklingsstrategi

Strukturbild

Bebyggelse
Regional kärna
Kommunal kärna
Ort av lokal betydelse
Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Ny järnväg
Ny väg

Grön infrastruktur
Gröna kilar
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Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk

Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom
staden Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder
särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att binda
samman centrala staden med övriga stadsdelar samt
möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling som
främjar hållbara transporter. Gatunätet är en viktig
resurs i en växande stad, där många gator inte alltid
används effektivt. Genom omvandling av vissa vägar
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med
mer bostäder, service och mötesplatser skulle de
kunna utvecklas till livliga stadsrum som får staden att
växa ihop.
De urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt
och trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med
större trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas
till den specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha
en fortsatt viktig regional funktion men kan på längre
sikt integreras i ett sammanhängande stadslandskap.
En förutsättning är att frågan om farligt gods hanteras.
Därmed kan den täta stadens urbana kvaliteter och
upplevda gräns flyttas längre ut samtidigt som en
stor bostadspotential tas tillvara. En sådan utveckling
förutsätter bland annat förstärkningar i kollektivtrafiken samt att staden i samverkan med t.ex. Trafikverket
hittar lösningar för hälsosamma och attraktiva stadsmiljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cykeloch kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkomlighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.
Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i
stråken närmast stadskärnan. Hög bebyggelsetäthet,
funktionsblandning och publika bottenvåningar är
önskvärd i dessa delar. Nära stadskärnan bör också
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Längre ut
i stråken kan det röra sig om mer punktvisa insatser,
exempelvis förtätning vid stadsdelstorg. Trafikmixen
kommer behöva anpassas så att framkomligheten för
olika trafikslag kan säkerställas. Där stråken tangerar
exempelvis större trafikleder kommer det behövas
åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner.
På kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken
närmast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan
sprida sig i en kompakt struktur och vidga den upplevda stadskärnan.
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De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och
vattenanvändning.
Inriktning för urbana stråk

• Stråken bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta av,
samt öka befolkningsunderlaget för kollektivtrafiken.
• Stråken närmast stadskärnan utgör ett slags ”mellanlandskap” och är viktiga för att den centrala staden
ska kunna utvidgas. Här bör gång- cykel- och kollektivtrafik prioriteras och få en framträdande roll i
gaturummet. Biltrafiken bör anpassas till oskyddade
trafikanter, t.ex. genom sänkt hastighet. Ny bebyggelse bör utformas så att byggnader och gata samspelar
och bildar ett attraktivt gaturum. Förutsättningarna
för att ha verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska
alltid studeras i samband med ny bebyggelse.
• Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska
lägen, exempelvis vid stadsdelstorg eller kollektivtrafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gång- och
cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna binds
samman med centrala staden med gena och säkra
stråk.
• Där stråken möter större trafikleder ska samråd ske
med berörda aktörer så att planerade åtgärder kan
gynna både stadens utveckling och trafikens behov.

Utvecklingsstrategi

Utvecklingsområden

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

Inriktning för utvecklingsområden

• I utvecklingsområdena finns stor potential till
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i
kommunens planarbete
• För utvecklingsområden där planering inte påbörjats
bör planprogram eller andra fördjupningar tas fram
för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra en god
och hållbar stadsutveckling.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Planeringsprinciper

Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier.
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön,
redovisas i kapitlet Hänsyn.

Bostadsbyggande
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är
öppen och tillgänglig för olika gruppers behov, och
den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen,
studenten, ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa en
långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen
och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda
lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att människor med
olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma
område. Det gynnar mångfald och integration, som i
sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag
för service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan
ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler
lägenheter och mindre bostäder som gör det möjligt
för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt om
bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av
varandra.
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Genom att utgå från det befintliga och bygga med
hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på
en begränsad yta, och därmed bör exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt
markutnyttjande ska alltid eftersträvas. Därtill behöver
vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt
hållbar livsmiljö.

Läs mer

• Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper

• Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad
för alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrågan.
• Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering,
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer.
• Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel,
samhällsservice och icke-störande verksamheter för
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd
mellan funktioner.
• I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och i
urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvåningar
för exempelvis verksamheter, som butiker eller förskolor studeras.
• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara ett
attraktivt alternativ i vardagen.
• Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet
säkerställas.
• Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas långsiktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och
utformning.
• Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av
boendemiljöer.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Gröna och blå strukturer
Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter,
mötesplatser, ekosystemtjänster och biologisk mångfald. När befolkningen växer och staden blir tätare
är det särskilt viktigt att gröna strukturer tas tillvara
och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till
exempel rekreation, upplevelse, biologisk mångfald,
omhändertagande av dagvatten eller andra ekosystemtjänster, samt deras del i en sammanhängande
grön struktur, ska bedömas i samband med planeringen. Förtätning innebär inte automatiskt att grönytor
går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att kompensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.
Kring Borås tätort finns områden med höga naturvärden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en
viktig resurs för både människor och djur, och deras
funktioner för staden är viktiga att värna. Vissa områ-

den har potential att utvecklas, särskilt i samband med
att Borås förtätas och det blir fler invånare. Natur- och
rekreationsområdena ska värnas och utvecklas genom
ökad tillgänglighet och förbättrade funktioner. Möjligheten att nå natur- och rekreationsområden med
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras.
I staden och tätorterna finns ett brett utbud av
parker och grönområden av olika storlek och kvalitet.
Tillgången till sådana områden får inte påverkas negativt när ny bebyggelse utvecklas.
I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassificering av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås,
de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared,
Gånghester och Svaneholm. Grönområdesplanen
omfattar bara grönområden på kommunal mark. Klass
I och II-områden i Grönområdesplanen ska inte påverkas negativt då ny bebyggelse uppförs. Områden av
klass III och IV som berörs av förtätning bör kompenseras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter aktivitetsplatser
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

KVARTERSPARK
MÖTESPLATS
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

KVARTERSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

MÖTESPLATS

lekutrustning
större gräsyta för utomhusaktiviteter sittplatser

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika
värden. Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll.
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i närområdet. Möjligheten att skapa små men högkvalitativa grönytor ska aktivt undersökas i samband
med projekt med hög exploatering. Växtlighet på tak
och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta
lösningar för gröna tillskott i täta miljöer som dessutom ofta har sociala värden i form av mötesplatser. Det
motverkar även olägenheter som uppstår i staden,
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och förhöjda temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som
t.ex. asfalt. Genom mer satsningar på anläggningar av
och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta
samhällskostnader för till exempel översvämningar.
I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten
vara god. Viskan är ett viktigt element som kompletterar byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan
dessa olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De
stråk som ligger intill Viskan behöver platser och torg
som inbjuder till möten. Genom att planera för service
och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner
och bostäder, samt ytor som uppmanar till spontana
möten, kan Borås stadsliv stärkas. Utgångspunkten är
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl boråsare
som besökare. Samtidigt ska Viskans naturvärden
värnas och de ekosystemtjänster som vattnet erbjuder
ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Planeringsprinciper

• Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden
ska värnas från negativ påverkan. Övriga grönområden som påverkas av förtätning ska ersättas med
kompensationsåtgärder.
• Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor
av hög kvalitet ska säkerställas. Grönområdessnurran
från Grönområdesplanen är vägledande i planeringen.
• Planeringen ska säkerställa en sammanhängande
grön infrastruktur av parker, natur- och rekreationsområden för människors rekreation, djurs och växters
livsförutsättningar samt tillgång till ekosystemtjänster.
• Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan omvandlas till nya kvalitativa grönytor i samband med att ny
bebyggelse tillkommer.
• Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara
tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån. Strandskyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet
till sjöar och vattendrag.
• I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan
genom att platser och stråk säkerställs.

Läs mer

Borås Stads Grönområdesplan
Fortsatt arbete

Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå
strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid
förtätning av staden. Kunskapen om viktiga områden och samband behöver därför fördjupas.
Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal
fråga, då den ofta korsar kommungränser. Länsstyrelsen ska i en regional handlingsplan kartlägga
spridningskorridorer för växter och djur samt peka
ut bristområden. Handlingsplanen är ett bra underlag till det fortsatta arbetet med grön infrastruktur
vi ser behov av i Borås.
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Trafik, transporter och mobilitet
Gång

En tätbebyggd stad med en blandning av bostäder,
verksamheter och handel skapar korta avstånd och
blir attraktiv att röra sig i som gångtrafikant. Gång är
ett naturligt transportsätt för kortare sträckor, särskilt
i den täta staden. Gator och torg ska utformas utifrån
fotgängarens perspektiv. I centrum och vid stora
målpunkter skapas miljöer som upplevs som säkra
och trygga för fotgängare. Från stadskärnan utmed de
urbana stråken, ska gångvägen vara tydlig, trygg och
tillgänglig. Med ökad koncentration av servicefunktioner utmed stråken minskas även avstånden mellan
målpunkterna vilket främjar rörelser till fots.
Cykel

Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cykelinfrastrukturen ska vara sammanhängande, lättorienterad och tydlig. Cykelnätet ska bindas samman i centrala Borås och i tätorterna. Genom drift och underhåll
av cykelvägarna ska det vara tryggt, säkert och enkelt
att cykla året om.
De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med
Borås större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa
cykelleder ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt
cykelvägnät som sträcker sig längre ut i staden. I
utkanten av centrum görs även tvärförbindelser för att
skapa genare stråk för cyklisterna. Ombyggnationer
samt utbyggnadsordning för stadens cykelvägnät görs
i cykelplanen.
Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och
placeras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter,
målpunkter och i stadskärnan. I Borås stads parkeringsregler finns parkeringstal för cykel som ska stärka
förutsättningarna för att cykla. Vid strategiska platser
i staden bör hyrcykelsystem finnas så att människor
enkelt kan ta sig runt i staden.
Kollektivtrafik

I Borås finns ett väl utbyggt kollektivtrafiksystem och
andelen resor som sker med kollektivtrafik är idag
hög. En attraktiv kollektivtrafik som fler vill använda kräver god tillgänglighet, korta restider och hög

turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och Västra Götalandsregion har gemensamt tagit fram en utvecklingsplan
för stadstrafiken. Den anger att det finns stor potential
för ökat resande med busstrafik inom Borås då de
flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten för
bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås
är idag det största hindret för att få en snabbare och
mer attraktiv kollektivtrafik.
Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med
god framkomlighet och goda möjligheter till byten i
en centralt belägen bytespunkt. Den lokala och regionala busstrafiken behöver god anslutning till resecentrum för enkla byten till övrig kollektivtrafik. Resecentrum och den centrala knutpunkten ska kompletteras
med noder för byten som ska bidra till att skapa en
snabbare resa och ökad tillgänglighet.
Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och
attraktivitet identifieras tillsammans med övriga aktörer. God framkomlighet förutsätter att kollektivtrafiken prioriteras där det riskerar att uppstå trängsel.
Motortrafik

Gatunätet för motorfordon ska ha god framkomlighet
och säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik
har i rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor
del p.g.a. att lokal, regional och nationell trafik blandas. För att hitta en bra balans för trafiken behöver
noggranna utredningar genomföras för att analysera
påverkan på transportsystemet som helhet. Nya vägoch gatuförbindelser kommer behöva utredas. Detta
arbete kommer ske inom ramen för en Trafikplan.
Parkering för bilar och andra fordon hänger samman
med trafiksystemet och efterfrågan på infrastruktur.
Parkering är en viktig del för såväl boendemiljöer som
för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parkeringar
ytkrävande och måste ställas i relation till annan markanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor,
t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggnader.
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Bilpooler och mobility management-åtgärder kan
också vara effektiva lösningar. Borås Stads Riktlinjer
för parkering ger rekommendationer för parkering
i samband med nybyggnation. Pendelparkeringar i
kollektivtrafiknära lägen eller vid strategiska platser
är avgörande för att resan ska kunna fortsätta med
kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning. I serviceorterna och utmed de stora infarterna till Borås finns potential att hitta platser för pendelparkering och byten
mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas
med olika former av service.
Nya tekniska system

Teknikens utveckling kommer med stor sannolikhet
att påverka och ge ökat inslag av digitala och automatiserade tjänster vad det gäller mobilitet. Självkörande
bilar, individanpassad information och bilpooler är
exempel på sådana tjänster. Dock är osäkerheten stor
kring vad som kommer att slå igenom och när, vilket
innebär att påverkan på trafiken än så länge är okänd.
Det är viktigt att följa och styra arbetet för lösningar
som gynnar en hållbar utveckling. Därmed är det
relevant att planera med flexibilitet i utformningen av
stadsmiljöer så att staden är förberedd på en eventuell
omställning av infrastrukturen i och med ny teknik.
Spårbunden trafik

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

För Borås näringsliv med spetskompetens inom textil,
logistik och handel är godstransporter ett viktigt
inslag. Det kräver bra övergripande logistik. Västra
Götaland är Nordens ledande logistikregion och Borås
har en viktig roll för godstransporter. Godstransporterna inom och från Borås har successivt ökat och handel
och logistik är en viktig näringsgren som har stor betydelse för kommunen. Godstrafiken förutspås öka i takt
med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis
att påverka Borås när gods ska passera staden. Cirka
60 procent av godsmängderna transporteras på väg.
Den tunga trafiken mellan Stockholm och Göteborg
passerar i huvudsak genom Borås på väg 40.
Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor
plats och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För
staden Borås innebär detta att hitta lämpliga lösningar
som underlättar och minskar belastningen i och igenom den centrala staden. Den långsiktiga inriktningen
är att stora godsflöden ska passera utanför centrala
Borås. En omlastningscentral för Borås centrala delar
för omlastning och transporteffektivisering av gods in
och igenom staden är ett sätt att minska belastningen
av godstransporter. Denna möjlighet bör utredas vidare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås ett
utredningsområde för möjlig omlastning av gods.
För regional godshantering är det lämpligt med en
placering av t.ex. en kombiterminal någonstans i
Sjuhärad som inte hamnar i konflikt med stadsutvecklingen i Borås.
Västra Götalandsregionen har tagit fram en godstransportstrategi och tillhörande handlingsplan. Insatserna
inom det strategiska området transportinfrastruktur av
hög klass syftar till att:
• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet, effektiva
noder och goda förutsättningar för intermodalitet.
• Effektivisera transporter och minska transporternas
miljöpåverkan, att introducera smarta fordon och icke
fossila bränslen. Insatserna syftar även till att skapa en
bättre balans mellan olika trafikslag som används för
transittrafik genom ökade möjligheter till överföring
av trafik från väg till järnväg. För att denna överföring
ska vara möjlig behöver konkurrenskraften för järnvägstransporter stärkas.

Utvecklingsstrategi

Fortsatt utredningsarbete
Mobility management-åtgärder handlar om
att på olika sätt effektivisera användandet
av transporter och infrastruktur. Syftet är att
påverka resan eller transporten innan den
börjat. Det kan ske genom att på olika sätt
uppmuntra eller förenkla för resenärer att
välja miljövänliga och effektiva färdsätt.
Utveckling av transportinfrastruktur

Borås stad arbetar tillsammans med Trafikverket och
andra aktörer för att säkerställa en hållbar och fungerande infrastruktur i kommunen. Trafikverket arbetar
utifrån en strategi som kallas för fyrstegsprincipen.
Fyrstegsprincipen har fyra steg som täcker in olika
aspekter och skeden i utvecklingen av transporter och
infrastruktur. De första två stegen har fokus på hållbart
resande. De handlar om att bearbeta förhållningssätt
och marknadsföra hållbara resval – även kallat
mobility managment. Om steg 1- och 2-åtgärder inte
är tillräckliga kan det vara aktuellt att göra investeringar i om- och nybyggnad av infrastruktur.
Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprincipen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i
kommunen.
Fyrstegsprincipen
1. Tänk om

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

Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som
medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga
infrastrukturen.
3. Bygg om

Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt

Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)

ÅVS Noden Borås

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

Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden pågår. Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar
den fysiska miljön för samtliga trafikslag. Trafikplanen
ska beskriva Borås huvudsakliga gatustruktur uppdelat på trafikslag och ge förslag på förbättringar dem
emellan för att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen
blir ett underlag för Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete utifrån avsatta medel.
Områden som har påtagliga brister idag och behöver studeras särskilt noga i detta arbete är Druvefors,
Bergsäter, Knalleland och Viared, samt de framtida
omvandlingsområdena Gässlösa och Getängen där
trafiken kommer få helt andra förutsättningar än vad
den har idag. Dessa är idag renodlade verksamhetsområden och har stor potential för stadsutveckling
med mycket bostäder och arbetsplatser, vilket kräver
en betydande förändring av infrastrukturen.
I analyser över framtida trafik har en del brister identifierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en
hållbar stadsutveckling med utrymme för mer gång-,
cykel- och kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördjupas i trafikplanen där samhällsekonomiska analyser
och trafikmodellering kommer ingå.
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Utredning av nya vägkopplingar

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

En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete
med Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet
kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram
till Viared behöver utredas. Särskilt problematiskt är
det i stråket mellan Viared och centrum där endast väg
40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterligare studier av trafiksituationen och dess lösningar och
samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det
är också i dessa områden som trafikökningen bedöms
bli extra stor. En del i utredningen är att studera en
utbyggnad av ett nytt trafikmot vid Boråstorpet från
väg 40 för Viareds södra delar planeras. Dessa åtgärder som rör lokalt trafikarbete inom Borås kommer
att sannolikt belasta kommunens ekonomi men är
avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmarknaden ska kunna växa.

och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den
långsiktiga lösningen av detta.
Väg 180

Analyser av den framtida trafiken visar att en ny
väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt
norr om Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på
vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan
finns med i ÖP06 och har analyserats och bedöms
vara samhällsekonomiskt lönsam. Den nya kopplingen mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta
genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från
stadens centrum och infartsgator, samt avlasta väg
42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Skaraborgsvägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken
avlastas också från tung trafik och farligt gods. Det ger
möjligheter för stads- och ortsutveckling. Med en ny
och förbättrad anslutning till Tvåstadsområdet (Trollhättan/Vänersborg) kan arbetspendlingen i stråket
förstärkas och trafik från Boråsregionen kan ansluta
till Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås
tätort. Borås lyfter denna sträcka som ett inspel till den
regionala transportinfrasturstrukturplanen.
Trafikverket/Västra Götalandsregionen har avsatt
medel för att utreda ny sträckning av väg 180 genom
en åtgärdsvalsstudie. Borås Stad kommer vara delaktig
i denna studie. Vägreservat redovisas på markanvändningskartan i Del 2 .
Läs mer

Koppling öst–syd (väg 40–27)

Framtida analyser av trafiken på längre sikt på väg 40
visar att den tunga trafiken till och från Göteborgs
hamn kommer att öka mycket tillsammans med ökad
persontrafik stråket. Kapaciteten på väg 40 kommer
på sikt inte att räcka till om man lägger samman denna trafikökning med den växande stadens trafikökning. Genom att göra en ny anslutning till väg 40 öster
om Borås från den nyligen utbyggda väg 27 mellan
Viared och Kråkered skapas möjlighet till förbifart för
trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan all regional
genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala delar
vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter
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Borås stads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västra
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper

• Vägnätet i Borås ska säkerställa en god framkomlighet, med god standard och vara trafiksäker. Inga
åtgärder tillåts som försämrar vägarnas nuvarande
eller framtida funktion.

