
Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljning av 35 000 kvm av Viared 14:19, kv. Haglet, 

Viared Västra 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer ca 35 008 kvm av Viared 14:19 för 19 284 000 kronor till 

Visionsbolaget 15446 AB under namnändring till Charmilla Viared II AB.

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-11-13 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00926 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 

Datum 

2019-11-01 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00926 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 35 000 kvm av Viared 14:19, kv. Haglet, 

Viared Västra 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen säljer ca 35 008 kvm av Viared 14:19 för 19 284 000 kronor till 

Visionsbolaget 15446 AB under namnändring till Charmilla Viared II AB 

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med Visionsbolaget 15446 AB under namnändring 

till Charmilla Viared II AB om försäljning av ca 35 008 kvm av fastigheten 

Viared 14:19 på Viared Västra.  

Köpeskillingen är 19 284 000 kronor. Kommunen har terrasserat marken inför 

överlåtelsen.  

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2020-07-01 påbörjar byggnation på 

området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.                                   

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 

 



Försäljning,
35 000 kvm,
Viared Västra 

Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal Simonsland 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Simonsland Tystnaden AB och 

Simonsland Fabriken AB enligt upprättat förslag.        

 

 

 

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00925 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-10-30 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00925 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal Simonsland 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Simonsland Tystnaden AB och 

Simonsland Fabriken AB enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplan för del av Centrum, Järnvägen 4:2, Simonsland är föremål för 

granskning. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och 

Simonsland Tystnaden AB samt Simonsland Fabriken AB för att reglera 

detaljplanens genomförande.  

De allmänna anläggningar som omfattas av exploateringsavtalet ligger i 

anslutning till planområdet. Dels krävs åtgärder på Norrby Långgata, där en 

tillfart till planerat parkeringshus ska anläggas och dels berörs Viskastrandsgatan 

som ska byggas om för att öka tryggheten för oskyddade trafikanter, bland 

annat genom utbyggnad av gång- och cykelbana. 

Avtalet innebär att kommunen överlåter på Simonsland Fabriken AB att utföra 

och bekosta ombyggnationen av Norrby Långgata, eftersom behovet av 

åtgärden är en direkt konsekvens av den planerade byggnationen på dennes 

fastighet. Åtgärden förutsätter att ca 400 kvm av kommunens fastighet Lundby 

1:1 överlåts till Simonsland Fabriken AB. Ett separat marköverlåtelseavtal har 

upprättats som också läggs som bilaga till exploateringsavtalet. Simonsland 

Fabriken AB ersätter kommunen med 120 000 kronor för överlåtelsen. 

Ombyggnationen av Viskastrandsgatan ska utföras och delvis finansieras av 

kommunen. Simonsland Tystnaden AB ska bidra med 600 000 kronor till 

ombyggnationen. Den totala kostnaden för Viskastrandsgatan har grovt 

beräknats till 1 700 000 kronor. Kommunens del av finansieringen får belasta 

Tekniska nämndens investeringsbudget. 

Som säkerhet för sina åtaganden har exploatörerna ställt en bankgaranti till 

kommunen på 2 875 000 kr.                              

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Simonsland Tystnaden AB och Simonsland Fabriken AB,  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Viskastrandsgatan 1 4Tr, 506 30  Borås 

2. Tekniska nämnden 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 

























Simonsland
exploateringsområdet
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Försäljning av 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kv. 

Åre, Nordskogen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunen säljer 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 48 030 000 kronor till 

LC Development Fastigheter 13 AB.

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-11-13 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00927 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 

Datum 

2019-10-31 Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

M4 

MQ896
Överstruket



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00927 3.1.2.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81, kv. 

Åre, Nordskogen 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunen säljer 120 000 kvm av Torpa-Sjöbo 2:81 för 48 030 000 kronor till 

LC Development Fastigheter 13 AB.                           

Ärendet i sin helhet 

 Ett köpeavtal har upprättats med LC Development Fastigheter 13 AB om 

försäljning av 120 000 kvm av fastigheten Torpa-Sjöbo 2:81 på Nordskogen.  

Köpeskillingen är 48 030 000 kronor. Kommunen terrasserar marken inför 

tillträdesdagen.  

Överlåtelsen villkoras av att köparen senast 2020-07-31 påbörjar byggnation på 

området. Köparen har för avsikt att uppföra lokaler för lager och logistik.                         

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Elisabeth Eickhoff 

   Mark- och exploateringschef 

 



Försäljning,
120 000 kvm, Nordskogen 
 

Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000













 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Godkänna ändring av reglerna för den kommunala tomtkön. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00936 3.1.2.0 Programområde 04 

Handläggare: Linda Sahlström 
 

Datum 

2019-10-30 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M5 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Linda Sahlström 
Handläggare 
033 357263 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00936 3.1.2.0 

Kommunfullmäktige 

Ändring av reglerna för den kommunala tomtkön 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänna förslag till ändring av reglerna för den kommunala tomtkön.     

Ärendet i sin helhet 

Borås stad säljer tomter för villabebyggelse. I dagsläget finns ca 30 tomter som 

är till salu. Det pågår ett arbete med att ta fram fler kommunala villatomter på 

olika platser runt om i kommunen. 

När Borås Stad har nya tomter att sälja skickas information ut till de som är 

registrerade i Borås Stads tomtkö. I de fall flera kunder anmäler sitt intresse för 

samma tomt tilldelas tomten till den som är främst placerad i kön.   

 I syfte att underlätta registreringen i tomtkön för kunder samt för att minimera 

det administrativa arbetet kommer en E-tjänst att skapas där både registrering 

och betalning kommer att ske. Ändring av reglerna syftar i huvudsak till att 

anpassa reglerna till E-tjänsten. I samband med detta har en generell översyn av 

reglerna gjorts. 

De huvudsakliga förändringarna avser:  

 Ändring av registreringsavgift samt förnyelseavgift

 Möjlighet att uppge en medsökande som platsen kan överlåtas till är

borttagen

 För att köpa en tomt krävs nu att minst en av köparna är registrerade i

tomtkön

 Möjlighet till förtur på grund av medicinska eller sociala skäl är

borttagen

Därutöver föreslås några mindre förändringar. 

Beslutsunderlag 

1. Nya tomtköregler

2. Nuvarande tomtköregler

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Regler för registrering i tomtkön och tilldelning av villatomter 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
Gäller från och med: 2019-XX-XX 
 

1. Ansökan och registrering 
 

1.1 Ansökan och betalning sker via en e-tjänst på Borås Stads webbplats. 
1.2 Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön. 
1.3 Sökande ska ha fyllt 18 år och ha ett svenskt personnummer. 
1.4 Sökande registreras i tomtkön från och med det datum då Borås Stad fått både ifylld ansökan 

och registreringsavgift.  
1.5 Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas. 
1.6 Sökande är ansvarig för att uppdatera sin kontaktinformation i e-tjänsten. 

 
2. Avgifter 

 
2.1 För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift på 250 kronor betalas. 

Registreringsavgiften är en engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften räknas heller inte av 
vid köp av tomt.  

2.2 Förnyelseavgift ska utgå med 250 kronor/kalenderår, vilken betalas via e-tjänsten. Avgiften 
ska betalas i slutet av året och avser betalning för nästkommande år. 
 

3. Tilldelning 
 

3.1 För att köpa en villatomt av Borås Stad krävs att minst en av köparna är registrerad i 
tomtkön. 

3.2 När nya tomter erbjuds kommer de kunder som finns registrerade i tomtkön att få 
information via epost. I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten 
tilldelas den kund som är längst fram i kön. 

3.3 Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga för tomt och byggnation av villa 
krävs för att bli tilldelad en tomt. 

3.4 Den kund som blivit tilldelad en tomt och tecknat köpeavtal och sedan avstår från att fullfölja 
köpet, förlorar sin plats i kön och placeras sist. 