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

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

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

• Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutvecklingen. Stationer och knutpunkter för byten mel-lan
trafikslag behöver förstärkas.
• I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god stadsutveckling och framkomlighet i trafiken.
• Borås ska verka för att för att kapacitet och standard
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i
stationsnära lägen.
• För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera
utanför staden för att minska de negativa effekterna
av buller och främja säkerheten i staden för en attraktiv stadskärna.

• Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen i
stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning av
infrastrukturen i och med ny teknik.
• Kommunen ska arbeta aktivt med mobility managementåtgärder för att uppmuntra till fler hållbara resor
och optimera nyttan av befintlig infrastruktur.
• Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande Trafikplan ska tas fram som utreder behovet av åtgärder i
det övergripande trafiknätet.
• Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar
möjligheten till utbyggnad av planerad transportinfrastruktur.

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

47

Utvecklingsstratregi

Sociala och hälsosamma livsmiljöer
Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala
strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa
avstånd mellan målpunkter och människor. En tät
och funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en
attraktiv miljö med liv, rörelse och tillgängliga mötesplatser. I vardagen rör sig människor mellan bostad,
arbete, skola, fritid och andra aktiviteter. Om många
funktioner samlas i närområdet skapas närhet för fler
människor till arbete, service och fritidsaktiviteter. Ett
brett utbud i närområdet blir praktiskt enklare och ger
även området en särskild identitet. Det skapar också
rörelse och ger upphov till vardagliga och spontana
möten mellan människor med olika bakgrund. Kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. Det
är en styrka att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men det är samtidigt en utmaning att människor
lever uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund.
Genom att separerade stadsdelar och tätorter binds
ihop kan mångfald, möten och trygghet främjas.
Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att
uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går
och cyklar har positiva effekter på människors fysiska
hälsa och bidrar till mindre buller. Gång- och cykelvägar prioriteras i kombination med korta avstånd
till kollektivtrafik. Att motverka barriärer är en viktig
förutsättning för att fler människor ska röra sig till fots
och med cykel. Därtill är tillgång till parker, vatten och
grönområden viktigt för såväl fysiskt som mentalt
välbefinnande.
En tätare stad kräver god planering av offentliga rum
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnaderna. Människor ska kunna mötas på offentliga platser,
både i sitt närområde och på stadens gator och torg.
Kvalitet, tillgänglighet, trygghet, variation och närhet är ledord för att utveckla goda mötesplatser och
offentliga rum.
Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa
och trygga, så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att man
lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill
använda den byggda miljön.
48

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Planeringsprinciper

• Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet utvecklas så att många kan nå och använda dem. Det är särskilt
viktigt i områden med brist på allmänna ytor.
• Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för att
stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och
för att individers sociala sfärer ska vidgas.
• Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom
att utgå från olika människors och gruppers behov
samt erfarenheter. Kommunens planering ska genomsyras av jämställdhets- och barnperspektiv.
• Tillgänglighetsaspekter för individer med olika
funktionsvariationer ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet.
• Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer.
• Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela kommunen med närhet till lekplatser, naturområden och
parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla
hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i kommunens
planering.

Utvecklingsstrategi

Näringsliv, arbetsplatser och handel
I Borås ska företag ha goda villkor att verka och utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta
verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att
verksamheter ska kunna hitta sin rätta etableringsplats. Personal- och besöksintensiva verksamheter blir
allt vanligare i och med att fler arbetar inom tjänsteoch kunskapsbaserade yrken. Sådana verksamheter är
beroende av närhet till varandra och till stadsmiljöer.
Omvänt bidrar de också till stadsliv och handel, när
mycket människor är i rörelse, och har därför en given
plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva
verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av
kommunen, företrädesvis i Borås, men även i serviceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-,
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är
goda. På så sätt bidrar näringslivet till stadsutvecklingen och till bättre förutsättningar för andra näringar
inom handel, service och kultur.
Storskaliga, störande och transportintensiva verksamheter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och
undvika tung trafik genom staden. Transport krävande
verksamheter bör i första hand lokaliseras i områden
utmed stora transportleder och verksamheternas
miljöpåverkan ska minimeras. I delen Mark- och vattenanvändning beskrivs utredningsområden utmed
väg 27/41, där det på sikt kan bli aktuellt att lokalisera
störande och transportkrävande verksamheter.

e-handelns snabba utveckling på att efterfrågan på
externa handelsområden minskar. Därför föreslås inga
nya externa handelsområden.

Planeringsprinciper

• Personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras
i centrala lägen med god kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser.
• Transportintensiva verksamheter lokaliseras utanför
den blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även
hit ska
det finnas god kollektivtrafik, gång- och cykelbanor.
• Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska
ges utrymme att växa som en del av centrala staden.
• Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig
och blandad stadskärna som lever under stora delar
av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör lokaliseras nära bostaden för att minimera människors
transportbehov.
• Befintliga handelsområden utvecklas och kompletteras om möjligt med bostäder och andra former av
service för en mer blandad miljö.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knalleland, Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska
fortsätta att utvecklas som handelsområden och ingår
i den blandade stadsmiljön. Genom att placera handel
där infrastrukturen är anpassad, i redan befintliga handelsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnätet. Bostäder kan med fördel integreras med handel
för att skapa en blandning av funktioner med nära
avstånd som tillför aktivitet fler timmar på dygnet.
Externa handelsområden skapar stora trafikflöden
och bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar
också att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder
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Tillgång till samhällsservice
Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland annat att det finns god tillgång till ett varierat utbud av
samhällsservice. Här ingår skola, arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och
aktivitets- och mötesplatser. Kommunen behöver se
till att tillgången till samhällsservice följer utvecklingen i olika delar av Borås. Tillgången till skola, äldreomsorg och aktiviteter ska anpassas efter olika gruppers
behov och vara jämnt fördelade i kommunen. Offentlig service ska finnas med i tidiga planeringsskeden för
att funktioner inte ska saknas i nya områden. För att
skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare ska staden
erbjuda service inom rimligt avstånd. Därmed utgår
planeringen från ett vardagslivsperspektiv.
Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell
service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att
samla olika funktioner inom nära avstånd och dessutom
i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik, gör man det enkelt att nå de olika målpunkter som
människor dagligen besöker.
Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service
till mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också
knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och
från Borås, för de som bor där kollektivtrafiken inte är
lika tillgänglig. Serviceorterna är med andra ord både
landsbygdens ”städer” och länkar till den större staden
Borås. Det är viktigt att de fortsätter ha denna viktiga
roll för att landsbygden ska behålla sin livskraft.
Trygghet och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i planeringen av samhällsservicen för att den ska fungera
för alla boråsare – unga, gamla, kvinnor och män.
Upplevelsen av samhällsservicen och behoven av den
varierar mellan människor och olika skeden i livet. God
och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska
finnas för olika samhällsfunktioner.
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Planeringsprinciper

• Mark ska reserveras i strategiska lägen för att tillgodose
behovet av offentlig service.
• Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från
närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden.
• Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och
fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska
tryggaskolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid
planering av nya, skolor/förskolor.
• Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. Förskolor i
två eller flera plan kan prövas liksom samutnyttjande av
lokaler mellan olika offentliga verksamheter.

Utvecklingsstrategi

Bebyggelseutveckling i mindre orter och på
landsbygden
Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv
livsmiljö. Att människor bor på landsbygden är viktigt
för att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva
jordbruk för lokalt producerade varor. För att värna
dessa kvaliteter och tydligt kunna ställa intresset för ny
bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som
jordbruk, landskapsbild, kulturlandskap är det viktigt
att klargöra var, hur och på vilket sätt tillkommande
bebyggelse är lämpligt i mindre orter och på landsbygden.

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

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

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

Strategi och riktlinje

Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsättningarna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det
är störst efterfrågan i staden och i Borås större tätorter.
Det finns delar av landsbygden som är mindre lämpliga för ny bebyggelse. Detta gäller främst i områden
med höga natur- och kulturvärden. Även ny bebyggelse som tillkommer vid tätorternas randzon bör föregås av detaljplan för att säkerställa att den framtida
markanvändningen sker hållbart.

Utformning och placering

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

51

Utvecklingsstratregi

Placering av vindkraft

Planeringsprinciper

Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår.
Därmed kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark
för vindkraftverk. Eventuella vindkraftsområden som
pekas ut i en upprättad vindkraftsplan bör skyddas
mot åtgärder som äventyrar möjligheten att bygga ut
vindkraft.

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

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära
läge, så kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen
är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen
i områden som har god tillgång till fria strandområden
och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.
Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden.
Översiktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden
ska pekas ut i kommunen behöver vidare utredningar
göras för vilka områden som lämpar sig för detta. Läs
mer om förutsättningarna för LIS-områden i del 3 Hänsyn & riksintressen, delen om strandskydd.

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

• Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt placeras i
anslutning till befintlig bebyggelse, längs med vägar
och på ett sätt som ansluter till det historiska bebyggelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden, areella
näringar och landskapsbild.
• I beredning kring förhandsbesked då det uppkommer problem med enskilda – och allmänna intressen
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med
detaljplan.
• Större grupper av ny bebyggelse ska styras till
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om antalet
huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett område
ska detaljplan upprättas.
• Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelseutveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyggelse
som kan försvåra en framtida planläggning ska alltid
föregås av detaljplan.
• Nya bostäder och besöksverksamheter på landsbygden har fördel av en lokalisering nära de starka
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter
till vardagsresande med kollektivtrafik.
• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse får inte försvåra för rationellt brukande av
jordbruksmark.
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Utvecklingsstrategi

Stadsbyggnad och arkitektur
Befintligt och nytt stärker varandra

Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta
av, dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar
till historisk förankring samt präglar platsers identitet.
Den befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar
staden och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det
redan byggda är det som tillsammans med det nya
skapar den framtida staden.
Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhållningssätt till hur det befintliga formar villkoren för det
nya. Översiktsplanen är tydlig med att mycket bebyggelse ska tillkomma i centrala delar av framförallt
staden men även de större orterna. De kulturhistoriska
konsekvenserna av den inriktningen, av att upplevelsen av centrum och stadsmässighet vidgas samt
av större omvandlingar av industrimiljöer, kommer
behöva bedömas och vägas mot varandra.
De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevarande och utveckling varierar beroende på vilken ort,
stadsdel eller plats som berörs och vilken förändring
som planeras. Större förändringar behöver föregås av
fördjupade analyser medan mindre kompletteringar
kan behöva ta hänsyn till den direkta omgivningens
karaktär. När den byggda miljön förändras krävs ett
välavvägt förhållningssätt för att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet samtidigt som
man möjliggör nya arkitektoniska tillägg.
God arkitektur

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

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

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

Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett
hållbart samhälle. På individuell nivå har tillgång till
och medskapande av kultur stor betydelse för livskvalitet och välbefinnande. Kultur bidrar också till ett
mer öppet, demokratiskt och inkluderande samhälle.
Kultur ska inte styras, men den kan uppmuntras och
ges förutsättningar så att människor kan ta del av och
själva utöva kulturaktiviteter.
Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom
att ges plats i det offentliga rummet, både i form av
föremål och aktiviteter. Borås är en stark kulturstad
som på ett tydligt sätt låtit kulturen ta plats i staden.
Offentlig konst och kultur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen, för att skapa attraktivitet och mötesplatser.
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Planeringsprinciper

• Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden och
tätorterna ska präglas av medvetenhet om de kvaliteter och värden som befintliga miljöer kan bära på,
samt hur detta kan stärka det tillkommande.
• Ny bebyggelse i staden ska hålla hög arkitektonisk
kvalitet och utvecklas i harmoni med den historiska
stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara att ny bebyggelse ska vara robust, användbar och välgestaltad.
• Stads- och tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig konst
och kultur, som stärker en attraktiv miljö och skapar
möten mellan människor.

Läs mer

Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program

No Limit är en street
art festival som bjuder
in konstnärer från hela
världen att delta i förvandligen av det offentliga
rummet.
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DEL 2 Mark - & vattenanvändning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som
stöd vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översiktliga och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om
hur nya förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen.

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning

Beskrivning av utpekade områden
Verksamhetsområden

Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden
för nya storskaliga verksamhetsområden, utanför staden. Ungefärliga tidshorisonter anges för respektive
område.
• V1. Kyllared/ Östra Brämhult

Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för
transportorienterad verksamhet eller verksamheter
som inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Området ingår i Planprogram
Östra Brämhult. (Kort sikt)
• V2. Väg 41 västra

Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja
både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad
verksamhet eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området kräver utredning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas.
(Kort sikt)
• V3. Väg 41 östra (Töllesjö)

Område med bra transportstrategiskt läge och närhet
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande
verksamheter eller verksamheter som inte kräver centrala lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)
• V4. Viared Östra

Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verksamheter som inte kräver centrala lägen. Området är
trafikbelastat och kräver utredning av trafikeffekter.
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Planuppdrag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a.
Götalandsbanan. Planarbetet kan sannolikt inte återupptas innan utredning av järnvägen kommit längre.
(Lång sikt)
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• V5. Viared västerut

Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjliggöra framtida etableringar och ett livskraftigt näringsliv. Exploatering sker i nuläget på Viared västra och
omårdet beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen
på kartan visar riktningen för framtida etableringar.
Planeringen ska ske samordnat med Bollebygds kommun, Trafikverket mfl. Nya etableringar västerut kräver
bl.a. nya trafikplatser. (Längre sikt)
• V6. Godsterminal Syd

Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och
Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är
intressant som omlastningsplats för gods på väg och
järnväg. Möjlighet finns för gods att transporteras via
Hallands hamnar. Området kräver bl.a. upprustning av
Viskadalsbanan. (Längre sikt)

Mark- & vattenanvändning

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

Centrala urbana stråk
US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset

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

US4. Stadskärnan- Göta

Stråket utgör koppling söderut och är en viktig entrépunkt till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast
stadskärnan dominerad av motortrafik och parkeringsytor. Motorvägen är en stark barriär och källa till
risk och buller som försvårar förtätning med bostäder
och annan känslig bebyggelse. För att få till ett mer
sammanhållet stadsrum krävs åtgärder som minskar
störningarna från motorvägen och möjliggör för t.ex.
lokaler utmed gatan. Befintliga parkeringsytor kan
effektiviseras genom parkeringshus som avskärmar
motorvägen och samtidigt möjliggör för verksamheter
i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden med
förtätningspotential som kan undersökas vidare. Förutsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.
US5 Stadskärnan-Druvefors

US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland

Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har
utvidgat stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvägen och Viskan finns potential till en fortsättning på
den utvecklingen. Miljöerna utmed Viskan erbjuder
attraktiva lägen för tätare stadsbebyggelse som binder
samman stadskärnan och Knalleland. Bebyggelsen har
också kulturhistoriskt intressanta inslag som kan lyftas
fram. Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma lokaler i bottenvåningarna. Stråket är utsatt för risk
och buller från väg och järnväg vilket gör att åtgärder
kan behövas för att möjliggöra bostäder.
US3. Stadskärnan- Norrby

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

Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fortsatt planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket
och på båda sidor av motorvägen. Vägen är en central
aspekt som måste hanteras i och med risker och störningar. Kombinationer av ny bebyggelse och andra
åtgärder kommer krävas för att möjliggöra en fortsatt
god stadsutveckling utmed stråket.
Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen
behöver samspela med gatan genom att öppna upp
för verksamhetslokaler som ger liv till stråket. Det allt
tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över
i ett större perspektiv och att tillgången till grönytor
säkerställs.
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US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra

Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared.
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora
vägar som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att
skapa trygga kopplingar i den trafikintensiva miljön så
att det blir mer attraktivt att röra sig till fots och med
cykel utmed stråket. Det kan involvera såväl rena trafikåtgärder som ny bebyggelse med lämplig funktionsblandning som bidrar till en mer stadsmässig miljö.
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksamhetsområde med blandade verksamheter. Givet det
centrala läget finns potential till utveckling med fler
kontorsarbetsplatser, eventuellt med bostadskomplettering där förutsättningar finns. Buller och risker
från väg 40 och 41 innebär utmaningar för bostadsbyggnation vilket gör att olika typer av användningar
kan behöva prövas. Mot Bergsbo finns en del glest
bebyggda ytor som genom förtätning kan länka ihop
stråket upp mot Trandared.

Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden
och stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveckling på Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för
att knyta samman stadsdelen med centrala staden.
Dessutom är stråket en potentiell entrépunkt till en
framtida stadsdel på Getängen och bör därför vara en
förutsättning vid fördjupade utredningar där. Stora
delar av stråket tangerar idag väg 180 vilket kräver att
framkomligheten kan upprätthållas. En framtida omdragning av väg 180 kan möjliggöra att Alingsåsvägen
omvandlas till en mer stadsmässig lokalgata.

Övriga urbana stråk

US10. Göta- Regementet- Gässlösa

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

US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta

US11. Druvefors- Kristineberg- Dammsvedjan

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

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

US8. Knalleland - Sjöbo

Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykelkopplingar som ger goda förutsättningar för stadsutveckling. Väg 42 går genom södra delen av stråket
vilket kan försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där
ligga på utveckling av arbetsplatser, service eller evenemangsfunktioner kopplat till djurparken och arenaområdet. I stråket genom Sjöbo finns stor bostadspotential då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan
väg 42 drogs om. En Strategisk plan för Sjöbo kommer
närmare beskriva möjligheterna att förtäta Sjöbo.
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US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared

Stråket har strategisk betydelse för att binda samman
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entrépunkt till Trandared som kan stärkas genom kompletterande bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket
bör också kopplas till entrépunkten till natur- och
rekreationsområdet Ollonstupet.
US13. Druvefors- Gässlösa

Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas
söderut för att binda samman stadsdelarna. Stråket bör ses som en förutsättning för en framtida tät
stadsdel med goda kopplingar till centrala staden.
Översvämningsrisk från Viskan samt förorenad mark är
centrala förutsättningar som behöver utredas vidare.

Mark- & vattenanvändning

Utvecklingsområden

U4. Knalleland

Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som
idag innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt
omvandlas till varierande miljöer med blandad bebyggelse. Översiktsplanen pekar ut några större områden
där omvandling till ny blandad bebyggelse kan bli
aktuell, på kort eller längre sikt. .

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

U1. Regementet

På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper
av framförallt bostäder. Det är viktigt att området
får tydliga kopplingar till stadskärnan, så att det blir
en naturlig del av staden. Det urbana stråket genom
Göta och till viss del Lusharpan-området, utgör viktiga
länkar mellan regementet och staden.
U2. Hestra

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

U5. Pantängen/Getängen

När kraftvärmeverket vid Pantängen/Getängen är uttjänt finns möjlighet att omvandla ett stort område till
mer blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på
längre sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut
i denna översiktsplan för att uppmärksamma möjligheterna till omvandling på längre sikt. Uppdrag finns
på att ta fram ett planprogram för området. Fokus ska
ligga på utredning av övergripande trafik- och bebyggelsestruktur och hälsa/säkerhet givet nuvarande
användning som industri och energiproduktion.

U3. Gässlösa

Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC
på Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny
blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning
till Göta, samt verksamheter utmed riksväg 27. I uppdraget ingår också att upprätta ett nytt naturreservat
söder om riksväg 27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa behöver kopplas ihop genom de urbana stråken genom
Göta mot regementet, samt kopplas till Druvefors med
goda gång- och cykelmöjligheter.
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Serviceorter
Dalsjöfors
I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015).
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000
personer, beräknat som den tidigare kommundelen
som inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse
utanför tätort. Totalt sett bor det alltså nästan 11 000
invånare i Dalsjöfors med omland.
I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola,
äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver
finns kommersiell service i form av livsmedelsbutik,
kaféer, restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt
samlat kring torget och Storgatan som löper centralt
genom tätorten. En del av den offentliga servicen, t.ex.
vårdcentralen är dock placerad en bit ifrån de centrala
delarna.
Förslag till markanvändning

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

UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Ambitionen är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder,
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla
bostäder och funktioner framförallt kring torget och
utmed Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och
kompletteras med pendelparkering för att

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

Fristad

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

Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostäder och fler servicefunktioner. Det finns potential

att utveckla stationsområdet genom fler bostäder i
närheten samt bättre möjligheter till färdmedelsbyten,
t.ex. pendelparkering. Den centrumnära bebyggelsen
(ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare
bebyggelse på gång- och cykelavstånd. Bostadsförtätning har nyligen skett söder om Nya kyrkvägen, och
det finns potential att fortsätta den utvecklingen för
att skapa mer boende nära station och centrum. Väster
om järnvägen finns också möjligheter att planera för
nya bostäder med olika bostadstyper och upplåtelseformer. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopplingar som gör det enkelt att nå centrum och station. I
övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga
avstånd från busshållplatser.
Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid
badplatserna Asklanda, Skalle samt idrottsanläggningar vid Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas
i all planering. Andra mindre grönytor finns även inom
tätorten där hänsyn ska tas i samband med ny bebyggelse.
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Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena
och Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca
10 000 invånare i Fristad och dess omland. Som kommunens största tätort efter Borås finns stor potential
till en positiv befolkningsutveckling och större utbud
av bostäder och service.
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Sandared
Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlandet inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografiska läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men
även till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostadsbeståndet domineras av småhus, flerbostadshusen
finns främst nära centrum i Sandared. Servicen är
framförallt koncentrerad till centrum, med t.ex. högstadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik.
Sandareds station har tågtrafik på kust- tillkustbanan
mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal busslinjer går
också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt
jämfört med busstrafiken, främst pga dålig kapacitet
på järnvägen.

Förslag till markanvändning

Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt
utbud av bostäder och servicefunktioner. Fler boende
nära stationen stärker underlaget för tåg och kan motivera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i
att skapa en attraktiv regiontrafik som ansluter till den
framtida Götalandsbanan. Stationsområdet bör också
utvecklas för byten mellan cykel, bil och buss/tåg genom
attraktiva pendelparkeringar. Den centrumnära bebyggelsen (ca 600 meter från stationen) kan förtätas med
fler bostäder som möjliggör gång- och cykeltrafik till
stationen. Övriga tätorten domineras av småhusbebyggelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid Viaredssjön
ska värnas vid förtätning av bebyggelsen.
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Göteborgsvägen är en generell utmaning för både
Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning
under delar av dygnet. Trafiksäkerhet och buller
begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i
strategiska lägen nära kollektivtrafik. Mot Borås har
trafiksituationen dessutom blivit mer ansträngd sedan
anslutningen mellan väg 27 och väg 40 öppnade.

Borås Stad och Trafikverket samverkar för att hitta
lösningar på trafiksituationen. Den utpekade nya väganslutningen för 180 från Viared är en förutsättning
för att avslasta Sandared och Sjömarken från genomfartstrafik.
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Mark- & vattenanvändning

Viskafors

Förslag till markanvändning

Centrum och torget har potential att utvecklas genom
att fler bostäder tillkommer. Funktioner bör samlas inom centrum för att hålla ihop den småskaliga
karaktären och uppmuntra till rörelse med gång och

cykel. På sikt skulle en flytt av tågstationen vara positiv
för att skapa en attraktiv knutpunkt för både buss och
tåg med pendelparkering i strategiskt läge. Att flytta
stationen kräver ett större resandeunderlag vilket
motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i
centrum. Tills vidare bedöms buss utgöra den huvudsakliga kollektivtrafikförsörjningen.
Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen
för att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbostadshus för att blanda upp den småhusdominerade
miljön. Det finns också potential att utveckla attraktiva bostadsmiljöer t.ex. utmed Viskans östra sida med
närhet till såväl centrum som Storsjön med omgivningar. I övriga delar av tätorten kan förtätning ske där
det är lämpligt. Det är viktigt att tillgodose gång- och
cykelmöjligheter inom orten, med betoning på kopplingar till centrum.
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Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med närliggande tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs
samt landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 invånare i hela omlandet. I Viskafors finns förskola, skola,
bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är
huvudsakligen samlad kring torget. Kollektivtrafiken
försörjs av buss och tåg. Tågstationen är dock placerad
ca 1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågresandet står för en låg andel av kollektivtrafikresandet.
Storsjöns naturreservat erbjuder naturupplevelser och
rekreationsmöjligheter.
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DEL 3 Hänsyn och
riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvaliteter eller andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn
till vid till exempel detaljplanering, bygglovprövning eller andra
åtgärder i den fysiska miljön. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska
översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna
intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna
intressen rör t.ex. natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter,
kommunikationsleder samt vissa bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Hänsyn till allmänna intressen

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

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

Aktualisering av kartmaterial

Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad som
bedöms intressant ur översiktligt perspektiv. Vissa
hänsynsområden är relativt beständiga över tid, medan andra kan förändras i takt med ändrad lagstiftning
eller i samband med att ny kunskap utvecklas. Kartorna ger därför en bild av läget när översiktsplanen
upprättades.

Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskategorier där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsynskategorierna är:

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

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

I vissa fall hänvisar planen även till planeringsunderlag
som är tillgängliga på myndigheters webbplatser.

Hänsyn till riksintressen

Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av
betydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt
miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras vär
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Natur- och kulturmiljövärden
Skyddad natur
Naturreservat

Djur- och växtskyddsområden

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

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

• Backa
• Flenstorp (kommunalt)
• Kröklings hage
• Lindåsabäcken (kommunalt)
• Mölarp
• Rya åsar (kommunalt)
• Rölle
• Storsjön (kommunalt)
• Sundholmen
• Torpa
• Tranhult
• Tränningen
• Vänga mosse (kommunalt)
• Älmås (kommunalt)
Ett ytterligare naturreservat planeras av kommunen
på det militära övningsfältet Bråt. Området har höga
naturvärden och kommunen har efter samråd med
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen aktualiserat frågan
om att bilda ett kommunalt naturreservat i området.
Försvarsmakten bedriver idag verksamhet på Bråts
skjutfält och samråd sker därför mellan kommunen
och Försvarsmakten angående reservatsbildning.

Naturminne

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

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

Naturminnen och biotopskyddsområden finns
redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst
Skyddad natur.
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Strandskydd

Strandskyddet ska trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet. I hela landet gäller ett generellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det
skyddade området är normalt 100 till 300 meter från
strandkanten såväl på land som i vattenområdet och
omfattar även undervattensmiljön.
Inom strandskyddsområde är det förbjudet att uppföra nya byggnader, ändra användning, byggnader
eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från
området eller vidta andra åtgärder som väsentligen
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dispens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om
åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte och
om särskilda skäl uppfylls. Vid varje beslut om dispens
eller upphävande av strandskydd i detaljplan ska en fri
passage till vattnet lämnas för allmänheten. Länsstyrelsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut
om dispens från strandskyddet.
Riktlinjer för strandskyddsområden

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

Strandskyddsdispens - särskilda skäl

Dispens från strandskyddet kan prövas av
kommunen om det anses finnas särskilda skäl.
Dessa är:
1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse,
verksamhet eller annan exploatering väl avskild från
området närmast strandlinjen.
3. Området behövs för en anläggning som för sin
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte
tillgodoses utanför området.
4. Området behövs för att utvidga en pågående
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras
utanför området.
5. Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose ett
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses
utanför området.
6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett
annat mycket angeläget intresse.

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

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

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

Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik
flora av kärlväxter och har ofta betydelse för den
biologiska mångfalden och för upplevelsen av kulturlandskapet. Borås Stad hyser ett stort antal sådana
områden.
Våtmarker

Våtmarker har stor betydelse för många djur- och
växtarter. I kommunen finns många våtmarksområden, enligt länsstyrelsens våtmarksinventering.
Läs mer på:
lansstyrelsen.se/vastragotaland

Nyckelbiotoper

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

Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfalden och har stark koppling till kulturlandskapet.
Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbalken, men genom att de uppmärksammas

Riktlinjer för områden med höga naturvärden

• Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön bedömas.
• Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I)
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot
åtgärder som påverkar området negativt.
• Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar
området negativt.
• Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden
av klass I eller II inte kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen.
• Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktionsområden, rastplatser och uppväxtmiljöer för djur
och växter gentemot åtgärder som påverkar området
negativt.
• Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att
fortleva på den plats de finns.
• Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga naturvärden inom kommunen.
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Friluftsliv
Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och
friluftsområden, såväl nära staden och tätorterna som
på landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av
stadsnära friluftsliv. Närhet till små och stora områden
av olika karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och
har positiv inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa.
Att hålla ihop bebyggelsen och värna de gröna kilarna
runt staden möjliggör ett långsiktigt och stadsnära
friluftsliv.
Utpekade områden med höga friluftsvärden är större
områden med exempelvis anläggningar, spår och
leder. Vissa badplatser vid de större sjöarna finns med
för att visa på vikten av att upprätthålla tillgängligheten utmed strandremsor. Det kan också vara områden
med potential eller behov av att utveckla friluftslivet
genom olika åtgärder. Kartan redovisar därför områden där hänsyn kan behöva tas både till det befintliga
friluftslivet och till möjligheten att utveckla nytt. Söder
om staden finns ett särskilt behov av att skapa nya
områden för rekreation och friluftsliv, i synnerhet då
regementsområdet och Gässlösa förtätas med fler
bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbredda
och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra.

Riktlinjer för områden med höga friluftsvärden

• I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla
friluftslivet i framtiden.
• Särskild hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområden för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil
och god hälsa även när staden och tätorterna växer
med mer människor.
• Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt
verka för att utveckla befintliga och nya områden för
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funktion.

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsunden-Torpasjön är av riksintresse för friluftslivet. Dessa redovisas separat i avsnittet om
riksintressen.
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Kulturmiljö
I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna främst
representerade på landsbygden i form av exempelvis gamla odlingslandskap, men även i staden och i
tätorterna där det ofta rör sig om miljöer kopplade
till textilindustrin och dess framväxt. Kunskapen om
kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås Stads
Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet Industribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogrammet är ett samlat kunskapsunderlag och handlingsprogram för hur man ska hantera kulturmiljövårdens
intressen i kommunen. Programmet ska i första hand
användas i kommunens samhällsplanering och för
handläggning av bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd
och riktlinjer för vård och säkerställande av bebyggelsen.
Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag
där de utvärderade miljöerna ses som utredningsområden där man inför konkreta exploateringsåtgärder
bör göra fördjupade studier av det specifika området.
Dessa studier kan innehålla analyser och rekommendationer som är kopplade till de aktuella förutsättningarna. Det kan t.ex. vara aktuellt med en arkeologisk utredning eller en analys av odlingslandskapet
med hjälp av historiskt kartmaterial.
Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöprogrammet så att miljöer från senare bebyggelseepoker
inventeras och integreras.
I Borås finns också tre områden av riksintresse för kulturmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 §
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om riksintressen.
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Riktlinjer för områden med höga
kulturmiljövärden

• Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt
för kunskapen om och hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.
• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som påverkar
det kulturhistoriska värdet negativt.
• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av ny bebyggelse och anläggningar
• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och landskapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevelsen
av, och tillgängligheten till dessa.
• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom
eller i anslutning till bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade
utredningar behöva genomföras för att säkerställa
att utpekade värden inte går förlorade utan istället
bevaras och berikas.

Hänsyn och riksintressen

Areella näringar
De areella näringarna, ibland kallade gröna näringar,
har stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosystemtjänster, landskap och produktion. Det är värdefullt att behålla och utveckla det jord- och skogsbruk
som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedelförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet
öppet.
Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas
i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk. En sammanhållen bebyggelse och restriktiv hållning gentemot ianspråktagande av produktiv jordbruksmark ska därför
gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på
lång sikt. Stor försiktighet gäller också för ny bebyggelse i obebyggda skogsområden eller i områden där
skogsbruk kan försvåras. Genom att sträva efter att
hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder som
fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.

Riktlinjer för areella näringar

• Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk.
• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyggelse eller annan ändrad markanvändning får inte
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.
• Om exploatering av jordbruksmark ändå övervägs
ska en bedömning och avvägning mellan byggnation
och allmänna intressen göras. Bedömning ska göras
utifrån frågan om jordbruksmarken är brukningsvärd.
Om jordbruksmarken bedöms brukningsvärd ska bedömning göras utifrån huruvida exploateringen är av
väsentligt samhällsintresse samt om exploateringen
kan ske på annan plats än på brukningsvärd jordbruksmark.
• Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jordbruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas så
att störningar i form av till exempel buller och lukt och
risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföretagen undviks.
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter
Dricksvatten

Tillgång på vatten för dricksvattenförsörjning är en
central naturresurs av stort samhällsintresse. Vattenförekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen
som ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd
mot sådant som kan påverka vattnets kvalitet och
kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom
vattenskyddsområden som innebär vissa begränsningar och restriktioner på verksamheter och boende.
Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kommunen,
beslutar om skyddsområden och vilka bestämmelser
som gäller i skyddszonerna.
För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk.
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommunalt dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärtingen till Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstörningar i Öresjö. Produktion av dricksvatten sker även
i Dalsjöfors, Rångedala, Bredared och Hedared. Alla
vattentäkter inom Borås Stad som producerar allmänt
dricksvatten har ett gällande skyddsområde, inklusive
Ärtingen. Dessutom ingår delar av Ramslätts skyddsområde i Marks kommun även i Borås.

skulle i Borås innebära att råvatten kan behöva tas från
någon av de identifierade potentiella dricksvattentäkterna samtidigt som Öresjö och Ärtingen behålls i
produktion.
Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som
kan vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricksvattenförsörjning i Borås. Planering och exploatering
behöver ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att
nyttja dem för framtida dricksvattenproduktion inte
äventyras. De identifierade grundvattenresurserna
är stora, men kan inte ensamt leverera den mängd
dricksvatten som Borås har behov av. Därför avses inte
de potentiella dricksvattenresurserna för grundvatten
ingå i en framtida dricksvattenförsörjning av Borås
Stad. Följande potentiella ytvattentäkter pekas därför
ut som områden där särskild hänsyn bör tas:
•
•
•
•

Säven
Tolken
Åsunden
Frisjön

Vattenförsörjning på längre sikt

Råvattentillgången bedöms vara god i kommunen,
med det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo
vatten-verk. Med en beräknad befolkningsökning på
upp till 140 000 invånare till 2035 behöver dricksvattenproduktionen anpassas. Det kan innebära att leveranssäkerheten på sikt behöver öka genom ytterligare
ett vat-tenverk. Produktionen på Sjöbo kommer därför
behöva ses över för att möta framtidens behov, detta
är ett arbete som är planerat att starta 2017. Det finns
idag inga beslut om lokalisering av eller byggnation
av ett nytt verk.
För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenerationsperspektiv kan behovet av redundant dricksvattenproduktion vara avgörande. Redundans avser bl.a.
systemens tillförlitlighet och förmågan att upprätthålla en god vattenförsörjning även vid störningar. Det
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Riktlinjer för dricksvattenförsörjning

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricks
vattenförsörjning med avseende på både
vattentäkt och produktionsanläggning.
• I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter ska
särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja dem
för framtida dricksvattenproduktion.
• Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder
inte planeras som riskerar att påverka dricksvattenförsörjningen negativt.