3.5 Villkor avseende köpet regleras i köpeavtal. 
 

4. Undantag 
 

4.1 De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan säljas till juridiska personer men 
förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen. 

4.2 Från bestämmelserna i dessa regler har Kommunstyrelsen, då synnerliga skäl föreligger, rätt 
att medge undantag.  
 
 
 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
5. Avregistrering 

 
Avregistrering sker: 

 när sökande begär det. 

 när sökande köpt tomt. 

 om sökande lämnar vilseledande uppgifter. 

 om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid. 
 

 



Regler för registrering och förmedling av tomt och småhus 315:1 

 

  

Borås Stads Författningssamling 2017 

Regler för registrering och förmedling av småhustomter inom 

Borås Stad i tomtkön och tilldelning av villatomter 

 
Fastställda av Kommunfullmäktige 2016-01-28 2019-XX-XX 

 

Gäller fr.o.m. 2016-02-01 2020-XX-XX 

 

1. Ansökan och registrering 

 

För ansökan och registrering i kommunens tomt- och småhuskö gäller följande regler. 

 
1.1 Ansökan och betalning sker på särskild blankett och ställs till Borås Stad, Markavdelningen, 501 80 Borås. 

via en e-tjänst på Borås Stads webbplats 

 

1.2 Endast privatpersoner kan registrera sig i tomtkön. 

 

1.3 Sökande ska vara fyllda ha fyllt 18 år. 

 

1.4 Sökande ska inneha ett svenskt personnummer. 

 

1.5 Sökande registreras i tomtkön fr.o.m. det datum då kommunen erhållit Borås Stad fått både ifylld ansök-

ningsblankett ansökan och registreringsavgift. 

 

1.6 Sökandens plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den person som på ansöknings-

blanketten angetts som medsökande. 

 

Sökande är ansvarig för att uppdatera sin kontaktinformation i e-tjänsten. 

 

 

2.  Avgifter 

 
2.1 För att bli registrerad i tomtkön ska en registreringsavgift om på 500 250 kronor betalas. Registreringsavgif-

ten är en engångsavgift som inte återbetalas. Avgiften avräknas inte heller  räknas heller inte av vid köp av 

tomt. Inbetalning av registreringsavgiften sker till Bankgiro 991-1025. Uppge ordet ”Tomtkö”, ditt namn 

och personnummer samt ”konto 3271-031700-58230”. 

 

 

2.2 Förnyelseavgift ska utgå med 200 250 kronor/kalenderår, vilken betalas genom faktura via e-tjänsten. Av-

giften ska betalas i slutet av året och avser betalning för nästkommande år. 

 

3.  Tilldelning 

 
För att köpa en villatomt av Borås Stad krävs att minst en av köparna är registrerad i tomtkön. 

 
3.1 Då Borås Stad har nya tomter att erbjuda När nya tomter erbjuds kommer de kunder som finns registrerade i 

tomtkön att tillhandahålla få information om förutsättningar för tilldelning via epost. Underlag för tilldel-

ningen är den intresseförfrågan som kunderna har att besvara. 

 

 

3.2 I de fall flera kunder anmäler intresse för samma tomt ska tomten tilldelas den kund som är främst placerad 

längst fram i kön. 

 

 

 



315:2 Regler för registrering och förmedling av tomt och småhus 

 

3.3 Ett lånelöfte eller motsvarande bevis om betalningsförmåga för tomt och byggnation av villa krävs för att bli 

tilldelad en tomt. 

 

 

3.4 Om köpeskillingen överstiger 100 000 kr, ska handpenning om 10 % av köpeskillingen betalas inom en 

månad från det att köpeavtalet tecknats. 

 

 

3.5 Den kund som blivit tilldelad en tomt och tecknat köpeavtal och sedan avstår från att fullfölja köpet, förlo-

rar sin ursprungliga plats i kön och placeras sist. 

 

 

3.6 De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan erbjudas kunder (inklusive juridiska personer) som 

inte är registrerade i tomtkön. Försäljning till juridisk person förutsätter särskilt beslut i Kommunstyrelsen. 

 

 

3.7 Önskemål om tomt inom ett visst område som anges vid ansökningstillfället, används endast som underlag 

för bostadsplanering och är inte avgörande för tilldelning av tomt. 

 

 

3.8 Det åligger kunden att till Markavdelningen anmäla förändringar av på ansökningsblanketten lämnade upp-

gifter. Underlåtenhet i dessa avseenden kan medföra utebliven tilldelning av tomt. 

 

Villkor avseende köpet regleras i köpeavtal 

 

4.  Undantag 

 
De tomter som inte blir sålda vid tilldelningstillfället kan säljas till juridiska personer men förutsätter 

särskilt beslut i Kommunstyrelsen. 

 
4.1 Sökande kan - efter ansökan därom - få förtur till tomt om hen av medicinska eller sociala skäl fordrar  

sådana boendeformer som endast kan beredas genom uppförande av eget enfamiljshus. För att få ansökan  

prövad krävs skriftligt intyg från läkare, arbetsterapeut eller motsvarande som styrker behovet. 

 

 

4.2 Från bestämmelserna i dessa regler äger har Kommunstyrelsen, då synnerliga skäl därtill föreligger, rätt att 

medge undantag. 

 

5.  Avregistrering 

 
Avregistrering sker: 

 

 

 När sökande begär det. 

 

 När sökande förvärvat tomt genom Markavdelningen. köpt tomt 

 

 Om sökande vid ansökningstillfället eller senare lämnar uppenbart vilseledande uppgifter. 

 

 Om den årliga förnyelseavgiften inte betalas i tid. 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kommunalt anläggningslån 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2019 med följande högsta 

belopp: 

Bredareds IF  1 120 000 kr 

Hestra IF  1 850 000 kr 

Datum 

2019-11-06 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-06 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00743 3.6.7.2 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

   

  Avdelningschef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00743 3.6.7.2 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunalt anläggningslån 2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Nedanstående föreningar beviljas anläggningslån för 2019 med följande högsta 

belopp: 

Bredareds IF  1 120 000 kr 

Hestra IF  1 850 000 kr   

 

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har sedan länge erbjudit det ideella föreningslivet möjligheter till s.k. 

anläggningslån som är ränte- och amorteringsfria och som avskrives gentemot 

föreningarna efter 30 år. Anläggningslånen har möjliggjort för föreningarna att 

genomföra egna investeringar som på ett värdefullt sätt kompletterat 

kommunens utbud. Lånen uppgår maximalt till 40 % av godkänd totalsumma. 

Kommunstyrelsens bedömningsgrund för att utge anläggningslån är främst att 

ur ett finansiellt- och verksamhetsmässigt perspektiv bedöma de ansökningar 

som Fritids- och folkhälsonämnden föreslår skall erhålla anläggningslån. 

Normalt skall prioriteringsordningen och den sakliga bedömningen redan vara 

gjord och därmed inte överprövas av Kommunstyrelsen. 

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019 fått in 5 st. ansökningar om 

kommunalt anläggningslån varav tre stycken redan är behandlade och beviljade. 

Borås SK 9 600 tkr, Sparsörs AIK 434 tkr och Gånghesters SK 884 tkr. Det 

stora beloppet för Borås SK avser uppgradering av anläggningen på Borås 

skidstadion inför SM-veckan vinter 2021. De återstående ansökningarna som är 

likartade behandlas tillsammans i detta ärende. 

 Projekt- 

kostnad 

Föreslaget an-

läggningslån av 

Fritids- och 

folkhälsonämnd 

Föreslaget an-

läggningslån av 

Kommunstyrelsen 

(max.) 