Hänsyn och riksintressen

VA-försörjning (Vatten och avlopp)

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

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

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

Riktlinjer för VA-försörjning

• Alla fastigheter i kommunen med behov av dricksvatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd
anläggning.
• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt
VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte
att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta bebyggelsen så att fler fastigheter ska dela på kostnaden
för vatten och avlopp.
• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt
vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet
antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och
dagvatten
• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för
minskad belastning på ledningsnät och recipienter.
Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i
minst ett 100-årsperspektiv.
• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når
recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.
• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar
miljön för upplevelser, rekreation, lek, naturvärden
och biologisk mångfald.
Områden i behov av förändrad VA-försörjning

Inom Borås Stad har ca 30 områden med sammanhållen bebyggelse identifierats som kan ha behov av
en förändrad VA-struktur. Områdena har genomgått
behovsbedömning av vart en förbättrad VA-lösning
är mest angelägen. I dessa områden kan krav komma
att ställas på att kommunen ordnar vatten och/eller
avlopp i ett större sammanhang med stöd i Lagen om
allmänna vattentjänster. Med detta i åtanke är det
särskilt viktigt att inte ny bebyggelse tillkommer där
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt
VA.
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt
VA byggas ut till följande områden:
• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)
För en del av de övriga bedömda områdena kan behov
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricksvatten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en
korrekt bedömning. Det krävs ett vidare arbete med att
säkerställaochfördjupainformationenomområdenaide
olika kategorierna. Mer information finns i VA-planen.
Riktlinjer för områden med behov av förändrad
VA-försörjning

• Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA enligt
6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).
• Vid utbyggnad och förtätning i områden som är föremål för utbyggnad av kommunalt VA så ska nybyggnation tillåtas endast om det gynnar en kostnadseffektiv
utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en
integrerad del det kommunala verksamhetsområdet.
Energiproduktion och distribution

Det kommunägda bolaget Borås Energi och Miljö
producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med
förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner
kommer att samordnas i en ny anläggning på Sobacken för att utgöra ett samlat energi- och miljöcentrum
(EMC) för avfallshantering, energiproduktion och
avloppsrening.
Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både genom struktur och utformning. Den bebyggelsestruktur som översiktsplanen föreslår är energieffektiv bl.a.
genom att förtätning möjliggör för ny bebyggelse
att integreras i befintliga system. Det möjliggör också
ett mer energieffektivt resande. Byggnaders klimatavtryck påverkas även av materialval och hur energieffektiv byggnaden är i drift. Befintligt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört
med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader
behöver minskas genom ett livscykelperspektiv vid
nybyggnation och renovering.
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Eldrivna transporter

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

En växande stad ställer krav på ytterligare elförsörjning som är driftsäker. Planering för nya ledningar
planeras runt Borås, som på sikt ska ersätta det befintliga. De nya ledningarna sträcker sig från Sjöbo via
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och
vidare in mot centrum och ut mot industriområden
och landsbygd. Längs kabelsträckningen kommer ett
antal mindre mottagningsstationer att byggas.
För att möta behovet av el till nya industrietableringar
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också
byggas ut i växande bostadsområden. Hänsyn behöver tas till elnätets utvecklingsbehov.
Riktlinjer för energiproduktion och distribution

• Ny bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp och
el
• Uppvärmning/kylning ska i första hand ske med
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.
• Skapa förutsättningar för resurseffektiva bebyggelsestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för att
underlätta hållbara resvanor.
• Klimatavtrycket från byggnader ska minskas genom
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation
och renovering.
• Infrastruktur för att möta övergången mot fler eldrivna fordon kommer kräva utrymme och behöver
därför komma in i tidiga planeringsskeden.
• Laddstationer för elfordon behöver utvecklas och
placeras i strategiska lägen.
• Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till
elnätets behov av infrastruktur.

Hänsyn och riksintressen

Vindkraft

Riktlinjer för vindkraft

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

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

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I
uppdraget ingår att utreda tysta områden. Vindkraftsförutsättningarna har tidigare utretts översiktligt i
dokumentet Förutsättning för att bygga vindkraftverk i Borås (2011) som bl.a. innehåller vindkartering
och identifiering av potentiella intressekonflikter.
Utredningen skedde i samråd med grannkommuner,
myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kommunens olika landskapstyper. Detta utredningsmaterial är viktiga underlag i det fortsatta arbetet med att
ta fram en vindbruksplan.
Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendationer kring principer vid etablering av vindkraft. Beslutet grundade sig på ovan nämnda utredning. Rekommendationerna är indelade under följande rubriker:
• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället
• Samordna med andra störningar.
Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vindkraftsetableringar utan hänvisar det till vindbruksplanen. Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen
grundar sig därför på gällande beslut samt myndigheters rekommendationer.

• Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kommunfullmäktiges rekommendationer kring principer
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid
planering av vindkraft.
• Planering av vindkraft nära kommungräns ska samrådas med berörd kommun.
• För att säkerställa att eventuella områden som
framöver pekas ut som lämpliga för etablering av
vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten.
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras.

Solenergi

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

• Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen av
solenergianläggningar.
• Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgärder
i anslutning till befintliga anläggningar ska förutsättningarna för fortsatt drift säkerställas.
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Avfallshantering

Bredband och mobilnät

Avfall ses som en resurs som ska hanteras enligt
ordningen minimering, återbruk, återvinning eller
energiut-vinning. I sista hand ska avfallet deponeras.
Borås har ett väl utbyggt system för avfallshantering
och produktion av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och
el. Avfall samlas och sorteras på Sobacken söder om
Borås där även biogasanläggning finns. Utsorterat
hushållsavfall används för fjärrvärmeproduktion i
Ryaverket. När Ryaverket avvecklas kommer även
fjärrvärmeproduktionen ske på Sobackens samlade
Energi- och Miljöcentrum.

Snabb och trygg internetuppkoppling är avgörande
för kunskap och företagande och är i dag en naturlig
del av människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i
allt högre grad en förutsättning för äldres möjligheter att bo kvar genom att exempelvis använda
e-hälsohjälpmedel. Det är särskilt viktigt för landsbygdens utveckling. Borås Stad strävar efter att
fler boråsare ska få tillgång till fiberuppkoppling.
Kommunen bygger ut fiber i tätorterna genom
eget bolag, samt stöttar enskilda fiberföreningar
ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det fasta
fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex.
bostadsområden.

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

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

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

• Värna naturresurser, såsom jord och skog, grundoch ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg och
naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar
framtida användning.
• Anlägg bergtäkter på strategiska platser som medför
så lite transporter och störningar som möjligt.
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Mobilnätets infrastruktur i form av mobilmaster och
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras
i tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna
infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller
verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mobilnät ska placeras så att de inte stör kringliggande
verksamheter eller bostäder.
Radio och TV

Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig samhällsfunktion för radio- och tv-kommunikation. Inga
åtgärder tillåts som påverkar dess funktion negativt.
Södra Älvsborgs sjukhus

Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde
och är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja
för god framkomlighet för utryckningsfordon samt
god tillgänglighet för såväl sjukhusbesökare som
anställda. Sjukhusets utvecklingsbehov ska beaktas
i den fysiska planeringen genom samverkan mellan
kommunen och Västra Götalandsregionen.

Hänsyn och riksintressen

Räddningstjänst och utryckning

En tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet
på att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet
kan lösa sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det
handlar dels om framkomlighet i trafiken, dels om
förmågan att nå fram till och utrymma byggnader.
Samråd ska ske med räddningstjänsten i samband
med planering av ny bebyggelse eller andra åtgärder. På sikt kan det finnas behov av en eller flera nya
brandstationer för att öka förmågan att klara insatstiderna. Det finns idag ingen fastställd placering, men
samhällsplaneringen ska vara öppen för och samverka
med räddningstjänsten kring kommande behov.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Råvarutillgångar
Naturgrustäkt
Dricksvattenförsörjning
Vattentäkt
Reservvattentäkt
Potentiell vattentäkt
Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet
Avfallshantering
Avloppsreningsverk (avvecklas)
Avloppsreningsverk (planerat)
Dricksvattenproduktion
Energiproduktion
Energiproduktion (planerad)
Kommunikationsanläggning
Räddningstjänst
Sjukhus
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall områden där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som
planeringen behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen
har starkt fokus på förtätning av redan byggda områden som kan innebära utmaningar vad gäller t.ex.
buller och markförhållanden. Många aspekter kommer
behöva utredas vidare men översiktsplanen ger en
grundläggande bild av vilka intressekonflikter som
kan uppstå och vilken hänsyn som behövs.

Vatten- och luftkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)

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

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

Målen med arbetet överlag är följande:
• God status på yt- och grundvatten
• God tillgång på vatten
• Att vattenkvaliteten inte försämras.
• Att framtida generationer ska få uppleva god 		
vattenkvalitet.
Det är viktigt att kommunen säkerställer god vattenkvalitet för alla medborgare idag och i framtiden.
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som bedöms
kunna påverka miljökvalitetsnormerna för vatten
negativt. Ingen ny verksamhet som gör att MKN för
vatten överträds ska tillåtas, samt att det ska göras
möjligt att uppnå MKN. Befintlig verksamhet ska sträva efter att förbättra vattenförhållandena.
Riktlinjer för att upprätthålla god vattenkvalitet

• Borås stad ska genom planering sträva efter att uppnå samt bibehålla god status för vatten. Alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk vattenstatus och/eller statusen ska inte försämras.
• Användning av mark och vatten ska ske på ett
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan,
den biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och
friluftsvärden bibehålls.
• Naturresurser, som grund och ytvatten, vattenkraft
med mera ska värnas mot åtgärder som negativt
påverkar framtida användning.
• Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker, ska
skyddas mot åtgärder som negativt kan påverka MKN
för vatten.
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Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)

Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning
och industrier. Luftföroreningar transporterars även in
i Sverige över riksgränsen. Utsläppen från transporter
är den luftförorening som främst ger hälsoproblem
eftersom den sker i gatunivå där människor vistas.
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda
människors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav.
MKN är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. Borås stad ansvarar
för att normerna följs i samverkan med luftvårdsförbundet Luft i Väst. Partikelmätningar (PM10) gjorda av
Borås Stad visar att halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och dygnsmedelvärdet i kommunen. Vid förtätning av staden kommer
fler människor vistas på samma yta och fler människor
kommer att påverkas av luftföroreningar. Det kan
även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar mängden föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra
att omblandningen av luften minskar och därmed
koncentreras halterna. Exakt hur koncentrationen ser
beror på hur byggnader ser ut och var de placeras. Att
översiktsplanen styr mot ett ökat hållbart resande är
viktigt för att inte halterna av luftföroreningar ska öka.

Buller och vibrationer
Buller

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

I kommuner över 100 000 invånare omfattar miljökvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar,
järnvägar, flygplatser och hamnar. Kommunerna och
Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggningar samt ta fram åtgärdsprogram för att minska bullerstörningar. Borås Stad kartlade bullersituationen 2012
där cirka 40 procent av Borås Stads invånare är utsatta
för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, främst från väg
och järnväg.
Riktvärden för buller har nyligen ändrats så att bebyggelse kan placeras i mer bullerutsatta områden.
Riktvärdena för inomhusvärden är dock desamma. För
bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i
stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än
35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55
dBA.

Riktlinjer för att upprätthålla god luftkvalitet

• Borås stad ska genom planering sträva efter att uppnå
samt bibehålla god status för luft.
• Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgärderna inte orsakar/bidrar till ett överskridande av miljökvalitetsnorm.
• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsystem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.
• Kommunen ska följa upp effekterna på luftkvaliteten
från stadsbyggnad och förtätning och vid behov ska
negativa effekter reduceras.
Aktuella bullerkarteringar för väg
och järnväg finns på boras.se -->

Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga bebyggelsemiljöer och att bebyggelseutvecklingen sker
i urbana stråk och i stationsnära lägen. Förtätningsmöjligheterna tenderar att stå i konflikt med de stora
genomfartslederna, t.ex. väg 40 och 42. Hantering av
buller i bebyggelseplaneringen kommer därför få allt
större fokus framöver. För att möjliggöra fler bostäder
i bra kollektivtrafiklägen samt gång- och cykelmöjligheter behöver bebyggelsen lokaliseras och placeras så
att buller minimeras. Mindre känsliga byggnader som
verksamheter eller parkeringshus kan och bör placeras som bullerskydd för bostäder och andra känsliga
byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördjupade
bedömningar och mer detaljerade bullerutredningar göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen
fastställas.
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Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kommer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad.
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anläggningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter
hindras.
Vibrationer

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

• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.
• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre
vistas.
• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas
till områden som redan är bullerpåverkade.
• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som avskärmning mot bullret.
• Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska
antalet bullerutsatta bostäder och människor. Bullersituationen behöver utredas och uppdateras med en ny
kartläggning.
• Vid planering och byggnation i närheten av väg och
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.
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Störande verksamheter

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

• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor
ska respekteras. Bostäder bör placeras så att pågående verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand.
• Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans
på platser där de inte påverkar bostäder, människor
och stadsliv negativt.

Hänsyn och riksintressen

Farligt gods

Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns
för väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg
1757, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till
kustbanan, vid passage genom Borås kommun. Förbud mot farligt gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan
samt Centralbron. Godstransporterna förväntas öka,
därmed även farligt gods, samtidigt som Borås strävar
efter förtätning av befintlig bebyggelse och i lägen
som kan tangera leder för farligt gods. Liksom buller
kommer frågan om närhet till farligt gods få större
fokus i den fortsatta planeringen.
Länsstyrelsen anser att riskfrågor ska beaktas vid planering inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad
har tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn
som behöver tas vid planering av ny bebyggelse.
Rapporten beskriver en metod för hur man kan utreda
frågor om farligt gods som ligger inom 150 meter från
transportleden. Syftet är att underlätta en tidig bedömning av vilka utredningar som kan krävas för att
hitta lämplig markanvändning samt möjliga åtgärder.
Exempelvis kan vissa mindre känsliga verksamheter
som parkeringar och tekniska anläggningar ligga
närmare tranportleden så att känslig bebyggelse hamnar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också en
samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för
en smidig planeringsprocess.

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

• Utpekade farligt godsleder genom Borås ska beaktas
vid samhällsplanering så att deras funktion inte påverkas negativt och så att hälsa och säkerhet för de som
vistas nära transportleden kan säkerställas.
• Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt samhällsplanering nära farligt godsleder. Borås Stad bör sträva
efter samsyn med Länsstyrelsen och räddningstjänst
kring farligt godstransporter.
• I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt med
farligt godsleder kan tekniska lösningar vara ett sätt
att nå en tillfredsställande risknivå.
• På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt
farligt gods leds om till lägen utanför centrum. Dessa
bör fortsatt utredas.

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter
kan uppstå

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

Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
Korsningen Druveforsvägen-väg 40.
Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Riskavstånd farligt gods-led (150 m)
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Översvämningsrisk

Risken för översvämningar ökar med ett förändrat klimat i och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer
och högre temperaturer. Särskilt har risken för skyfall
fått ökat fokus i samhällsplaneringen på senare tid.
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns
översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Översiktlig översvämningskartering för Viskan visar naturligt
uppkomna översvämningszoner vid 100-årsregn och
vid högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druvefors, Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens
dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid högsta
vattenflöde, som är en kombination av 100-årsregn
och högsta flöde, överströmmas flera kraftverk och
dammar. Områden med större utbredning av översvämningar finns runt Marsjöarna, i Gingri dalgång
samt genom Göta ner till Guttasjön.
Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering
– ett verktyg för handläggare på kommun och länsstyrelse” ger vägledning vid planering i vattennära
områden. Handboken innehåller en planeringsmodell
samt rekommendationer om dimensionerande höjder
för olika planeringssammanhang. Ett annat underlag
är ”Regional handlingsplan för klimatanpassning ”som
bl.a. rekommenderar åtgärder som baseras på ekosystemtjänstperspektivet.