Bredareds IF    2 800 tkr 1 120 tkr 1 120 tkr 

Hestra IF 4 625 tkr 1 850 tkr 1 850 tkr 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

SUMMA 7 425 tkr 2 970 tkr 2 970 tkr 

 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Bredareds IF:s erhåller ett 

anläggningslån på 1 120 tkr för renovering av föreningens klubbstuga samt att 

föreningen har två år på sig från beslutsdatum att slutredovisa arbetet. Ett 

förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. Nämnden ställer sig också 

positiv till föreningens önskemål om att påbörja dräneringsarbetet redan hösten 

2019. Nämnden skriver att Bredareds IF är en livaktig förening med mycket 

verksamhet. Föreningen spelar en central roll i samhället tillsammans med 

andra stora aktörer. Föreningen har ca 500 medlemmar och ordnar aktiviteter 

allt från fotboll och orientering till styrketräning och motionsgrupper. 

Klubbstugan används flitigt av föreningen och är i stort behov av en 

renovering. Omklädningsrum, kök och övriga utrymmen totalrenoveras samt 

dränering och ventilation ses över. Föreningen beräknar totalkostnaden till 2 

800 tkr. 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att även Hestra IF erhåller ett 

anläggningslån för renovering av sin klubbstuga. Nämnden rekommenderar ett 

anläggningslån på 1 850 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från 

beslutsdatum att slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens 

finansieringsplan infrias. Hestra IF är en stor idrottsförening i Borås med ca      

1 500 medlemmar. Föreningen bedriver i huvudsak skidor och orientering men 

har även motionsgrupper inom andra områden. Föreningens största 

arrangemang är den välkända Linnémarschen som lockar ca 4 000 deltagare 

under en helg i april varje år. Under 2019 påbörjades ett arbete tillsammans med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens Öppen ungdomsverksamhet där 

föreningen bedriver verksamhet för ungdomar ett antal timmar per vecka. 

Klubbstugan är gammal och behöver uppdateras på ett antal områden, 

exempelvis kommer tillgängligheten att förbättras för personer med 

funktionsvariationer. Vidare investeras i nya golv, ny fasad, nytt kök, byte av 

fönster och armaturer. Totalkostnaden beräknas till 4 625 tkr. 

Kommunstyrelsens förslag till återstående anläggningslån 2019 uppgår således 

till ca 3,0 mnkr och sammantaget beviljande av anläggningslån under 2019 

hamnar på 13,9 mnkr vilket är en ovanligt hög siffra. Beror främst på 

upprustningen av Borås skidstadion. Inriktningen är att beviljande av 

anläggningslån skall ligga på ca 2 - 3 mnkr per år i genomsnitt. Flertalet år har 

denna nivå kunnat hållas. Kommunstyrelsen vill i sammanhanget poängtera att 

genom anläggningslån till föreningar bidrar kommunen till en ökad 

föreningsmedverkan och till en förhållandevis låg insats får vi ut mycket 

verksamhet. Anläggningslånen ger heller normalt ingen ökad driftkostnad som 

belastar den kommunala budgeten eftersom föreningarna själva mestadels står 

för drift och skötsel. 
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Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse 

2. Skrivelse från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Ansökningar från föreningarna   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widèn 

   Ekonomichef 

 



Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
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Datum 

2019-08-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00116 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Hestra IF för nya 

fönster, fasad, utbyte av gammal belysning med mera 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Hestra IF:s 

renovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på 

1 850 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. 

Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Hestra IF är en stor idrottsförening i Borås med ca 1 500 medlemmar. 

Föreningen bedriver i huvudsak skidor och orientering men har även 

motionsgrupper inom andra områden. Föreningens största arrangemang är den 

välkända Linnémarschen som lockar ca 4 000 deltagare under en helg i april 

varje år. Under 2019 påbörjades ett arbete tillsammans med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens Öppen ungdomsverksamhet där föreningen bedriver 

verksamhet för ungdomar ett antal timmar per vecka. Klubbstugan är gammal 

och behöver uppdateras på ett antal områden, exempelvis kommer det att 

byggas en handikappramp, handikapptoaletter, nya golv, ny fasad, nytt kök med 

mera. Totalkostnaden beräknas till 4 625 tkr.   

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag

Beslutet expedieras till 

1. kansliet@hestraif.se

2. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 



BORÅS STAD 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Borås Stad 
50180 Borås 

A-wwrJ L'ttl 1'j \ / ;  1A 

Anlä bidra:g 
Ansökan kan göras under hela året 

Anvisningar och villkor se sista sidan. 

Ansökan om bidrag för ny-, om- eller tillbyggnad: 

F" orenmgen 
Föreningens namn Plusgiro Bankgiro 

Hestra IF  

Adress Postnummer Postadress 

Linnesväg 13 50475 Borås 

Kontaktperson Mejla dress 

T oivo Pentonen toivo.pentonen@telia.com 

Mobilnummer 

0768-243356 

Ansökan gäller 

Hestra IF är en förening som om några år fyller 100 år. Vi har de senaste år vuxit kraftig vad 
avser medlemsantal och har nu över 1500 medlemmar. Vi har en stark bas inom skidor, 
orientering och har de senaste åren även startat upp skidskytte. Klubben arrangerar varje år ett 
flertal tävlingar inom dessa idrotter men vårt största arrangemang är Linnemarschen med runt 
4000 startande. Vår klubbstuga byggdes ursprungligen 1943 och har under åren byggts till och 
rustats upp och den senaste ombyggnationen genomfördes 1981. Regelbunden underhåll har 
har naturligtvis genomförts under alla år. Men nu finns dock ett akut behov av att byta fönster, 
fasad och byta ut gammal belysningsteknik till modern LED belysning. I samband med fasadbytet 
vill vi också göra en tilläggsisolering för att därmed bidra till minskade energikostnader. 

Kortfattad beskrivning av investering 

Ombyggnationen omfattar följande områden: Utvändigt - nya fönster, dörrar, tilläggsisolering, 
fasad, målning, plåtarbeten och handikappramp. Invändigt - ny belysning, ny kontors och 
konferensrum, handikapptoaletter, nya golv och ytskikt, ombyggnad av kök. Inga större arbeten 
kommer att göras på bottenvåningen där bl a omklädningsrummen finns utan fokus ligger på 
övervåningen och fasad. Rumsbeskrivningen som bifogas beskriver de arbeten som omfattas av 
offerten. Utgångspunkten var från början att även bottenvåningen av stugan skulle omfattas av 
ombyggnationen men på grund av den höga kostnaden har dessa utrymmena nedprioriterats. 
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Sammanträdesdatum 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 118 Dnr FOFN 2019-00116 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Hestra IF för 
renovering av klubbstugan.  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Hestra IF:s 

renovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på 

1 850 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. 

Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 

Hestra IF är en stor idrottsförening i Borås med ca 1 500 medlemmar. 

Föreningen bedriver i huvudsak skidor och orientering men har även 

motionsgrupper inom andra områden. Föreningens största arrangemang är den 

välkända Linnémarschen som lockar ca 4 000 deltagare under en helg i april 

varje år. Under 2019 påbörjades ett arbete tillsammans med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens Öppen ungdomsverksamhet där föreningen bedriver 

verksamhet för ungdomar ett antal timmar per vecka. Klubbstugan är gammal 

och behöver uppdateras på ett antal områden, exempelvis kommer 

tillgängligheten att förbättras för personer med funktionsvariationer. Vidare 

investeras i nya golv, ny fasad, nytt kök, byte av fönster och armaturer. 

Totalkostnaden beräknas till 4 625 tkr.                  

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag       

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-08-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
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Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-08-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00107 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om anläggningslån från Bredareds IF för 

totalrenovering av klubbstugan Klockargården 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Bredareds IF:s 

totalrenovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån 

på 1 120 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. 

Nämnden ställer sig också positiv till föreningens önskemål om att påbörja 

dräneringsarbetet redan hösten 2019. Ärendet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen.          