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
100-årsflöde
Beräknat högsta flöde
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Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsriskerna i kommunen och indikerar var det kan behövas
noggrannare utredningar. Vid detaljplanering eller andra åtgärder i riskområden ska fördjupade utredningar
göras och nödvändiga åtgärder vidtas. Generellt bör
planeringen ha ett klimatanpassningsperspektiv som
att sträva efter att minimera hårdgjorda ytor eller att
dra nytta av ekosystemtjänster.
Riktlinjer för planering i områden med
översvämningsrisk

• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom
eller i anslutning till riskområden för översvämning ska
noggranna riskbedömningar göras.
• Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåtgärder vidtas, t.ex. anpassning av bebyggelse och
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosystemtjänster.
• Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera lågpunkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för att
hitta eventuella problemområden.

Hänsyn och riksintressen

Risk för ras, skred och erosion

Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred,
ras och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmassor kan sättas i rörelse. Det kan leda till skador på
bebyggelse eller på människor. Skred och ras kan
ske naturligt eller genom mänsklig påverkan såsom
förändrad markanvändning eller vattennivåer. Klimatförändringarnas påverkan på nederbördsmängden
kan på sikt bidra till erosion och översvämningar vilket
höjer risken för skred och ras.
Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömer de
geotekniska förhållandena i kommunen som generellt gynnsamma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt
eftersom marken främst utgörs av berg och morän.
I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och
sand samt nära vattendragen finare sediment och silt.
Hela kommunen ligger över högsta kustlinjen. Det
innebär att lera, som normalt innebär högre skredrisker, med några få undantag saknas. I bebyggda delar
och i områden där många människor vistas finns
skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag. Det
handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan
och Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svaneholm längs Viskan.

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

• Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljplanearbete genom att geoteknisk undersökning och
stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på
detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller bygganmälan.

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

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
Jordarter (grov indelning)
Berg
Isälvssediment
Morän
Postglacial sand--grus
Torv
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Förorenad mark

Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten,
sediment eller byggnader där halten av något ämne
är så hög att den kan utgöra risk för människors hälsa
eller för miljön. Förorenade områden i Borås Stad har
inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, och
i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda
bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden
och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt
förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment
finns det flera hundra mindre områden med olika
typer av föroreningar som kan behöva någon form av
efterbehandling. På länsstyrelsens webbplats finns
kartering av potentiellt förorenade områden som uppdateras löpande. Områdena är indelade i en skala från
1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har högst
prioritet vid eventuell efterbehandling.
Potentiellt förorenade områden
finns redovisade på länsstyrelsens
webbplats --> infokartan

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

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

Den övervägande delen av kommunen består av
moränjordar som generellt är klassade som normalriskområde för markradon. Inom normalriskområden
förekommer en variation i markradonhalt beroende
på lokala geologiska skillnader och grundvattennivåer.
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I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Mollaryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och
sand som ger förhöjda markradonhalter och kan vara
högriskområden. Vid nybyggnad bör mätning ske.
Övriga underlag

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

Totalförsvaret
Bråts skjutfält

Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område
som ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom
skjutfältet bedriver Försvarsmakten verksamhet.
Skjutbanorna används då alternativ saknas i närområdet. Borås Stad samråder med Försvarsmakten
angående naturreservatsbildning på Bråt.
Höga objekt

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

• Alla plan- och lovärenden inom områden av betydelse
för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmakten.
• Alla ärenden inom hela kommunen som rör höga
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till
Försvarsmakten

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

Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regional pendling och är därmed av mellankommunalt
intresse. Trafikverket har dessutom pekat ut ett antal
vägar i s.k. Funktionellt prioriterat vägnät. Det är vägar
som är viktiga för regional och nationell tillgänglighet.
I FPV ingår alla vägar i Borås som är klassade som riksintresse samt väg 180 och 183. De utpekade vägarna
utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplanering.
Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och ligger kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket
har tagit fram en vägutredning för vägarna 42 och 180
och beslut har fattats om att gå vidare med att 180 ska
utgöra huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad.
Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan
kommunerna. Det ligger i alla kommuners intresse
att verka för bättre kapacitet och standard på dessa.
Översiktsplanen har starkt fokus på stationsnära
planering som främjar mer resande på järnväg. Borås
ser positivt på en motsvarande inriktning i grannkommunerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsbanans utbyggnad. Kommunerna och kommunalförbunden i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit
fram en gemensam målbild för stråkets utveckling där
Götalandsbanan utgör ryggraden. Målbilden beskriver ett starkt stråk med goda kommunikationer, en
gemensam arbetsmarknadsregion och brett bostadsutbud för ett enkelt vardagsliv.
Godstransporter är en fråga som behöver hanteras
gemensamt med såväl andra kommuner som med
Trafikverket och andra myndigheter. Västra Götalandsregionen beskriver i sin Godstransportstrategi behovet av starka stråk och noder för gods. Borås medverkar i arbetet med att utveckla godstransporterna i
Sjuhärad och Västsverige.
Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen

Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras
ligger delvis över gränsen mellan Borås, Bollebygd
och Vårgårda kommuner. Området ligger inom riksintresse för naturvård och gränsen sammanfaller för
närvarande med ett område utpekat i myrskyddsplanen. Länsstyrelsen jobbar just nu inte aktivt med områdesskydd av området, men det kan bli ett reservat i
framtiden.
Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda
kommun.
Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och
då kräva tillstånd.
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller
delvis inom andra kommuner:

• Uttermossen (Mark)
• Skephult (Mark)
• Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och
Ulricehamn)
• Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
• Lysjön (Svenljunga)
Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.
Vatten

Flera vattendrag och ytvatten sträcker sig över
kommungränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet,
som är av riksintresse för naturvård. Dricksvattentäkten Öresjö samt av översiktsplanen utpekade
potentiella framtida vattentäkter ligger delvis i eller
har avrinningsområden i andra kommuner. Åtgärder
på respektive sida om kommungränsen kan påverka
vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av mellankommunalt intresse att gemensamt verka för god
status på de vatten som sträcker sig över kommungränserna.
Natur- och vattenområden kan generellt sägas utgöra
en grön infrastruktur som sträcker sig över stora
områden, ofta över kommungränser. Värnandet och
utvecklandet av grön infrastruktur kommer sannolikt
bli en allt mer angelägen fråga att hantera i mellankommunalt eller regionalt perspektiv. Detta kommer
behöva stöd och underlag från bl.a. länsstyrelsen och
andra myndigheter.
Riktlinjer för mellankommunala intressen

• Borås ska samverka med omkringliggande regioner
kring frågor som rör exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen.
• Åtgärder som planeras i hänsynsområden som korsar
eller ligger nära kommungräns ska samrådas med
berörd kommun.
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Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada deras värden eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena
eller anläggningarna för avsett ändamål. För områden
som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur
kommunen avser tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till
riksintresset oavsett om en planerad verksamhet sker
innanför eller utanför det redovisade områdets gränser. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.
Övergripande inriktning för riksintressen i
kommunen

Många riksintressen inom Borås Stad har gällt under
lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder
som påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt
väsentligt synen på riksintressena som beslutats av
statliga myndigheter.
Inriktningen är att riksintressena ska respekteras och
att inga åtgärder ska tillåtas som påverkar riksintressenas motiv negativt.
Riksintresse kommunikationer

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

För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet,
transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner.
I Borås stad är följande vägar av riksintresse
enligt Trafikverket.

•
•
•
•

Väg 27, Karlskrona – Göteborg
Väg 40, Göteborg – Västervik
Väg 41, Varberg – Borås
Väg 42, Borås – Trollhättan

Det ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riksintressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling
som skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt
resande och som harmoniserar med regional och
nationell trafik. Förtätningsstrategin behöver kombineras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och
cykelnätet samt med olika former av mobility management-åtgärder. Dialog mellan kommunen och
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal
utveckling och bibehållen kapacitet och framkomlighet på vägarna.
Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överenskommelse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärdsförslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet
är att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås
samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås
Stad kommer därtill i en trafikplan genomföra fördjupade utredningar av det övergripande vägnätet för
att identifiera åtgärder för att hantera den långsiktiga
trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a.
ÅVS Noden Borås och i samverkan med Trafikverket.
Järnvägar

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

• Viskadalsbanan
• Kust till kustbanan
• Älvsborgsbanan
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Järnvägsstationer

Borås centralstation samt stationerna i Borgstena,
Fristad, Knalleland, Sandared och Viskafors är riksintressen som ska skyddas mot åtgärder som påverkar
deras funktioner negativt.

Framtida järnväg
Götalandsbanans utredningsområde

Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor,
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunikationsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens
förutsättningar.
Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åtgärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten
för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför
är även det externa markanspråket svårt att precisera.
Trafikverkets utgångspunkt är att det i utredningsområdet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet som avsevärt kan försvåra framtida
byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta tidiga
skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur
en föreslagen exploatering i utredningsområdet kan
komma att påverka eller påverkas av höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och
kommunen är därför stort. Trafikverkets utgångspunkt
är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveckling i
berörda kommuner, utan att utbyggnaden av höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras.
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndigheter kring hur riksintressefrågan kring Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är
beslutad.
Borås Stads syn på riksintresset

Kommunen delar Trafikverkets intention att gemensamt undvika situationer som väsentligt kan försvåra
utbygganden av höghastighetsjärnvägen. Götalandsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfråga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning
omfattande och täcker stora delar av de områden där
kommunen vill se bebyggelseutveckling.
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Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsätter så att riksintresset kan preciseras och minska i
omfattning. Borås välkomnar också förtydliganden
från myndigheterna gällande hur riksintressena för
järnvägen ska hanteras. Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är viktig för att möjliggöra
både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt
god stadsutveckling i Borås.
Luftfartens riksintresse

Borås Stad berörs av den så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde på 55 km kring flygplats där
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen)
för Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings
flygplatser. Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan
ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom
den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd
flygplats.

Hänsyn och riksintressen

Riksintressen
Riksintresse kommunikationer
Järnvägsstation
Befintlig järnväg
Befintlig väg
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse friluftsliv
Riksintresse naturvård
Riksintresse naturvård
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Natura 2000
Riksintresse Kulturmiljövård
Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt
kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen
föreslår inga förändringar som påverkar riksintressena
för naturvård negativt.
Följande områden anges som riksintresse för naturvård:
• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo
och Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle		
bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks
kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

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

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

(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markanvändningen som påverkar riksintresseområdena för
friluftslivet negativt. Översiktsplanens övergripande strategi att koncentrera ny bebyggelse till redan
bebyggda områden fredar riksintressena från negativa
åtgärder. Områdena ska hållas fria även från andra
anspråk på enskild bebyggelse eller andra åtgärder
som kan påverka riksintresset negativt.
• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och
Ulricehamns kommun)
• Rya åsar
• Mölarp-Krökling
Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988.
Rya åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter
samråd med Borås Stad. Borås Stad och länsstyrelsen
har enats om avgränsningarna för de nya riksintressena för friluftsliv.

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

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

Riksintresse Natura 2000

(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)
Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta
i kombination med föreskrifter för naturreservat,
markägaravtal etc. Det krävs tillstånd för verksamhet
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även
utanför området, om det på ett betydande sätt kan
påverka miljön. Samråd krävs med ansvarig myndighet, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse, för att se om
verksamheten eller åtgärden kan påbörjas. Tillstånd
krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna är
direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs
i bevarandeplanerna för respektive område. Följande
områden har status som riksintresse Natura 2000:
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I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som
inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppförandet av höga byggnadsobjekt så som master och
vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i
tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela
lan-dets yta är samrådsområde för objekt högre än 20
m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen används också som förberedelse
för införandet av höga objekt i landets flyghinderdatabas.

Miljökonsekvensbeskrivning

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

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområden/ aspekter:
• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för
ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och
livsmiljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt
utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin
och Viskan.

Planförslaget

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya
översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och
långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:
• En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
• Infrastruktur som hanterar tillväxten
• God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
• Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
• Regioncentrum med nationell och internationell
koppling
Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige.
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad
station utan betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön.
Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva kompletteras genom tillägg eller
fördjupningar.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kal�lat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer
fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i
detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen
2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att
kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov
av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och
därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot
förtätning.
Hållbarhetskonsekvenser

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna
samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra.
En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är
nödvändig för att åstadkomma långsiktig hållbarhet,
och kräver ofta prioriteringar.
Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar
utveckling för Borås Stad.
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara:
- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart
resande
- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och
gynna samspel, motverka segregationen
- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som
möter befolkningstillväxt
Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot
samhället och en av vår generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för
samhället. Av dessa utsläpp står transporter för en
betydande del som också ökar. För att nå resultat är
det därför avgörande att planera för ett samhälle där
förbrukningen av fossila bränslen minskar. För att
uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs
ett samspel mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs
att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett
samhällsperspektiv kan det innebära att det för den
boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja
bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För
boende i stad och tätort bör transportsystemet stödja
resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att
samhället erbjuder tillgång till vardagslivets service
även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är helhetssynen viktig, och det bör därför
betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande
i mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det
innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i
andra, mer tätbebyggda delar av kommunen. Den
relativa lättheten att välja ett hållbart transportsätt
innebär också en avvägning där exempelvis avstånd
mellan målpunkt och parkering bör vara jämförbart
med avstånd mellan målpunkt och kollektivtrafikhållplats.
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Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är
det också en mycket viktig social aspekt i avvägning
mellan att upplåta markyta för väg och parkering i
jämförelse med annan möjlig markanvändning, som
bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor.
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft
och människors samspel om människors behov av att
transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur.
Det ger större förutsättningar för ytor för mötesplatser,
service och rekreation.
Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv
och service för invånarna är samtidigt en viktig del av
helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt för den enskilde.
Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata
efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i
stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre
förutsättningar för resande med kollektivtrafik, cykel
och för fotgängare. För att förverkliga strategin och
förverkliga mötesplatser och trygga boendemiljöer
krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt att styra i
översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte
hindrar (och inte skall hindra) lokalisering av enskilda
boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse
enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet skall
också hänsyn tas till den individuella friheten och olika
invånares sinsemellan olika önskemål om boende och
vardagsliv.
Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande
negativ miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö,
Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser,
Risk, men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc. Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.

Miljökonsekvensbeskrivning

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv,
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice,
Identitet och kultur samt Förutsättningar för ekonomisk tillväxt.
Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller
och att värna grönytor och därmed rekreation och
hälsa å andra sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i kommande
planeringsskeden och inte förverkligas.
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta
lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs.
att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö.
Åtgärdsförslag

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process
i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur.
För att få till en förändring krävs att det nya verkligen
kan förstärka de värden och uppfylla de mål som satts
upp. För att genomföra översiktsplanens intentioner
krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation
tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.
Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella
positiva konsekvenser av översiktsplanen.

Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av
ÅF-Infrastructure 2017-10-26
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Sammanfattning av projektet "Hela Väster"
Beslut
Grundskolenämnden godkänner upprättad rapport och lägger denna till
handlingarna.
Rapporten översänds till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-10 att godkänna projektansökan gällande
Hela Väster – för minskat normbrytande beteende i skolan år F-6 under tiden
2015-2017. Antagna projekt och dess ansvariga nämnd förband sig att lämna
skriftlig uppföljning till beredande tjänsteman, som i sin tur redovisar till
Kommunstyrelsen.
Projektets uppdrag har varit att bedriva, fördjupa och implementera metoder på
Byttorpskolan och därefter sprida till andra skolor på f.d. SDF Väster samt att
projektet också ska ses kunskapsbildande och metodutvecklande.
Projektet har haft två övergripande mål:
•

Andelen elever på Byttorpskolan, och andra skolor som omfattas
av projektet, som uppvisar olika former av normbrytande
beteende, ska minska.

•

Andelen elever som når kunskapsmålen på berörda skolor ska
öka.

Arbetet utökades under hösten 2016 till att även innefatta Särlaskolan F-6.
Arbetet har bedrivits på tre olika nivåer: individnivå, gruppnivå och
organisationsnivå. Det innebär främjande-, förebyggande- och åtgärdande
insatser på de olika nivåerna. Två forskare från Högskolan i Borås samt
tf verksamhetschef för FOU Sjuhärad har varit knutna till projektet genom
följeforskning och utvärdering av projektet. Projektansvariga lämnar nu en en
rapport med sammanfattning av projektet.
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Beslutsunderlag
1. Rapport: Sammanfattning av projektet Hela Väster.
Samverkan
Information i FSG 2018-01-23.Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Rapport

2017-12-19

Hela Väster - ett socialt investeringsprojekt
Sammanfattning
Bakgrund

Under perioden 2015-2017 har det sociala investeringsprojektet Hela Väster bedrivits på
Byttorpskolan för att sedan fr.o.m. med hösten 2016 även omfatta Särlaskolan. Projektet har syftat till att minska normbrytande beteende hos eleverna på respektive skola. Arbetet har varit främjande, förebyggande och åtgärdande och har bedrivits på individ-, grupp- och organisationsnivå i
årskurserna F-6. De olika metoderna: Gruppverksamhet, Nätverksarbete och Individuella
sociala insatser, har anpassats utifrån skolornas behov och elevunderlag. Under hela projekttiden
har projektanställda haft ett nära samarbete med ledning, EHT, pedagoger och vårdnadshavare till
barn på de aktuella skolorna.

Gruppverksamheten på skolorna har bedrivits kontinuerligt i alla klasser och har syftat till att
öka gruppens sociala förmågor och på så sätt minska normbrytande beteende. Övningarna ha
genomförts av klassläraren en gång/vecka under läsåret och har tagit cirka 30 minuter.

Nätverksarbetet på de aktuella skolorna har syftat till att stärka samarbetet mellan skola och hem
och på så sätt hitta gemensamma lösningar på uppstådda problem. Genom att engagera individerna i barnens omgivning förbättras den sociala miljön i klassen vilket gynnar elevernas kunskapsinhämtning.