Ärendet i sin helhet 

Bredareds IF är en livaktig förening med mycket verksamhet. Föreningen spelar 

en central roll i samhället tillsammans med några andra stora aktörer. 

Föreningen har ca 500 medlemmar och ordnar aktiviteter allt från fotboll och 

orientering till styrketräning och motionsgrupper. Klubbstugan används flitigt 

av föreningen och är nu i stort behov av en omfattande renovering. 

Omklädningsrum, kök och övriga utrymmen totalrenoveras samt dränering och 

ventilation ses över. Föreningen beräknar kostnaden till totalt 2 800 tkr.                 

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

2. Föreningens kostnadsberäkning                                

Beslutet expedieras till 

1. info@bredaredsif.se 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

mailto:info@bredaredsif.se


 
 Bredareds IF 

 
Till fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 

 

Ansökan om anläggningslån 
 

Ansökan 
Bredareds IF ansöker om anläggningslån för totalrenovering av föreningens klubbstuga 

Klockargården. Renoveringen beräknas till en kostnad på upp till 2,8 mnkr. 

 

Bredareds IF ansöker om att få tillåtelse att utföra dränering av klubbstugan under hösten 

2019, d.v.s. innan slutligt besked om anläggningslånet. Det är önskvärt att dräneringen görs 

hösten 2019 då den behöver göras en tid före invändig renovering. 

 

Beskrivning av föreningen och planerad renovering 

Bredareds IF en förening för idrott, motion och hälsa 

Bredareds IF har sitt säte i Bredared, 1,5 mil norr om Borås. Föreningen har drygt 

500 medlemmar, varav drygt 100 är ungdomar. Föreningens huvudverksamheter är fotboll  

och orientering inom vilka vi bedriver tränings- och tävlingsverksamhet. Föreningen har också 

motionsträning genom bland annat löpträning, styrketräning i idrottshallen, träningar vid 

utegymmet och mountainbiketräning. Dessutom inbjuder vi till trivselaktiviteter såsom 

tipspromenader och grötfest.  

 

Vi vill på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och 

psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningens värdegrund är: 

• Hänsynstagande och ansvarstagande 

• Samhörighet och självkänsla 

• Glädje och utveckling 

• Allas rätt att vara med. 

 

Bredareds IF -en viktigt del av samhället Bredared 

Föreningen är en viktig del av samhället Bredared och vill vara med och bidra till att Bredared 

är bra plats att bo och vistas i. Vi samarbetar med de organisationer och föreningar som verkar 

i Bredared, exempelvis har vi tipspromenader och andra aktiviteter tillsammans med 

Bredareds Hembygdsförening, boule-/isbana i samarbete med skolans föräldraförening och 

pensionärsförening och vi kör upp skidspår på Bredareds GK´s golfbana. Under 2018 har 

Bredareds fiberförening placerat sin nod i föreningens klubbstuga. Aktuellt just nu är bildandet 

av ”Framtid Bredared”, ett ortsråd där Bredareds IF som en viktig aktör i samhället är delaktig.  

 

En förening som vill utvecklas 

Bredareds IF har också samarbete med andra föreningar i Borås, t.ex. Hestra IF och IK Ymer 

vad gäller träningsverksamheten inom orientering samt med Sandhults SK inom 

ungdomsfotbollen.  



 

Bredareds IF vill kontinuerligt utvecklas och utveckla verksamheten: 

• År 2015 var föreningen, funktionärsmässigt, en av de största arrangörsklubbarna av 

O-Ringen i Borås. 

• År 2017 byggde föreningen med starka ideella krafter ett utegym som delvis 

finansierades av Borås Stads lokala utvecklingsmedel samt egna medel från O-Ringen. 

• År 2018 utvecklade föreningen vandringslederna genom utökning av en led samt ny 

markering på alla leder. 

• År 2018 övertog föreningen orienteringsskytte från I15IF. 

• År 2019 kommer vi att revidera en karta vid Holmåsa /Holmryd och även påbörja 

nyritnining av en karta för orienteringstävling 2020. 

 

Föreningen har 500 medlemmar och två anställda 

Bredareds IF bildades 1937. Föreningen är medlem i svenska orienteringsförbundet, svenska 

fotbollsförbundet och svenska skidförbundet. Sedan 2018 är föreningen även i svenska 

mångkampsförbundet. Bredareds IF är en Säker och trygg förening och är med i Borås Stads 

Överenskommelsen. Föreningen har en omsättning på 1,1 mnkr. Bredareds IF har två 

deltidsanställda, en vaktmästare och en föreningsadministratör, vilka är ett nav i att rådda runt 

föreningen med 500 medlemmar och klubblokaler, fotbollsplaner, utegym, spår och leder.  

 

Föreningens klubbstuga Klockargården är belägen, vid skolan, i samhället. Vid Klockargården 

finns en boule-/isbana som under vintern spolas av föräldraföreningen och som används av 

skolan och av entusiastiska skridsko-åkare på lediga stunder. På vår, sommar och höst används 

banan av de som vill spela boule. Utegymmet tillsammans med våra fina vandringsleder har 

gjort att det ofta kommer besökare till Bredared som vill motionera och komma ut i naturen. 

Fotbollsverksamheten bedrivs huvudsakligen på föreningsägda Hagavallen. Klubben har 

ungdomslag i olika divisioner. Träningsverksamheten inom orientering är igång året runt. 

 

En klubbstuga i behov av renovering 

Bredareds IF´s klubbstuga, Klockargården, är i behov av totalrenovering. Klockargården 

genomgick viss renovering under 70-talet, därefter har enbart underhållande åtgärder gjorts. 

Behovet finns bland annat av dränering då fukt trängt in i väggarna i omklädningsrum på nedre 

plan, utbyte av avloppet, renovering av toaletter, renovering och uppgradering av kök inklusive 

vitvaror, utbyte av fönster och dörrar. Föreningen har under en längre tid planerat för 

renoveringen och de intäkter som Bredareds IF fick för det stora arbete som medlemmarna la 

ned vid O-Ringen i Borås 2015 möjliggör egenfinansiering för en del av renoveringen.  

 

Renoveringens omfattning 

Renovering kommer bland annat att omfatta; dränering, totalrenovering av källarplan med 

omklädningsrum inklusive nytt avlopp, totalrenovering av övre plan med samlingslokal, 

möteslokal, kontorslokal, toalettutrymmen samt kök. 

 

Utveckling av användandet av klubbstugan 

I samband med renoveringen av Klockargården vill Bredareds IF möjliggöra ett ökat nyttjande 

av klubbstugan. Förutom för ökat nyttjande av medlemsaktiviteter har Bredareds IF sett en viss 

ökning av nyttjandet av andra de senaste åren, t.ex. som mötesplats för äldre (Borås Stad 

öppna verksamhet för äldre hyr lokalen), mötesplats för personer som vill motionera och för 

sociala aktiviteter (t.ex. stick-café). Bredareds IF har en plan på att kontakta dagens nyttjare av 



lokalen och även andra möjliga nyttjare av lokalen för att efterhöra deras behov nu när 

föreningen ska renovera lokalerna.  

 

Viktigt vid renoveringen 

Det är viktigt att renoveringen: 

• Stimulerar till ökad rörelse 

• Möjliggör för alla att delta, tillgänglighet 

• Att Klockargården utvecklas som mötesplats 

• Energisparande åtgärder och hållbara alternativ är prioriterade 

 

Tidsplan 

Renoveringen startar med dränering under hösten 2019 (om föreningen får klartecken till det). 

Därefter startas renoveringen av nedre plan under 2020 och därefter renoveras övre plan. 

Renoveringen planeras att vara klar under 2021.  