Individuella sociala insatser har riktats till enskilda elever som uppvisat ett normbrytande beteende i skolan (se bilaga för metodbeskrivning).

Särlaskolan
På Särlaskolan har projektpersonalen under 2017 arbetat med metoderna utifrån ett helhetsperspektiv, dvs vävt samman alla tre metoderna i sitt arbete. Uppdragen som projektpersonalen har
arbetat med har kommit från EHT eller rektor och gemensamt för alla uppdragen har varit att
pedagogerna har uttryckt ett behov av förändring i sin klass. I stort sett allt arbete som utförts av
projektpersonalen har utgått från en hel grupp/klass.
Arbetet påbörjas genom observation i klassen samt intervjuer av lärare och elever. Genom analys
av det som framkommit fick man en bild av situationen och behoven synliggjordes i den aktuella
gruppen. Detta utgjorde kärnan i det fortsatta arbetet i klassen. Nästa steg har varit att kalla till ett
nätverksmöte tillsammans med föräldrar, lärare och elever. Detta möte har hållits för att komma
fram till gemensamma överenskommelser och förhållningsregler som skulle gälla i klassen, samt
vad var och en skulle bidra med för att dessa skulle upprätthållas. Antal möten per termin bestämdes av mötesdeltagarna då det är de som äger processen i förändringsarbetet.
Projektpersonalens roll har varit att synliggöra klassens behov samt möjliggöra vägen till förändring. Likaså har projektpersonalen ansvarat för analyser av delmålen i arbetet, samt att tydliggöra
för alla inblandade vad nästa steg är (vad, vem, när, hur och varför). Kontinuerligt arbete och regelbundna möten har lett till att man kunnat se positiva förändringar i klasserna och det har då
utkristalliserats vilka individer som även behöver individuella sociala insatser.
Då förändringsarbete tar tid har man följt de aktuella klasserna under en längre period och jobbat
aktivt med sociala insatser både på individ- och gruppnivå. Genom kontinuerlig uppföljning har
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man kunnat identifiera vad som kan vara ett hinder i det sociala samspelet i gruppen, samt
vem/vilka som är mest lämpad/lämpade att stötta eleverna i processen.
Organisation

För att arbetet med projektets idéer ska fungera på ett bra sätt behövs ett välplanerat förarbete på
organisationsnivå. Exempel på detta kan vara schemalagd tid för genomförande av Gruppverksamheten samt gemensam tid för planering och reflektion. På det här sättet skapas förutsättningar för alla att känna sig involverade och engagerade i arbetet. Det är även viktigt att utse en ansvarig för Gruppverksamheten samt de Individuella sociala insatserna för att arbetet ska fungera
på bästa sätt.
Personen som ansvarar för Nätverksarbetet ska vara objektiv i sin analys och sitt arbetssätt vilket
kan vara svårt om man är en del av organisationen. Likaså krävs förståelse/utbildning kring de
processer som sker under nätverksarbetet, för att kunna känna igen olika skeden i processen och
på så sätt leda arbetet framåt. Då kommunikationen är av stor vikt i ett Nätverksarbete krävs det
att alla kan komma till tals, vilket innebär att tolkar måste användas för de som inte har tillräckliga
kunskaper i det svenska språket.
Mottagandet av projektets metoder

Ledningen på båda skolorna har varit väldigt positiva till projektets metoder och idéer, samt uppmuntrat och stöttat både projekt- och skolpersonalen under arbetets gång.
Vårdnadshavarna har varit väldigt positivt inställda till alla insatser och åtgärder man gjort i de
olika klasserna. De har visat tacksamhet över skolans engagemang och tid som lagts ner på att
skapa trygghet och studiero för eleverna. Likaså har vårdnadshavarna ofta uttryckt att nätverksmöten är en bra mötesform för diskussion och ett bra sätt att stärka samarbetet mellan skola och
hem. Den positiva inställningen till nätverksarbete kan också avläsas genom den höga närvaron på
nätverksmöten.
Lärarna har haft en viktig roll i förändringsarbetet eftersom de står närmast eleverna. Lärare som
varit villiga att prova på nya arbetssätt har varit en gemensam nämnare för ett framgångsrikt arbete i klasserna.
Eleverna har varit medgörliga och villiga att jobba för en förändring. De har haft ett positivt bemötande till projektpersonalen och de aktiviteter som föreslagits.
2017-12-19
Sanela Bulic och Carina Häll
Utvecklingsledare
Projektledare
Projektet ”Hela Väster”
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Bilaga
Bakgrund
Det sociala investeringsprojektet Hela Väster har bedrivits på Byttorpskolan samt Särlaskolan och har
syftat till att minska normbrytande beteende. Projektets arbete har varit främjande, förebyggande och
åtgärdande och har bedrivits på individ-, grupp- och organisationsnivå i årskurserna F-6. De olika metoderna har anpassats utifrån skolornas behov och elevunderlag. Under hela projekttiden har projektanställda haft ett nära samarbete med ledning, EHT, pedagoger och vårdnadshavare till barn på de aktuella
skolorna.

Gruppverksamhet i klasserna
Mål/Syfte

Metodens syfte är att genom förebyggande och främjade arbete i klassen, öka elevernas sociala förmågor
och på så sätt minska normbrytande beteende i skolan.
Vad är Gruppverksamhet?

Tanken med gruppverksamheten är att främja och förebygga normbrytande beteende på skolan genom
att alla klasser jobbar med gemensamma områden som behöver förbättras. Många övningar är utformade så att eleverna lär känna varandra bättre, samt för att stärka vi-känslan i klassen. Genom synliggörande, ifrågasättande och reflektion av olika situationer och negativa normer i elevernas vardag, ges eleverna tillfälle att själva komma till insikt om vad som är rätt och fel. På det här sättet blir gruppverksamheten i klassen en demokratisk och gemensam process, som kan ge eleverna lärdomar för livet.
Metodbeskrivning



Ansvarig för gruppverksamheten
En ansvarig utses exempelvis kurator på skolan, för att ansvara för grupverksamhetsarbetet, samt leda och utvärdera processen.



Kartläggning
Arbetet inleds med en kartläggning av vilka områden som man behöver fokusera på i den aktuella skolan. Då
lärarna är de som står eleverna närmast och känner dem bäst, är det de som tillfrågas angående aktuella förbättringsområden.



Gemensam tid
Förslagsvis bestäms en gemensam tid på skolan då övningarna görs. Detta för att underlätta för planering och genomförande av uppgifterna. Genom att förlägga tiden för övningarna på samma tid varje vecka skapar man en
trygghet och en känsla av sammanhang hos eleverna.
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Material tas fram
Utifrån lärarnas svar väljs ett antal övningar ut som ska göras en gång i veckan under terminen. Uppgifterna är
anpassade till elevernas ålder och mognadsnivå och kan utgå från olika uttrycksformer som t.ex. saga, film, övning mm. Innehållet i övningarna är grupp- och individstärkande (Bilaga 1-3).



Sammanställning av övningarna
En mapp görs iordning där alla veckors övningar finns med. Likaså finns en innehållsförteckning där det finns
tydligt angivet vilken övning som ska göras under veckorna.



Förberedelse
Läraren får den aktuella övningen en vecka i förväg både digitalt och i pappersform, för att kunna förbereda och
vid behov anpassa övningen till sin grupp. Det är viktigt att läraren förbereder klassen inför arbetet så att övningarna kan genomföras i en tillåtande miljö, där alla vågar ta plats och stå för sina åsikter.



Genomförande
Vid genomförandet följer läraren de instruktioner som finns angivna i övningen. Övningarna är anpassade så att
de tar ca 20-30 minuter att genomföra och innehållet knyter an till flera skolämnen.



Utvärdering
I utvärderingen är det viktigt att fundera över hur det gick att genomföra uppgiften samt vad eleverna tyckte om
den. Genom regelbundna utvärderingar framkommer vad som behöver anpassas eller justeras vidare, därför är det
viktigt att lärarna får tid för detta. T.ex. har det i utvärderingarna framkommit att visuella förstärkningar behövs till de yngsta eleverna.

Utökat arbete
I vissa fall kan läraren komma fram till att det inte enbart räcker med gruppövningar på klassnivå. Det
kan till exempel handla om några elever som av olika anledningar ofta hamnar i konflikt med varandra.
Här kan det vara aktuellt med en åtgärdande och fördjupande insats i form av anpassade uppgifter till
just dessa elever, där man på ett positivt sätt försöker föra individerna närmare varandra. Beroende på
vilken problematik gruppen har, väljs det ut ett antal övningar som passar gruppens behov. Förslagsvis
träffas gruppen en gång/vecka under ett visst antal veckor. Utifrån våra erfarenheter är det just detta
som har störst inverkan på eleverna. Genom gemensamma aktiviteter ges utrymme för positiva erfarenheter och möjlighet till att goda relationer skapas.

Nätverksarbete
Mål/Syfte

Metoden syftar till att stärka samarbetet mellan skola och hem. Genom att mobilisera det privata och det
professionella nätverket kring ett gemensamt problem, tas ett gemensamt ansvar för elevernas beteende
och utveckling.
Vad är nätverksarbete?

Nätverksarbetet kan liknas vid en handlingsplan med problemformulering, tillvägagångssätt och mål. I
projektet har nätverksmöten varit en viktig del i nätverksarbetet för att stärka samarbetet mellan skola
och hem. Mötets form och struktur gynnar en öppen diskussion utan parterna skuldbelägger varandra,
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istället läggs fokus på att hitta gemensamma mål och lösningar. Deltagarna får tillfälle att lära känna
varandra, bli lyssnade på och höra hur andra tänker, samt få insyn i sina barns skolgång.
Metodbeskrivning



Det finns ett behov av förändring
Nätverksarbetet inleds med att någon har en tanke om ett förändringsområde eller uppmärksammar att det finns
ett behov av förändring.



Kartläggning av situationen
Arbetet börjar med att en kartläggning görs för att få en helhetsbild av situationen. Denna kartläggning görs av
en neutral part som även är mötesledare på kommande nätverksmöten. Genom enskilda samtal med skolpersonal,
föräldrar och elever lyfts allas bild av situationen fram på ett objektivt sätt.



Viktiga aktörer i förändringsarbetet
Genom kartläggningen framkommer vilka aktörer som kan bidra till förändring i det kommande arbetet. Nätverksarbete är ett utvecklingsarbete som bedrivs på bästa sätt genom att alla berörda samverkar, t.ex. rektor,
klassföreståndare, ämneslärare, föräldrar, elever m.fl. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att alla parter
deltar och bidrar till förändringsarbetet.



Inbjudan till möte
Utifrån vad som kommer fram under kartläggningen formuleras ett syfte och en frågeställning för det första nätverksmötet och denna utgör grunden för det fortsatta nätverksarbetet. En inbjudan skickas/lämnas ut till alla
deltagare, där det tydligt framgår var, när, hur och vilka som kommer att närvara. De olika parterna ska skriftligt meddela om de kan/inte kan närvara.



Förmöte
Ibland kan det vara nödvändigt att förbereda och informera deltagarna inför det första mötet. Förmöten sker i så
fall enskilt med varje part och används för att informera om vikten av att alla deltar, samt mötets struktur och
syfte. Information ges även om mötesledarens roll samt om att diskussionerna kommer föras på ett respektfullt
sätt.



Extra påminnelse om det kommande mötet
Deltagarna meddelar hur många som kommer att närvara samt om de behöver tolk.
I mobiliseringen av så många deltagare är risken stor att några behöver en extra påminnelse. Föräldrar som inte
lämnat svar eller meddelat att de inte kan komma kontaktas via telefon. Klassföreståndaren eller mötesledaren
påminner även via sms samma dag som mötet. På detta sätt poängeras att allas närvaro är viktig.



Nätverksmöte

-

Då dialogen är viktig på ett nätverksmöte är det också viktigt hur det är möblerat i rummet. På ett vanligt föräldramöte är det vanligt att alla sitter i bänkar och läraren informerar om situationen i klassen. På ett nätverksmöte skapas förutsättningar för en naturlig dialog genom att man sitter i en ring så att alla ser varandra.

-

Under ett nätverksmöte ska ingen känna sig utlämnad/utpekad utan maktförhållanden ska utjämnas av mötesledaren. Likaså är allas röster lika värdefulla för det fortsatta förändringsarbetet.
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-

Ett nätverksmöte inleds med en presentation av mötesledarna och deras roll, samt att man återigen påminner om
mötets struktur och syfte. Därefter kommer en presentation av alla närvarande samt en ”retribalisering” som har
till syfte att ge en känsla av samhörighet. Retribaliseringen är oftast en fråga alla lätt kan besvara, som tex
”Vilket är ditt bästa skolminne?”.

-

Nästa fas är att beskriva nuläget, vilket görs av läraren, eleverna och/eller mötesledarna. Därefter får var och en
komma med egna reflektioner på det som framkommit. Genom att synliggöra hur det är i klassen blir en förändring möjlig. Oftast kommer många förslag på lösningar och föräldrar visar ett stort engagemang att vilja vara med
i förändringsarbetet.

-

Mötet brukar oftast ta två timmar med fika efter halva tiden. Det gemensamma fikat ger utrymme för att knyta
nya kontakter och stärka sammanhållningen i gruppen.

-

Under mötet är det inte viktigt att alla är överens om alla förslag som framkommer utan snarare att man ska
enas om vad nästa steg ska vara för att situationen ska förbättras.

-

Då nätverksarbete är en process är det viktigt att deltagarna kommer överens om det behövs en eventuell uppföljning. Utifrån våra erfarenheter har vi upplevt att föräldrarna oftast vill träffas igen oavsett hur mötet har fortlöpt
och vad man kommit fram till.

-

En sammanfattning av förslag, åtgärder och beslut summeras av mötesledarna och skickas ut till alla deltagare,
vilket utgör grunden för fortsatt nätverksarbete.

Individuella sociala insatser
Mål/Syfte:

Syfte är att genom kartläggning synliggöra på vilket sätt man kan hjälpa enskild individ att bryta/minska
sitt normbrytande beteende. Likaså vill man göra eleven medveten om sitt beteende samt ge möjlighet
till reflektion och förändring.
Vad är individuella sociala insatser?

I de fall då förebyggande arbete på gruppnivån inte räcker till, har det varit aktuellt med fördjupat socialt
arbete för vissa elever. Genom kartläggning av elevens situation och dess normbrytande beteende görs
en analys som utgör grunden för insatser. I projektet har uppdraget kring vilka elever som kan bli aktuella förmedlats via EHT och/eller rektor på respektive skola.
Metodbeskrivning



Det finns ett behov av förändring
Det individuella arbetet inleds med att någon uppmärksammar till EHT att en elev på något sätt har ett normbrytande beteende.



Kartläggning
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Insatsen påbörjas med kartläggning av elevens situation. Tanken är att man genom kartläggningen ska lyfta fram
både elevens starka och svaga sidor. Genom intervjuer med involverade personer (eleven, föräldrar, skolpersonal
m.fl.) synliggörs elevens situation ur olika perspektiv.


Analys
Utifrån kartläggningen framkommer det vilka behov eleven har samt vilka/vilken insats som behövs för att en
förändring ska bli möjlig.



Insatser
Det som framkommer i analysen utgör grunden till eventuella insatser, som utformas utifrån elevens och klassens
behov. Tanken är att insatserna till respektive elev görs av personal som är mest lämpad. Allt dokumenteras i en
handlingsplan som presenteras och godkänns av alla inblandade. Åtgärderna kan vara sociala insatser i form av
individuella samtal, stöd i utsatta situationer samt särskild uppmärksamhet/förståelse från läraren(bilaga 4). De
sociala insatserna kan vara en del i ett åtgärdsprogram för eleven.



Individuella samtal
I projektet har individuella insatser oftast inneburit individuella samtal med eleven, där man försöker ge eleven
verktyg och strategier för att fungera bättre i sin vardag. Tanken är att samtalen ska leda till att eleven blir medveten om sitt beteende och få möjlighet till reflektion och förändring. Det är viktigt att inte skuldbelägga eleven eller ge hen färdiga lösningar, utan snarare att eleven genom dessa samtal ska komma till självinsikt. Genom ett
positivt bemötande och ett genuint intresse för eleven kan elevens självbild stärkas och beteende förbättras. Antalet
träffar per vecka kan variera beroende på ålder, mognad och behov. Även samtalets längd kan variera mellan
olika elever.



Utvärdering
Utvärderingar och uppföljning med de berörda sker med jämna mellanrum, utifrån vad som bestämts i handlingsplanen. Man utvärderar även med eleven i samband med samtalen för att säkerställa ett fortsatt behov.