 

Kostnadsberäkning renovering anläggningen 

Del av renovering Belopp 
Renovering nedre plan, se beräkning i bilaga 2 876 500 kr 
Renovering övre plan, se beräkning i bilaga 3 1 626 500 kr 
Oförutsedda utgifter, cirka 12 % 297 000 kr 
Summa beräknade kostnader 2 800 000 kr 

 

Finansieringsplan renoveringen anläggningen 

Typ av finansiering Belopp 
Anläggningslån Borås Stad, 40 procent 1 120 000 kr 
Bidrag 250 000 kr  
Ideella timmar och sponsorer 250 000 kr 
Egen finansiering 1 180 000 kr  
Summa finansiering 2 800 000 kr 

 

Kostnadsberäkning och finansiering av övrigt i samband med renovering 

I samband med renoveringen kommer föreningen även ha kostnader utöver anläggnings-

kostnader, bland annat för inventarier, t.ex. möbler, gardiner m.m. Kostnaden för detta 

beräknas till 100 000 kronor och planeras att med 75 000 kronor finansieras av bidrag och 

sponsring och 25 000 kronor av egna medel. 

 

Driftskostnaden 

Bredareds IF räknar med att driftskostnaden för anläggningen efter renoveringen kommer att 

vara på samma nivå som idag. Föreningen har eget kapital till del av finansieringen och 

kommer därför inte att få räntekostnader. Energisparande åtgärder inom uppvärmning och 

belysning samt byte av fönster kommer snarare att minska driftskostnaden för lokalen.  

 

Godkännande av ansökan 

Ansökan är godkänd av Bredareds IF´s styrelse 2019-05-14. 

 

Bredared 2019-05-29 

 

Marita Haglund   

Ordförande Bredareds IF  



 

Bilagor 
Bilaga 1 Karta över vilken fastighet (Klockargården) som ansökan avser 

Bilaga 2 Kostnadsberäkning nedre plan 

Bilaga 3 Kostnadsberäkning övre plan 

Bilaga 4 Ritningar  

 



 

Bilaga 1 Karta över vilken fastighet (Klockargården) som ansökan avser 
 

 

Klockargården 

Bredaredskolan 

Bredared 



MATERIALSPECIFIKATION
Objekt:

Företag Kund
GRIMMERGÅRDS BYGG

Vår referens: Er referens:

Beskrivning / art.nr. Antal/enh. Pris/enh. Belopp (SEK)

Uppbilning för nya rör P O P
Betongborrning

1.00 st 62,500.00 kr 62,500.00 kr

Rivning golv vägg omkl spackling
golv

1.00 st 90,000.00 kr 90,000.00 kr

Kakel och klinker arbete inkl fix
fog tätskikt Elmgrens Mureri och
Kakel

1.00 st 250,000.00 kr 250,000.00 kr

Kakel och klinker 196.00 st 250.00 kr 49,000.00 kr

Målningsarbete 1.00 st 75,000.00 kr 75,000.00 kr

Elektrikern i Borås 1.00 st 70,000.00 kr 70,000.00 kr

Ny Ventilation 1.00 st 30,000.00 kr 30,000.00 kr

Dränering SG Maskin 1.00 st 100,000.00 kr 100,000.00 kr

VVS Bredareds Rör 1.00 st 150,000.00 kr 150,000.00 kr

Summa artiklar inkl. moms: 876,500.00 kr
Varav moms: 175,300.00 kr
Totalsumma inkl. moms: 876,500.00 kr

Övrig information:
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MATERIALSPECIFIKATION
Objekt: Klockargården

Företag Kund
GRIMMERGÅRDS BYGG Bredareds IF

Vår referens: Er referens:

Beskrivning / art.nr. Antal/enh. Pris/enh. Belopp (SEK)
45X70 BYGGREGEL G4-2 L=4,8M
821904507048 64.00 74.70 kr 4,780.80 kr
GIPSSKIVA GNE ERGO 13X900X2400 MM VÄDERPL
900206703 300.00 69.53 kr 20,859.00 kr
INNERDÖRR STINA 9X21 VIT RAM RAW
900212340 9.00 1,433.25 kr 12,899.25 kr
DÖRRKARM KOMPL 9X21 93MM
900222434 9.00 516.69 kr 4,650.21 kr
FODER FURU 12X56MM VITMÅLAT L=2,2M
860101205622 45.00 38.71 kr 1,741.95 kr
12X69 SOCKEL VITMÅLAD L=3,6M
860201206936 42.00 85.99 kr 3,611.58 kr
HÅLKÄLSLIST FURU 15X43MM VITMÅLAD L=3,0M
866101504330 50.00 96.64 kr 4,832.00 kr
EK NATUR 3-STAV MATTLACK 14MM
900211098 85.00 864.50 kr 73,482.50 kr
GLESPANEL 28X70MM L=4,8M
820102807048 162.00 47.34 kr 7,669.08 kr

Kök Inkl vitvaror 1.00 st 200,000.00 kr 200,000.00 kr

Arbetstid 600.00 st 570.00 kr 342,000.00 kr

Elektriker 1.00 st 200,000.00 kr 200,000.00 kr

Rörläggare 1.00 st 200,000.00 kr 200,000.00 kr

Målare 1.00 st 150,000.00 kr 150,000.00 kr

Altan 1.00 st 150,000.00 kr 150,000.00 kr

Ventilation 1.00 st 40,000.00 kr 40,000.00 kr
Listan fortsätter på nästa sida...

Sida  1



Beskrivning / art.nr. Antal/enh. Pris/enh. Belopp (SEK)

Elekrtoniskt låssystem 1.00 st 60,000.00 kr 60,000.00 kr

Fönster 15.00 st 10,000.00 kr 150,000.00 kr

Summa artiklar inkl. moms: 1,626,526.37 kr
Varav moms: 325,305.27 kr
Totalsumma inkl. moms: 1,626,526.37 kr

Övrig information:

Sida  2



Bilaga 3 Ritningar 

Ritning Klockargården nedre plan med omklädningsrum, pannrum m.m. 

 

 

Ritning Klockargården övre plan med samlingssal, kök, kontor och mötesrum. 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 119 Dnr FOFN 2019-00107 3.6.7.2 

Ansökan om anläggningslån från Bredareds IF för 
totalrenovering av klubbstugan Klockargården 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Bredareds IF:s 

totalrenovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån 

på 1 120 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att 

slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias. 

Nämnden ställer sig också positiv till föreningens önskemål om att påbörja 

dräneringsarbetet redan hösten 2019. Ärendet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen.          

Sammanfattning av ärendet 

Bredareds IF är en livaktig förening med mycket verksamhet. Föreningen spelar 

en central roll i samhället tillsammans med några andra stora aktörer. 

Föreningen har ca 500 medlemmar och ordnar aktiviteter allt från fotboll och 

orientering till styrketräning och motionsgrupper. Klubbstugan används flitigt 

av föreningen och är nu i stort behov av en omfattande renovering. 

Omklädningsrum, kök och övriga utrymmen totalrenoveras samt dränering och 

ventilation ses över. Föreningen beräknar kostnaden till totalt 2 800 tkr.                 

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

2. Föreningens kostnadsberäkning                  

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-08-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
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Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-08-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Företagsbesök: Borås runt på 109 dagar 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen genomför Borås runt på 109 dagar.         

 

 

 

Datum 

2019-11-13 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00910 1.1.2.25 Programområde 01 

Handläggare: Annika Hansson 
 

Datum 

2019-11-13 Anders Glemfelt   

  Avdelningschef 

 

N1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annika Hansson 
Handläggare 
033357052 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00910 1.1.2.25 

  

 

Företagsbesök 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen genomför Borås runt på 109 dagar.         

Sammanfattning 

I mars 2019 arrangerade Näringslivsenheten tre stycken workshops med 

företagare, politiker och tjänstepersoner från Borås Stad. Under dessa 

workshoppar framkom en önskan om att företagare och förtroendevalda 

politiker vill träffas oftare. 

Under vintern och våren kommer Kommunstyrelsen genomföra 109 

företagsbesök på 109 dagar – ”Borås runt på 109 dagar” 

Under besöken hanteras frågor om hur det är att vara företagare i Borås, vad 

som är bra och vad vi tillsammans kan utveckla och göra ännu bättre i Borås.  

Syftet med besöken är att få ett ännu bättre företagsklimat i Borås men även 

skapa en viktig kontakt mellan företagare, politiker samt tjänstepersoner i Borås 

Stad. En kontakt som är förutsättningen för ett bra samarbete. 

Vid företagsbesöken utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 

”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022”. 

Arvode utgår ej.               

Ärendet i sin helhet 

I mars 2019 arrangerade Näringslivsenheten tre stycken workshops med 

företagare, politiker och tjänstepersoner från Borås Stad. Under dessa 

workshoppar framkom en önskan om att företagare och förtroendevalda 

politiker vill träffas oftare. 

Under vintern och våren kommer Kommunstyrelsen genomföra 109 

företagsbesök på 109 dagar – ”Borås runt på 109 dagar” 

Under besöken hanteras frågor om hur det är att vara företagare i Borås, vad 

som är bra och vad vi tillsammans kan utveckla och göra ännu bättre i Borås.  

Syftet med besöken är att få ett ännu bättre företagsklimat i Borås men även 

skapa en viktig kontakt mellan företagare, politiker samt tjänstepersoner i Borås 

Stad. En kontakt som är förutsättningen för ett bra samarbete. 
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Vid företagsbesöken utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt 

”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2019-2022”. 

Arvode utgår ej. 

 

Såhär går företagsbesöken till: 

• Besöken genomförs under perioden 7 januari till 24 april 2020. 

• Besöken beräknas till 1-2 timmar. 

• Antalet besökare kan variera, förslagsvis 1-2 politiker från 

Kommunstyrelsen och 1-2 tjänstepersoner per besök. 

• Vilka politiker som deltar på besöken sker i samråd med 

Kommunstyrelsens ordförande. Intresse från politiker anmäls av 

respektive politiker till Näringslivsenheten via utsänd 

anmälningslista.  

• Näringslivsenheten håller i allt praktiskt: planera besöken samt 

innehåll, lägger schema, fika, följer med på besök etc. 

• Företagen bidrar med sin tid och input till ett ännu bättre 

företagsklimat i Borås. 

• Politiker bidrar med sin tid för att diskutera hur vi kan få ett ännu 

bättre företagsklimat i Borås. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Löneservice 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Förlängning av Borås Stads Energi- och klimatstrategi 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta: 

 

Förlänga Energi- och klimatstrategin med 2 år, så den gäller till och med 2021. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-04 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-13 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00767 3.2.1.0 Programområde 05 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-10-23 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
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Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00767 3.2.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Förlängning av Borås Stads Energi- och klimatstrategi 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Förlänga Energi- och klimatstrategin med 2 år, så den gäller till och med 2021. 

            

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads Energi- och klimatstrategi togs fram 2015 och gäller till och med 

2019. Miljö- och konsumentnämnden har ansvar för att revidera Energi- och 

klimatstrategin. Arbetet med att ta fram en ny strategi är igång och en 

projektstudio har genomförts under hösten. Projektstudion visade att 

strategierna fortfarande är relevanta, men att arbetet med strategierna måste 

intensifieras. I budget 2019 gavs ett budgetuppdrag att ta fram en 

koldioxidbudget. Koldioxidbudgeten är på väg upp för politiskt beslut. 

Koldioxidbudgeten och de arbetsmetoder som beskrivs i den behöver arbetas 

in i energi- och klimatstrategin när koldioxidbudgeten är beslutat. Den 

nuvarande energi- och klimatstrategi behöver därför förlängas för att bland 

annat arbeta in nya målsättningar och arbetsmetoder. Förlängning föreslås bli 2 

år även om energi- och klimatstrategin sannolikt är färdigt under 2020, men det 

är viktigt att strategin blir ordentligt förankrat.            

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Energi- och klimatstrategi. 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Vi ska vara en ledande 
miljökommun!
Istäcket i Arktis minskar och glaciärer försvinner. Det är en av många effekter vi idag ser 
av den globala uppvärmningen. Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala 
klimatutsläppen och kan därmed dra sitt strå till den globala stacken och vara en förebild.

Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat i form av en 
minsk ning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med 40 procent från 1990. Det 
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.

Borås Stads organisation minskar sina klimatutsläpp liksom boråsarna. Det visar exempelvis 
minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av bostäder med 98 procent. Boråsar na 
har i hög grad varit delaktiga i arbetet och behövs även i fortsättningen, i allt från klimat-
smart konsumtion till ökad produktion av förnybar energi.

Arbetet med att ta fram Energi- och klimatstrategin har skett tillsammans med översikts-
plane  arbetet eftersom energianvändningen är beroende av hur vi bygger i och runt vår 
stad. En medborgardialog har genomförts på 13 platser i kommunen, för att lyssna av hur 
boråsarna vill ha framtidens Borås. 

Borås Stads övergripande dokument Borås 2025 – Vision och strategi förtydligas i Energi- 
och klimatstrategin med åtta strategier som ska leda oss till det klimatsmarta samhället. 

Energi- och klimatstrategin innehåller en framtidsbild där energi och fysisk planering 
kopp las ihop. Framtidsbilden har målår 2035 och utgår från arbetet med Borås Stads 
över siktsplan. I strategin finns också mål för minskning av koldioxidutsläpp och energi
effektivisering som har målår 2020. Målen tillsammans med beskrivningen av nuläget 
ger oss ett antal utmaningar för framtidens arbete. Strategierna visar oss hur vi ska möta 
utmaningarna och närma oss framtidsbilden.

Energi- och 
klimatstrategi
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Framtidsbild 2035 
– fokus energi och klimat
Borås Stad är en ledande miljökommun som har växt och fortfarande växer. 

Boråsarna är väl medvetna om hur de kan minska sina klimatutsläpp genom minskad 
och medveten konsumtion, bra transportval och smart energianvändning. De kommu-
na la förvaltningarna och bolagen är en förebild i arbetet med att effektivisera energi-
användningen både för byggnader och transporter. Boråsarna och många andra aktörer i 
kommunen bidrar i arbetet mot det hållbara samhället.

Borås är en tät och funktionsblandad stad. Det ger invånarna möjlighet att lätt transportera 
sig till fots eller på cykel, eftersom den dagliga servicen finns inom bekvämt avstånd i 
den egna stadsdelen. Det är nära till det mesta och Borås stadskärna kännetecknas av ett 
levande stadsliv med bilfria gaturum som fungerar som mötesplatser. Stadslivet med bilfria 
gaturum finns även i stadsdelarna och i orterna. 

Förtätningen i orterna har gjort det möjligt att bevara och utveckla service lokalt. Det 
finns även goda möjligheter att transportera sig med kollektivtrafik mellan orten och Borås 
tätort. Servicen i orterna har även minskat resorna för de som bor på landsbygden eftersom 
den dagliga servicen finns lokalt. 

Kollektivtrafiken är strukturbildande för bebyggelseutvecklingen vilket innebär att be byg
gelse utvecklingen och kollektivtrafiken hänger ihop. I strategiska lägen finns det bytes
punkter som gör det möjligt att ställa bilen och smidigt transportera sig med buss, cykel 
eller till exempel elfordon. Det är enkelt att tanka bilen med biogas eller andra förnybara 
bränslen. Det finns även gott om laddstationer för elfordon. Infrastrukturen för cyklar är 
sammanhängande och anpassat för att vi mer och mer använder cykeln som transportmedel 
för både korta och långa sträckor.