Avslutning
En dokumentation av insatsen sparas i elevens akt på skolan.
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00237
600

Riktlinjer för specialkost till barn och elever i Borås
Stads skolor och förskolor
Beslut
Grundskolenämnden godkänner upprättade Riktlinjer för specialkost till barn
och elever i Borås Stads skolor och förskolor. Riktlinjerna börjar tillämpas från
och med den 1 augusti 2018.
Sammanfattning
Förvaltningen har tagit fram Riktlinjer för specialkost till barn och elever i
Borås Stads skolor och förskolor. Riktlinjerna börjar tillämpas från och med
den 1 augusti 2018. Målsättningen är att skapa en likvärdig och tydlig hantering
av måltiderna i skola och förskola samt tydliggöra vilka olika behov och
önskemål som ska tillgodoses samt hur vårdnadshavare ansöker om specialkost
till sitt barn.
Ärendet i sin helhet
Förvaltningen har tagit fram Riktlinjer för specialkost till barn och elever i
Borås Stads skolor och förskolor. (Rutin för fria pedagogiska luncher och därtill
specialkost för vuxna revideras separat under 2018.)
Mål

Skapa en likvärdig och tydlig hantering av måltiderna i skola och förskola.
Minska antalet portioner specialkost och tydliggöra vilka olika behov och
önskemål som ska tillgodoses samt hur vårdnadshavare ansöker om specialkost
till sitt barn.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Specialkost av medicinska skäl

Innefattar allergier och överkänsligheter.
Vårdnadshavare ansöker om specialkost av medicinska skäl till sitt barn genom
att fylla i specialkostblankett och bifoga läkarintyg (alternativt journalutdrag)
som visar vilken typ av allergi/överkänslighet som är aktuell. Samtliga
dokument lämnas till köket.
Förnyelse av specialkostbeställning inom förskolan och skolan

I förskolan behöver vårdnadshavare lämna in en ny specialkostblankett samt ett
nytt läkarintyg/journalutdrag till köket årligen*.
I grundskolan lämnas läkarintyg/journalutdrag samt specialkostblankett till
köket i skolan vid skolstart och därefter vid läsårets början i årskurs 4 och
årskurs 7*.
*Förnyelse av specialkostbeställning till köken krävs ej för barn/elever med
celiaki eller diabetes, förutom vid övergång mellan förskola och grundskola.
Specialkost av religiösa eller etiska skäl

Vårdnadshavare ansöker om specialkost av religiösa eller etiska skäl till sitt barn
genom att fylla i specialkostblanketten och lämna den till köket.
Borås Stads skolor och förskolor tillhandahåller följande specialkost av
religiösa/etiska skäl:
•

Kost fri från fläskkött

•

Kost fri från nötkött

•

Kost fri från skaldjur

•

Kost fri från blodmat

All specialkost av religiösa eller etiska skäl kan innebära vegetarisk kost.
Vår vegetariska kost kan innehålla mejeriprodukter och ägg för att säkerställa att
den är närings-riktig.
Vegankost, Halalkost eller Koscherkost erbjuds inte som specialkost.
Särskilda dieter, exempelvis LCHF, Atkins eller Paleo, erbjuds inte heller som
specialkost.
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Personlig kost (egen matsedel)

Personlig kost kan serveras, barnets behov är då utifrån medicinsk eller
neuropsykiatrisk karaktär. Kosten serveras till barn/elever vars vårdnadshavare
lämnar in ett läkarintyg (alternativt journalutdrag) till köket.

Ikraftträdande

Riktlinjerna föreslås börja tillämpas från och med den 1 augusti 2018.

Bakgrund

Antalet portioner specialkost inom Borås Stads skolor och förskolor har ökat
de senaste åren.
En ökad hantering av specialkost ställer höga krav på säkerhet i köken. I
dagsläget finns otydligheter kring vilka som har rätt till specialkost samt hur
önskemål om specialkost ska lämnas in, bedömas och hanteras. Därmed
behöver både riktlinjer och rutiner för specialkost revideras.
I våra skolor och förskolor äter cirka 1300 barn/elever/pedagoger specialkost
av medicinska skäl. Ungefär 150 barn/elever har personlig kost utifrån
medicinska eller neuropsykiatriska be-hov. Därutöver äter ca 4000
barn/elever/pedagoger vegetariskt eller ej fläskkött av etiska eller religiösa skäl.

Styrdokument och rekommendationer

Skollagen
I skollagen konstateras huvudmannens skyldighet att, utan kostnad, erbjuda
barn/elever i grundskolan näringsriktiga skolmåltider. Skollagens krav på
näringsriktiga skolmåltider om-fattar även specialkost. Det är därför viktigt att
barn/elever med allergi eller överkänslighet får en korrekt diagnos så att rätt
livsmedel undviks.
Livsmedelsverket
Vad är då näringsriktigt? Skollagen framhåller att Livsmedelsverkets
rekommendationer bör vara en utgångspunkt vid bedömningen av vad som är
en näringsriktig måltid. Borås Stad an-vänder sig av Livsmedelsverkets
rekommendationer.
Planerade åtgärder gällande specialkost
•
Borås Stads gemensamma lunchmatsedel vid skolor och förskolor
kommer att vara laktosreducerad senast 1/1 2019. Detta innebär,
väldigt förenklat, att mjölk i maträtter er-sätts med grädde och
vatten för att minska laktosmängden. Detta betyder att de allra
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flesta barn/elever med laktosintolerans inte behöver få
specialkost utan kan äta av den ordinarie kosten.
•

Borås Stad kommer under 2018 att starta ett pilotprojekt där två
skolor inför fler-valsmodellen i skolrestaurangerna. Genom
förändringar i recepturen för ordinarie kost (två-tre olika rätter
serveras varje dag) kan ett större antal av de som normalt får
specialkost äta någon av de ordinarie rätterna.

•

Borås Stad planerar för att, under 2018-2019, genomföra en
utbildningssatsning inom specialkost för kockar i våra
verksamheter.

Samverkan
Riktlinjerna är framtagna i samverkan med fackliga organisationerna i FSG och
LSG.
Beslutet expedieras till
1. Förskolenämnden.
2. Kommunstyrelsen.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-02-27

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00172
400

Miljörapport 2017 för Grundskolenämnden
Beslut
Grundskolenämnden beslutar:
Godkänna redovisning av miljörapporten för 2017 samt översända densamma
till Miljö- och konsumentnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog 2012 Borås Stads Miljömål 2013-2016.
Kommunfullmäktige beslutade att dessa miljömål gäller t.o.m. 31 december
2017.
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för den samordnade rapporteringen av
hur arbetet med miljömålen fortlöper. De åtgärder och aktiviteter som nämnder
och bolag tar fram ska presenteras i kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Två gånger per år, vid tertialuppföljningen 2 och årsredovisning,
ska uppgifterna i verktyget kontrolleras och följas upp.
Nämnden bedömer att arbete med miljömål pågår enligt plan och många mål är
uppfyllda såsom införande av ett miljöledningssystem (miljöledning av central
administration och KRAV-certifiering av storkök), arbete med ekologiska
livsmedel, klimatanpassade menyer, klimatdataberäkning av måltider, minskat
produktionssvinn och minskning av kemikalier på skolor.
För vissa miljömål planeras arbete 2018 för att skapa utrymme för skolor att
arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut. Detta gäller arbete
med Grön Flagg på alla skolor samt miljöutbildning för rektorer, pedagoger och
nyanställd personal inom Kost och Lokalvård.
Kostenheten har under 2017 fokuserat på KRAV-certifiering av skolkök. Under
2018 ligger fokus på ett mer strukturerat arbete med minskat matsvinn
(produktionssvinn, serveringssvinn och tallrikssvinn) i samarbete med elever
genom kostråd vid varje skola.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Resultatet för tjänsteresor med miljöbilar ligger under målvärdet om 80 procent.
Upphandling och tillgång till infrastruktur för tankstationer/laddstationer styr
möjligheten till val av fordon. Som huvudregel i enlighet med Borås Stads
policy för resor, väljs miljöklassade biogasbilar om dessa används i centrala
delar av Borås. Utanför tätorten saknas det tankstationer för biogas, vilket
tvingar vaktmästeri till val av diesel eller bensindrivna bilar. Förvaltningen
diskuterar frågor kring miljöfokus i nya upphandlingar av bilar med
Servicekontoret.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport 2017 för Grundskolenämnden.
Samverkan
Information i FSG 2018-01-23.
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Miljörapport 2017
Grundskolenämnden
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
Målet är uppnått. Miljöledningssystem säkerställer att förvaltningen arbetar strukturerat och agerar för
att ständigt minska verksamhetens negativa miljöpåverkan. Som miljöledningssystem förordas
miljödiplomering enligt Svensk miljöbas, en certifieringsmodell för miljöledning som är väl anpassad
för kommunala verksamheter.
Arbetet med målet pågår enligt plan. Miljödiplomeringen av förvaltningen dvs. central administration
(kontoret på Olovsholmsg 32) är startad under hösten 2017 och arbetet bedrivas tillsammans med
Förskoleförvaltningen. En gemensam dokumentation/miljöhandbok används, vilket innebär en
effektivare processhantering med delat ansvar och minskade kostnader för förvaltningen.
I miljödiplomeringen ligger fokus på att all personal i verksamheter får kunskap om miljö samt ständigt
minskar sin miljöpåverkan (praktiska åtgärder). Planen är inte att skola ska miljödiplomeras, då skolorna
arbetar med Grön Flagg som är ett miljöledningssystem anpassat till den pedagogiska verksamheten.
Alla kök vid Borås Stads kommunala förskolor och grundskolor är KRAV-certifierade. KRAVcertifieringen är en garant för att samtliga kök har minst 25 procent ekologiska livsmedel, maten tillagas
till största del från grunden, köken aldrig köper genmodifierade livsmedel eller utrotningshotad,
rödlistad fisk, avfallshantering följer Borås Stads miljöpolicy och är även en god marknadsförare för
Borås Stads miljöarbete.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

Certifierat miljöledningssystem, antal

Bedömning ej
gjord

Bedömning ej
gjord

Ja

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal

Bedömning ej
gjord

Bedömning ej
gjord

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Central administration certifieras fram till sommaren 2018. Det är som 31 av 40 grundskolor arbetar
med Grön Flagg.
Grundskolenämnden, Miljörapport 2017
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Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal
Grundskoleförvaltningen arbetar med miljödiplomering och Grön Flagg.
Sta
tus

Åtgärder
Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Status
Pågående

Kommentar Arbetet pågår enligt plan.

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Målet är inte uppnått. Det är 21 procent av personal (central administration och kost/lokalvård) inom
Grundskoleförvaltningen som har genomgått miljöutbildning. Nyanställda inom central administration
och kost/lokalvård utbildas 2018. Utbildning för pedagoger planeras till 2018.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete

21%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
Det är 21 procent av anställda som har genomgått miljöutbildning som inkluderar Borås Stads
miljömål.

1.2 Mål 2. Barn och ungdomar får grund för
miljöengagemang
1.2.1 Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett
miljöledningssystem (2b)
Målet är uppnått. 31 av 40 grundskolor arbetar med Grön Flagg. Nio skolor väljer uppstart till 2018.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor
som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat
certifierat miljöledningssystem, %.

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017
77,5

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön
Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %.
Det är 31 av 40 skolor som arbetar med Grön Flagg. Alla skolor planerar att arbeta med Grön Flagg
under 2018.
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1.3 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.3.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)
Målet är uppnått. Samtliga kök inom skolan och förskolan har minst 25 % ekologiska livsmedel.
Genomsnittet inom skolan är cirka 40 % och inom förskola cirka 50 %.

1.3.2 Borås Stads skolrestauranger arbetar med
klimatanpassade menyer (3b)
Målet är uppnått. Borås Stads förskolor och skolor har klimatanpassade menyer.
Åtgärder

Sta
tus

Vad är genomsnittlig klimatpåverkan? Källa: Klimatdataberäkning i
kostprogram.

Status
Avslutad

Kommentar Snitt 37,05 Co2-ekv/10 veckor. Matsedel klimatberäkning för våren 2017 är: 37,51 Co2ekv/10 veckor och för hösten är: 36,10 Co2-ekv/10 veckor.

1.3.3 Matsvinnet minskar i de offentliga köken (3c)
Målet är uppnått gällande produktionssvinn. Köken inom förskolan och skolan arbetar kontinuerligt
med matsvinn inom produktionen. Ett mer systematiskt arbete med serveringssvinn och tallrikssvinn
planeras till 2018.
Åtgärder
Handlingsplan för matsvinn. Bifoga handlingsplan. När kommer
handlingsplanen revideras?

Sta
tus

Status
Avslutad

Kommentar Det står inget i planen när den ska revideras men den kommer att revideras under 2018.

1.4 Mål 4. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling
1.4.1 Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor
och tjänster (4a)
Målet är uppnått. Borås Stads livsmedelsupphandling följer upphandlingsmyndighetens baskrav på
miljö- och djurhänsyn.
Upphandlingsenheten tillsammans med Miljöförvaltningen kontrollerar att upphandlade produkter är
miljömässigt hållbara. Upphandlingsenheten anlitas av förvaltningen vid behov av egna upphandlingar.
Förvaltningen ställer miljökrav och etiska krav vid inköp.
Alla kemikalier som används i lokalvården är miljövänliga (100 procent miljömärkta kemikalier 2018).
Förvaltningen köper 40 procent av ekologiska livsmedel. Alla skolor serverar Fairtrade-märkta
Grundskolenämnden, Miljörapport 2017
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(rättvisemärkta) produkter.
Åtgärder

Sta
tus

Hur har ni arbetat med kemikalieinventering i förskola och/eller grundskola?

Status
Avslutad

Kommentar Kostenheten och Lokalvårdsverksamheten har under 2017 arbetat för att minska antalet
kemikalier. De kemikalier som används i lokalvården är miljömärkta och luktfria, om dessa är
upphandlade. Inga plastredskap används i storkök. Alla storkök är KRAV-diplomerade.
Miljöförvaltningen granskar underlag vid upphandling av stödprodukter, köksredskap, kontorsmaterial,
inventarier, läromedel och leksaker mm utifrån miljö- och hälsoaspekter. Förvaltningen följer ramavtal vid
inköp och väljer miljömärkta produkter som första alternativ, om dessa är upphandlade. Kommunens
Återbruk anlitas för avhämtning och reparation av gamla inventarier. Utslitna produkter ersätts av nya och
hållbara vid inköp.

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
Målet är inte uppnått. Skolornas vaktmästare använder 15 lätta skåpbilar varav 7 är miljöklassade (47%).
De använder 6 biogasbilar, 1 etanolbil samt 8 dieseldrivna bilar. De upphandlade lätta transportbilarna
antingen drivs på biogas, diesel eller bensin. Då ytterdelarna av kommunen saknar möjlighet att tanka
med alternativa bränslen, begränsas urval av tjänstebilar till diesel eller bensin. Transportbilar byts ut
när avtalstiden för leasing går ut. Förvaltningen uppmärksammar även senaste rön om negativa effekter
av dieselfordon och påverkan av luftföroreningar i tätorter, vilket diskuteras med Serviceförvaltningen
som gör upphandling. Förvaltningen äger 8 elcyklar.
Servicekontoret och förvaltningen arbetar efter rutinen att första alternativet är leasing av miljöfordon:
biogas-, elhybrid-/eller eldrivna bilar, om dessa bilar är upphandlade.
Förvaltningen följer resepolicyn och prioriterar tjänsteresor på längre sträckor med tåg, buss eller
miljöbil från bilpool före flyg.
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat?

Sta
tus

Status
Avslutad

Kommentar Klimatkompensation för 2017 är 0 kr. Inga åtgärder krävs.
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Handlingsplan för minskat matsvinn i Borås Stads kök
inom förskola, skola och äldreomsorg.
Bakgrund
Varje år slängs 120 000 ton mat i svenska restauranger och storkök. När vi slänger mat har jordens resurser som energi, vatten och mark används helt i onödan.
Om Sveriges matavfall kan minska med 20 procent beräknas den samhällsekonomiska nyttan bli
mellan 3,2 – 5,7 miljarder kronor per år, motsvarande cirka 70 miljoner måltider.
Det är alltså en ekonomisk fråga, minskat matsvinn innebär stora kostnadsbesparingar, pengar
som man kan använda till att köpa bättre råvaror för att höja kvalitén och öka de ekologiska inköpen.
Det uppstår olika sorters matsvinn i restaurangerna:
Tallrikssvinn
Tallrikssvinn är den mat som läggs på tallriken, men inte äts upp, utan kastas. Orsaken till detta
kan bero på omständigheter som stress, attityd hos våra gäster och miljön i matsalen. Under åren
2012-2014 genomfördes ”Är du Matsmart?”, en tävling mellan grundskolorna som syftar till att
minska mängden tallrikssvinn. Resultatet från detta projekt visar att vägning av tallrikssvinn utan
gästernas vetskap var snittet 28 g svinn/portion och under uppmärksammade vägning av tallrikssvinn var snittet på 15 g svinn/portion.
Serveringssvinn
Serveringssvinn är matsvinnet som uppstår i samband med serveringen och kan bero på många
olika orsaker. På grund av livsmedelslagstiftning får mat som varit ute i servering inte tas om
hand utan måste kastas. För att minska mängden som hamnar i soptunnan är planering och val av
kantinstorlekar några av de saker som spelar stor roll.
Borås Stad var med i projektet ”Minska överproduktionen i Storkök” , som drevs av SP Food
and Science, där man bland annat tittade på serveringssvinnet. I rapporten från detta projekt
framkom att det är många faktorer som påverkar och att man behöver samarbeta med kärnverksamheten för att förbättra schemaläggning samt öka förståelsen. Egna rutiner i köket är en viktig
faktor som är av stor betydelse för att kunna minska serveringssvinnet. Man bör inte enbart mäta
minsking i procent utan även mäta i enheten kg serveringssvinn per dag.
Produktionssvinn
Produktionssvinn är det matsvinn som uppstår i köket under produktionen.
Lagringsvinn är medräknat i produktionssvinn i denna handlingsplan och avser livsmedel som
kasserats pga. att det inte längre anses fullgott vilket bl.a. kan bero på felaktig förvaring, brusten
kylkedja eller att sista förbrukningsdag har passerats.
Rätt temperatur vid förvaring är avgörande för hållbarheten. Passerat bäst-före-datum innebär
inte automatiskt att maten är dåligt och behöver slängas under förutsättning att den är fullgod.
Bra ordning och planering i köket är andra faktorer som är viktiga för att minska produktionssvinnet.

Mål
Målet är att minska matsvinnet i våra offentliga kök inom förskola, skola och äldreomsorg.
För att kunna nå detta mål behövs ökad medvetenheten hos personalen kring vilka faktorer som
är bidragande orsaker till matsvinnet. Köken har olika utgångslägen och förutsättningar vilket gör
att det behöver sättas individuella mål per enhet och inte enbart övergripande generella mål.
Varje enhet ska aktivt arbeta för att minska sitt totala svinn samt göra förbättringar år för år.
Åtgärd och Ansvar
Vad
Vad ska göras?

Utbildning/information för
personalen i köken kring
matsvinn.
Ta fram en nulägesrapport genom en första mätning.
Genomföra årliga aktiviterer
på temat matsvinn tillsammans med kärnverksamheten.
Skapa bättre rutiner tillsammans med kärnverksamheten kring schemaläggning av
mattider, flöden samt rapportering av frånvaro.
Se över och förbättra arbetsrutinerna i kök och servering.
Förbättra arbete och rutiner
med recept och matsedelsplanering.
Sätta individuella mål för
varje enhet i verksamhetsplanen.
Mätningar två gånger per år
för att följa utvecklingen på
respektive enhet.

När

Vem

Uppföljning

När ska det ske/vara
klart?

Vem ansvarar?

När och hur ska uppföljning
ske?

VT 2017

Verksamhetschef Kost
Verksamhetsutvecklare

HT 2017

VT 2017, Ve 22
29/5 - 2/6

Verksamhetsutvecklare
Enhetschef

VT 2017

Löpande 1 ggr/år

Verksamhetschef Kost
Verksamhetsutvecklare

Årsredovisning

VT 2017

Enhetschef Kost
Ansvarig kock
Rektor/Förskolechef

Årsredovisning

Löpande

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Löpande av Enhetschef

Löpande 2 ggr/år

Verksamhetsutvecklare
Matsedelgrupp med köksrepresentanter

1 ggr/år

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Årsredovisning

Löpande vår- och
hösttermin

Enhetschef för kost
Kökspersonalen

Årsredovisning

Bilagor till denna handlingsplan:
Bilaga 1, Arbetsrutiner för köken
Bilaga 2, Mätning av matsvinn
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Datum

Instans
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Grundskolenämnden
Dnr GRN 2017-00235
600

Evakuering av fritidshemsverksamheten och
Förskoleklass på Sjömarkenskolan till modul vid
Sandaredskolan
Beslut
Vid ombyggnation av Sjömarkenskolan ska fritidshemsverksamheten och
förskoleklassverksamheten evakueras till Sandaredskolan i klassrumsmoduler
samt inne i Sandaredsskolans lokaler.
Ärendet i sin helhet
Vid evakuering av Sjömarkenskolan, då skolan ska byggas om, ska
fritidshemsverksamheten och förskoleklassverksamheten flyttas till
Sandaredskolan. Resten av skolverksamheten åk 1-6 på Sjömarkenskolan ska
evakueras till Kyllared, enligt tidigare beslut av Lokalförsörjningsnämnden.
Grundskolenämnden ser vinster i att de yngsta eleverna är kvar i närheten av
Sjömarken då stor del av dagen för förskoleklasselever även tillbringas i
fritidshemsverksamhet. Fritidshemmet är en omsorgsverksamhet som styrs
efter vårdnadshavarnas arbetstider. Eleverna kan komma tidigt på morgonen
och vara kvar sent på eftermiddagen. Även fritidshemsverksamhet för elever i
åk 1-6 ska vara på Sandaredskolan. De elever som har fritidshemsverksamhet
på morgon och eftermiddag ska kunna lämnas och hämtas på Sandaredskolan
av vårdnadshavare. Detta för att på bästa sätt kunna få en bra verksamhet vid
evakuering till annan undervisningslokal med tex. skolbuss för elever i åk 1-6.
Ett samarbete kommer att ske mellan fritidshemmen på Sjömarkenskolan och
Sandaredskolan som gynnar elever, personal och vårdnadshavare. Planen är att
modulerna står sedan kvar till Sandaredskolans elever som i dagsläget är i
Sandgärdskolans lokaler (åk 6) i väntan på ombyggnation.
Samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp 2018-01-23.
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Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden.
Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00010
3.5.1.25

Retroaktiv kompensation för ytor i källaren på Nya
Asklandaskolan, objektnr 45885
Förslag till beslut
Grundskolenämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att ersätta
Grundskolenämnden retroaktivt för hyreskostnader under 2017 för objektet
45885, Nya Asklandaskolan.
Sammanfattning
Grundskolenämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att ersätta
Grundskolenämnden retroaktivt för hyreskostnader under 2017 på objektet
45885, Nya Asklandaskolan. Ytan på 660 kvm i källarplan har under 2017
använts av andra verksamheter utanför Grundskolenämnden.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden satt ersätta
Grundskolenämnden retroaktivt för hyreskostnader under 2017 för objektet
45885, Nya Asklandaskolan. Ytan på 660 kvm i källarplan har under 2017
använts av andra verksamheter utanför Grundskolenämnden.
Grundskoleförvaltningens representant, Cathrine Kristoffersson, har vid besök
tillsammans med representanter från Lokalförsörjningsförvaltningen,
Gymnasie- och vuxenförvaltningen och fastighetsskötare från Servicekontoret
identifierat att källarytan har använts som magasineringslokaler för andra
verksamheter. Grundskolenämnden har betalat hela hyran under 2017 för ytan
tillhörande objektet Nya Asklandaskolan, 5727 kvm. Vidare ska
Grundskolenämnden inte belastas med hyra under 2018 gällande de
identifierande ytorna.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ärende - Retroaktiv hyreskompensation 2017 för objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
5 727

Pris 2017
3 785 547

Pris 2018
3 859 998

Prisförändring
1,0197

pris/kvm 2017
661

Följande ytor i ovanstående objekt har Grundskolenämnden identifierat och bedömt använts av andra verksamheter inom Borås Stad.
Grundskolenämnden kräver därför hyreskompensation för att under 2017 ha betalat hela Asklandaskolans hyra.
Identifierade ytor
157+158
146
135
134
132

Yta Andel
231
4,0%
230
4,0%
85
1,5%
65
1,1%
49
0,9%
660
11,5%

Pris 2017 Pris 2018 Verksamhet som nyttjat ytan
152 691
155 694 Biologiska museet (Gymnasiet)
152 030
155 020 Krisberedskapsrummet (Beredskap Borås Stad)
56 185
57 290 Badhuset (Stadsparskbadet)
42 965
43 810 Viskastrandsgymnasiet
32 389
33 026 Resursgruppen (VoÄ)
436 260
444 840

Grundskolenämnden begär därför att 2017 års hyreskostnad för Asklandaskolan minskas med 436 260 kr
och att detta belopp krediteras Grundskolenämnden så skyndsamt som möjligt.
Eftersom samtliga ovanstående lokaler sägs upp så vill Grundskolenämnden även kompenseras för de hyror som har utgått
för 2018 samt kommer att utgå under uppsägningstiden.
(Räkneexempel: Om 5 månader av 2018 års hyror (inkl. 3 månaders uppsägningstid) kommer att belasta Grundskolenämnden under 2018 så vill
Grundskolenämnden kompenseras med ytterligare 185 350 kr, dvs 5 månader av ovanstående ytor med 2018 års kvadratmeterpris.)

Beslutsunderlag
1. Excelfil med hyresunderlag och kalkyler på Nya Asklandaskolan, 2018-01-26
Samverkan
Detta har ej samverkats i LSG.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Ärende - Uppsägning av ytor i objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
Pris 2017 Pris 2018
5 727 3 785 547 3 859 998

Följande ytor ska sägas upp (rumsnummer) Yta
Andel
4,0%
157+158
231
4,0%
146
230
1,5%
135
85
1,1%
134
65
0,9%
132
49
0,5%
111
30
0,5%
110
28
0,9%
109
54
0,4%
106
22
1,2%
107
70
15,1%
864

Pris 2017 Pris 2018
152 691
155 694
152 030
155 020
56 185
57 290
42 965
43 810
32 389
33 026
19 830
20 220
18 508
18 872
35 694
36 396
14 542
14 828
46 270
47 180
571 104
582 336

Prisförändring
pris/kvm 2017
1,0197
661

Ärende - Retroaktiv hyreskompensation 2017 för objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
5 727

Pris 2017
3 785 547

Pris 2018
3 859 998

Prisförändring
1,0197

pris/kvm 2017
661

Följande ytor i ovanstående objekt har Grundskolenämnden identifierat och bedömt använts av andra verksamheter inom Borås Stad.
Grundskolenämnden kräver därför hyreskompensation för att under 2017 ha betalat hela Asklandaskolans hyra.
Identifierade ytor
157+158
146
135
134
132

Yta Andel
231
4,0%
230
4,0%
85
1,5%
65
1,1%
49
0,9%
660
11,5%

Pris 2017 Pris 2018 Verksamhet som nyttjat ytan
152 691
155 694 Biologiska museet (Gymnasiet)
152 030
155 020 Krisberedskapsrummet (Beredskap Borås Stad)
56 185
57 290 Badhuset (Stadsparskbadet)
42 965
43 810 Viskastrandsgymnasiet
32 389
33 026 Resursgruppen (VoÄ)
436 260
444 840

Grundskolenämnden begär därför att 2017 års hyreskostnad för Asklandaskolan minskas med 436 260 kr
och att detta belopp krediteras Grundskolenämnden så skyndsamt som möjligt.
Eftersom samtliga ovanstående lokaler sägs upp så vill Grundskolenämnden även kompenseras för de hyror som har utgått

för 2018 samt kommer att utgå under uppsägningstiden.
(Räkneexempel: Om 5 månader av 2018 års hyror (inkl. 3 månaders uppsägningstid) kommer att belasta Grundskolenämnden under 2018 så vill
Grundskolenämnden kompenseras med ytterligare 185 350 kr, dvs 5 månader av ovanstående ytor med 2018 års kvadratmeterpris.)

185350

Sida

SKRIVELSE

Cathrine Kristoffersson
Handläggare
033 353643
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Datum

Instans

2018-01-30

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00011
3.5.1.25

Uppsägning av avtal för vissa ytor på Nya
Asklandaskolan, objektnummer 45885
Förslag till beslut
Grundskolenämnden beslutar att säga upp avtal på ytor tillhörande Nya
Asklandaskolan, objektnummer 45885.
Ärendet i sin helhet
Grundskolenämnden beslutar att säga upp avtal på ytor tillhörande Nya
Asklandaskolan, objektnummer 45885. Ytorna det berör ligger på plan 1,
källarutrymmet. Skolan har en yta på 5727 kvm, den är fördelad på följande sätt,
plan 1 (källare) 2606 kvm, plan 2 (skollokal) 2715 kvm, plan 3 (skollokal) 406
kvm. Ytorna som ska sägas upp ligger på plan 1 och storleken på ytorna som
ska sägas upp är ca 864 kvm, för en rumsyta föreligger osäkerhet på arean. Se
rumsnummer i nedanstående tabell.
Ärende - Uppsägning av ytor i objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
Pris 2017 Pris 2018
5 727 3 785 547 3 859 998

Följande ytor ska sägas upp (rumsnummer) Yta
Andel
157+158
231
4,0%
146
230
4,0%
135
85
1,5%
134
65
1,1%
132
49
0,9%
111
30
0,5%
110
28
0,5%
109
54
0,9%
106
22
0,4%
107
70
1,2%
864
15,1%

Pris 2017 Pris 2018
152 691
155 694
152 030
155 020
56 185
57 290
42 965
43 810
32 389
33 026
19 830
20 220
18 508
18 872
35 694
36 396
14 542
14 828
46 270
47 180
571 104
582 336

Prisförändring pris/kvm 2017
1,0197
661

Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämnden
Samverkan
Ärendet har ej samverkats i LSG.

Grundskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

grundskola@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsförvaltningen
Per Carlsson
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Ärende - Uppsägning av ytor i objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
Pris 2017 Pris 2018
5 727 3 785 547 3 859 998

Följande ytor ska sägas upp (rumsnummer) Yta
Andel
4,0%
157+158
231
4,0%
146
230
1,5%
135
85
1,1%
134
65
0,9%
132
49
0,5%
111
30
0,5%
110
28
0,9%
109
54
0,4%
106
22
1,2%
107
70
15,1%
864

Pris 2017 Pris 2018
152 691
155 694
152 030
155 020
56 185
57 290
42 965
43 810
32 389
33 026
19 830
20 220
18 508
18 872
35 694
36 396
14 542
14 828
46 270
47 180
571 104
582 336

Prisförändring
pris/kvm 2017
1,0197
661

Ärende - Retroaktiv hyreskompensation 2017 för objekt 45885 Nya Asklandaskolan
Objekt
45885 Nya Asklandaskolan

Yta
5 727

Andel
100,0%

Kvm
5 727

Pris 2017
3 785 547

Pris 2018
3 859 998

Prisförändring
1,0197

pris/kvm 2017
661

Följande ytor i ovanstående objekt har Grundskolenämnden identifierat och bedömt använts av andra verksamheter inom Borås Stad.
Grundskolenämnden kräver därför hyreskompensation för att under 2017 ha betalat hela Asklandaskolans hyra.
Identifierade ytor
157+158
146
135
134
132

Yta Andel
231
4,0%
230
4,0%
85
1,5%
65
1,1%
49
0,9%
660
11,5%

Pris 2017 Pris 2018 Verksamhet som nyttjat ytan
152 691
155 694 Biologiska museet (Gymnasiet)
152 030
155 020 Krisberedskapsrummet (Beredskap Borås Stad)
56 185
57 290 Badhuset (Stadsparskbadet)
42 965
43 810 Viskastrandsgymnasiet
32 389
33 026 Resursgruppen (VoÄ)
436 260
444 840

Grundskolenämnden begär därför att 2017 års hyreskostnad för Asklandaskolan minskas med 436 260 kr
och att detta belopp krediteras Grundskolenämnden så skyndsamt som möjligt.
Eftersom samtliga ovanstående lokaler sägs upp så vill Grundskolenämnden även kompenseras för de hyror som har utgått

för 2018 samt kommer att utgå under uppsägningstiden.
(Räkneexempel: Om 5 månader av 2018 års hyror (inkl. 3 månaders uppsägningstid) kommer att belasta Grundskolenämnden under 2018 så vill
Grundskolenämnden kompenseras med ytterligare 185 350 kr, dvs 5 månader av ovanstående ytor med 2018 års kvadratmeterpris.)
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Anmälningsärenden 2018-01-30
Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser

Beslut
Godkänna redovisningen av anmälningsärenden och lägga dessa till handlingarna.
Nedan följer sammanställning av anmälningsärenden per januari:
a)
Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 av grundskola
Dnr 2017/GRN0004 610
b)

Ärendet avslutas. Beslut från SI Anmälan om elevs skolsituation vid
Erikslundskolan dnr 41-2017:6856, dnr 2017/GRN0189 606

c)

Ärendet avslutas. Beslut från SI Anmälan om elevs rätt till stöd och särskilt
stöd vid Svedjeskolan dnr 41-2017:2754, dnr 2017/GRN0098 606

d)

Beslut från BEO, Anmälan situation för elev vid Svaneholmskolan, dnr 452017:9752, dnr 2017/GRN0228 606

e)

Beslut från BEO, Anmälan skolsituation för elev vid Dalsjöskolan, dnr 452017:7479, dnr 2017/GRN0196 606

f)

Ärendet avslutas. Beslut från BEO gällande skyldigheten att motverka
kränkande behandling vid Kristinebergskolan, dnr 45-2017:4070, dnr
2017/GRN0151 606

g)

Beslut från BEO: Anmälan kränkande behandling vid Dalsjöskolan dnr 452017:7479, dnr 2017/GRN0196 606

h)

Ärendet avslutas. Beslut från Skolinspektionen: Anmälan om en elevs rätt
till stöd vid Kristinebergsskolan Dnr 41-2017:4776, dnr 2017/GRN0179
606

i)

Beslut från Arbetsmiljöverket: Omedelbart förbud och föreläggande med
vite, Dnr 2017/GRN0119 026

j)

Skrivelse från nätverksgrupp barn och unga Boda Dnr 2017/GRN0239 600

k)

Beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige: Svar på motion av
Lotta Preijde (L): Försöksverk-samhet med lärarassistenter på en av Borås
Stads skolor, dnr 2017/GRN0002 610
Brev till Per Carlsson, Lennart Andreasson, Ulf Sjösten, Pär Arvidsson
Fäldt, Lena Johansson: Elevhälsans medicinska insats, dnr 2017/GRN0240
600

l)

Delegationsbeslut 2018-01-30
Beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut och lägga dessa till
handlingarna.
Listor med delegationsbeslut från verksamheterna
SEKRETESS
1. Grundskola
Anmälningar kränkande behandling perioden 2017-12-20—
2018-01-29 (lista)
2. Överklagande av skolplaceringsbeslut
perioden december 2017
Dnr 2017/GRN0072 600
3. Avslagsbeslut på önskad skolplacering perioden december 2017
Dnr 2017/GRN0072 600 (lista)
4. Beslut om avstängning perioden 2017-12-21—2018-01-30
Dnr 2017/GRN0147 002
5. Delegationsbeslut Ansökan om plats/utökad omsorgstid på
fritidshemmet enligt SL 14 kap 5-6 §§ perioden 2017-12-20—
2018-01-30
6. Delegationsbeslut uppskjuten skoltid januari 2018
Dnr 2017/GRN0225 002
7. Personal
Övriga delegationsbeslut
8. Avslagsbeslut skolskjuts december 2017 Dnr 2017/GRN0053
9. Beslut Mottagande i grundsärskolan 2017, Dnr 2017/GRN0223