Digital infrastruktur finns i hela kommunen vilket möjliggör digital service i hemmet, även 
företagande och distansarbete har blivit enklare. Den digitala infrastrukturen har även ökat 
kulturutbudet och många bygdegårdar har exempelvis direktsända konserter.

I Borås Stad används framförallt fjärrvärme för uppvärmning. Fjärrvärmen baseras på 
biobränslen och avfall. Biobränsleandelen i fjärrvärmeproduktionen har ökat. Dessutom tar 
vi bättre vara på spillvärme.

Den lokala elproduktionen har ökat genom en satsning på kraftvärme som till stor del är 
fossilbränslefri. Det finns lokal, småskalig och förnyelsebar elproduktion i Borås Stad och 
den småskaliga elproduktioenen är betydande eftersom det finns många små elproducenter.
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Strategier för att nå 
framtidsbilden
Strategierna konkretiserar hur vi ska nå framtidsbilden. Om vi ska nå framtidsbilden behö-
ver vi arbeta tillsammans och avsätta resurser. Varje strategi har huvudansvariga nämnder 
eller bolag. Ansvaret innebär att nämnden arbetar för att integrera strategin i sin budget 
och verksamhet. Genom att flera aktörer arbetar kontinuerligt med strategierna kan vi nå 
framtidsbilden. Borås Stad är drivande i arbetet och involverar medborgare, näringsliv och 
andra organisationer i arbetet.

 » Skapa förutsättningar för en hållbar livsstil 

Mer än hälften av en familjs koldioxidutsläpp kommer från konsumtion. Borås 
Stad skapar mötesplatser där hållbarhetsfrågor står i fokus. Där kan man disku-
tera till exempel hållbar livsstil, stadsutveckling, hållbart resande, klimat, miljö 
och energi. Genom utställningar, kulturupplevelser, rådgivning och arrangemang 
på dessa teman kan boråsarna bli delaktiga i utvecklingen av det hållbara Borås 
och bli medvetna konsumenter. 

Ansvarig Hållbar konsumtion, energi- och 
klimatrådgivning, hållbar livsstil

Miljö- och konsumentnämnden

Hållbart resande Tekniska nämnden

Hållbar konsumtion, avfallsminimering Borås Energi och Miljö AB

 » Arbeta med klimatsmart upphandling  
och gröna finanser

Inom koncernen Borås Stad orsakar konsumtion av varor ett större klimat-
utsläpp än energianvändningen. Genom att samverka med andra kommuner 
kan vi utveckla metoder för upphandling som minskar klimatutsläppen från 
koncernen Borås Stads konsumtion. Genom medvetna ekonomiska placeringar 
och lån kan kommunkoncernen bidra till en klimatsmart finanssektor.

Ansvarig Klimatsmart upphandling Tekniska nämnden i samarbete med 
Miljö- och konsumentnämnden

Gröna finanser Kommunstyrelsen i samarbete med 
Miljö- och konsumentnämnden
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 » Skapa förutsättningar för 
resurseffektiva bebyggelsestrukturer

Genom att inkludera energiplaneringen i översiktsplaneringen kopplas bebyg-
gelse utveckling och energianvändning samman. Klimatsmart fysisk planering 
innebär att det är lätt för invånarna att göra rätt och leva klimatsmart. För att 
uppnå detta ska vi förtäta bebyggelsen där det är nära till bytespunkter och 
sammanhängande cykelnät. Många resande ger tätare turer och gör stråken ännu 
mer attraktiva. En medveten planering av bebyggelse ökar förutsättningarna för 
hållbara trafikslag.

Ansvarig Hållbar och strategisk planering Kommunstyrelsen

 » Minska klimatavtrycket från byggnader

Byggnaders klimatavtryck påverkas av materialval och hur energieffektiv bygg-
naden är i drift. Vårt byggnadsbestånd kräver mycket energi per kvadratmeter 
jämfört med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader ska minskas 
genom ett livscykelperspektiv vid nybyggnation och renovering. 

Ansvarig Minska klimatavtrycket från byggnader Lokalförsörjningsnäömd

 » Skapa förutsättningar för energieffektiviseringar och 
minskade utsläpp av klimatgaser inom näringslivet 

Minskad energianvändning innebär både minskade klimatutsläpp och minskade 
kostnader. Energieffektiviseringar har genomförts inom industrin, men det finns 
fortfarande goda möjligheter för lönsamma investeringar i energieffektivisering 
i byggnader och processer. Även inom området hållbar logistik finns möjligheter 
att minska klimatutsläppen.

Borås Stads energi- och klimatrådgivning ska nå ut bredare med rådgivning 
till olika verksamheter i samverkan med andra aktörer inom och utanför den 
kommunala organisationen.

Ansvarig Energieffektivisering och minskade 
utsläpp av klimatgaser från industrin

Miljö- och konsumentnämnden i 
samarbete med Kommunstyrelsen

Hållbar logistik Miljö- och konsumentnämnden i 
samarbete med Kommunstyrelsen 
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 » Skapa förutsättningar för förnybara fordonsbränslen 

Klimatutsläppen från tunga och lätta fordon har inte minskat sedan 1990. 
Fordonsbränsle utgör en betydande del av de totala koldioxidutsläppen från 
energianvändning. 

Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i den egna 
fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning 
av elbilar. 

Ansvarig Använda förnybara bränslen i den egna 
fordonsflottan 

Servicenämnden

Kartlägga strategiska lägen för  
förnybara bränslen

Tekniska nämnden i samarbete med 
Kommunstyrelsen

Installera laddstolpar Borås Elnät AB

Tanka biogas Borås Energi och Miljö AB

 » Skapa förutsättningar för ökad lokal energiproduktion 

Produktion av förnyelsebar energi behöver öka eftersom användningen av 
fossila bränslen leder till koldioxidutsläpp. 

Ökad produktion av biobränsle är en utmaning om vi samtidigt ska bevara de 
biologiska och rekreativa värdena i våra skogar. Borås Stad ska testa metoder för 
produktion av biobränsle som utvecklar de biologiska och rekreativa värdena.

Ansvarig Fjärrvärmeproduktion Borås Energi och Miljö AB

Kraftvärmeproduktion Borås Energi och Miljö AB

Biogasproduktion Borås Energi och Miljö AB

Solenergiproduktion Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- 
och konsumentnämnden och de 
kommunala bolagen

Testa metoder för produktion av 
biobränsle som utvecklar de biologiska 
och rekreativa värdena.

Tekniska nämnden
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 » Skapa förutsättningar för utveckling och innovation 

För att klara utmaningen med minskade klimatutsläpp och samtidigt skapa god 
livskvalitet för människor behöver vi många nya lösningar.
 
Borås Stad ska delta i nätverk där vi tar del av andras erfarenheter och sprider 
våra egna. Borås Stad och de kommunala bolagen ska utveckla samverkan med 
lärosäten, andra offentliga aktörer och näringslivet för att stimulera utveckling 
och innovation.

Ansvarig Samverkan och erfarenhetsutbyte Miljö- och konsumentnämnden, 
Kommunstyrelsen och de 
kommunala bolagen
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Mål
Borås Stad har anslutit sig till Västra Götalandsregionens mål om en fossiloberoende region 
2030. Målet har konkretiserats till en minskning av användningen av fossila bränslen med 
80 procent till 2030, jämfört med 2004. 

Energi- och klimatstrategins mål kompletterar de mål som redan är fastställda i miljömålen. 
Ett mål handlar om energieffektivisering och ett om minskning av koldioxidutsläpp från 
energianvändning. De två målen är:

 » Utsläppen av koldioxid från energianvändning ska minska med 60 procent per 
invånare från 1990 till 2020.

 » Energianvändningen ska minska med 30 procent per invånare från 1990 till 2020.

Koldioxidutsläpp från energianvändning per invånare

Borås har redan minskat sina koldioxidutsläpp per invånare med 40 procent från 1990 till 
2011. Målet innebär därför en minskning med ytterligare 20 procent fram till år 2020. 

Det är främst koldioxidutsläpp från uppvärmningen som har minskat. Exempelvis har 
användning av eldningsolja för uppvärmning av bostäder minskat med 98 procent. An-
vändningen av fossila fordonsbränslen är på samma nivå som 1990. Stapeln för 2020 är 
framtagen genom att uppskatta potentialen för energieffektiviseringar och ökad produktion 
av förnybar energi.
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Energianvändning per invånare.

Diagrammet visar energianvändningen per invånare för Borås Stad som geografiskt 
område. Den höga energianvändningen år 2010 beror på att det året var ovanligt kallt. 

Energianvändningen har minskat med 13 procent från 1990 till 2011 vilket innebär att vi 
behöver minska med ytterligare 17 procent till år 2020. 

Potentialen för energieffektivisering inom olika områden har uppskattats för år 2020. 
Samman ställningen av energieffektiviseringspotentialen visar att målet för energi använd-
ning år 2020 är rimligt men att det kräver ett fortsatt aktivt energiarbete. 

Uppföljning
Ansvarig förvaltning och bolag ska arbeta in strategierna i sin verksamhet. Hur arbetet med 
strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns till viss del redan i Borås Stads miljö
mål 2013-2016. Ytterligare åtgärder tas fram i samband med revideringen av miljömålen.

Uppföljningen av målen i Energi- och klimatstrategin integreras i miljömålsuppföljningen. 
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Energianvändningen i Borås Stads geografiska område,
per invånare
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enligt beslutat miljömål 8a.
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Så gjorde vi Energi- och 
klimatstrategin
Arbetet med Energi- och klimatstrategins framtidsbild har skett till sammans med över sikts-
planearbetet. Fyra scenarier togs fram för att visa hur ett hållbart samhälle skulle kunna se 
ut. 

Fyra scenarier – BORÅS 2035?
Vi använder småskaliga lösningar

Vi använder storskaliga lösningar

Vi bygger tätt Vi bygger glest
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Energianvändningen hänger samman med hur vi planerar. Var vi bygger hus och infra-
struktur påverkar hur vi använder energi. Det påverkar även sättet vi kan producera energi. 
Men hur?

Planeringen är komplex! Vi måste ställa svåra frågor, även om vi inte alltid kan svaret. 
Finns det något rätt svar?

Scenarierna har tagits fram av 40 medarbetare från flera förvaltningar och bolag. Upp giften 
var att visa fyra exempel på hur ett hållbart Borås ska se ut. Scenarierna visar både önskvärd 
och icke önskvärd utveckling. 

Framtidsbilden är en mix av de fyra scenarierna med fokus på energianvändning och hur 
det hänger ihop med bebyggelseutveckling och transportsystem. Scenarierna och fram-
tidsbilden miljöbedömdes utifrån nio hållbarhetskriterier från visionen Borås 2025.

Nuläges- och omvärldsanalysen gav oss ett antal utmaningar. Strategierna i Energi- och 
klimatstrategin har tagits fram för att möta utmaningarna och förverkliga framtidsbilden.

En gemensam medborgardialog med översiktsplanearbetet genomfördes somma ren 2014 
på 13 platser i kommunen. En buss utrustades med information och möjligheter att tycka 
till om utvecklingen av kommunen. Vid bussen kunde medborgare träffa politiker, fylla i en 
enkät eller sätta nålar på en karta. Bussen hade även ett klimattest där man kunde testa sina 
klimatvanor och reflektera över hur man kan leva på ett mer klimatvänligt sätt. Ordmolnen 
är resultat av enkäten. Ju fler som har svarat ett visst ord desto större text.
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Vad är bra med Borås?

Vad kan bli bättre med Borås?

	 Ordmolnen	är	resultat	av	enkäten	i	medborgardialogen.	Ju	fler		
 som har svarat ett visst ord, desto större text.
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Samrådsyttrande över detaljplan för Byttorp, Byttorp 

3:1 (Fjällgatan) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget med vissa justeringar.         

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och utöka gatan för 

att möjliggöra en rondell samt säkerställa kompensationsåtgärder som en 

konsekvens av exploateringen. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för bostadsändamål, 

i det befintliga naturområdet, med varierande höjder på varje byggnad från 7 

våningar upp till 9 våningar.   

I planbeskrivningen anges att planavgift tas ut vid prövning av lovärenden. 

Denna uppgift ska vara samstämmig även på plankartan. 

Ur ett genomförandeperspektiv är strandskyddsfrågan avgörande för 

avgränsning av kvartersmarken. För att inte påverka tidplanen är den viktigt att 

denna behandlas tidigt i processen.  

Trafiklösningen innebär att både återvinningsstationen och transformator-

stationen behöver flyttas. Om det behövs planstöd för dessa nya placeringar 

behöver detaljplanen utökas.  

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till samråd, BN2017-634, 2019-10-11 

2. Planbeskrivning, 2019-10-11 

3. Plankarta, 2019-10-11   
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1 
(Fjällgatan), Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 11 oktober – 10 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploateringen.  

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus för 
bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med varierande 
höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 våningar.  

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår 
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare 
kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa 
på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. 
Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på våning 7 i SBN Sessionssal, 21 oktober kl. 
17:00-19:00. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
På grund av renoveringen av stadshusentrén är för tillfället huvudingången från Stora Brogatan. 
Tillgänglighetsanpassad entré finns vid stadshusets innergård som nås via Åsbogatan.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 10 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN 2017-634), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-11  

mailto:zilka.cosic@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sammanfattning
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen. 

Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 
befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa en byggrätt för bostadsändamål och 
utöka gatan för att möjliggöra en rondell samt att säkerställa 
kompensationsåtgärder som är en konsekvens av exploate-
ringen.

Planområde
Området ligger i västra delen av Byttorp, söder om Byttorps-
sjön (Kolbränningen) och utmed Fjällgatan. Planområdets 
storlek är ca 0,9 hektar (9 090 m2). Marken i området i 
dagsläget ägs av Borås Stad.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan är Stadsplan över stadsdelen Övre Byttorp från 
1947. Den anger att marken får användas som allmänplats-
mark avsedd till park eller plantering.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-20 i beslut §158 att ge 
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten 
att planlägga del av Byttorp 3:1 för bostadsändamål.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-05-11 i beslut 
§130 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan samt att meddela sökande om positivt 
planbesked.

Preliminär tidplan 

Samråd  4 kvartalet 2019 
Granskning 1 kvartalet 2020 
Antagande 1 kvartalet 2020 
Laga kraft 2 kvartalet 2020

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

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av ett naturområde som ligger i en 
mycket kuperad terräng. Norr om planområdet sträcker 
sig den vackra grönskan medan söderut omringas det av 
byggnader från 1950-talet i form av lamellhus och punkthus. 
Husen är i 4-5 våningar med undantag av ett hus i 9 våningar, 
som ligger väster om planområdet. Med sin placering i direkt 
anslutning till korsningen Fjällgatan - Vindelgatan - Hälle-
gatan har de tillkommande husen ett mycket exponerat läge 
från söder. Däremot är området mer dolt från norr på grund 
av en tätare vegetation i form av uppvuxna träd. Dessa träd är 
viktiga att ha kvar för att kunna bevara den befintliga entrén 
till frilufts- och rekreationsområdet som omger Byttorpssjön. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan, Borås Stad, upprättad den 4 oktober 2019. 

Översiktskara med inritat planområde.

Planområdesgräns

Byttorpssjön (K
olbränningen)

Fjällgatan

Fj
äl

lg
at

an

Vindelgatan

Hällegatan

TULLEN

BYTTORP
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Historik och kulturmiljöer
De kulturhistoriska värdena i området finns främst i områ-
dets struktur där punkthus är placerade på kuperad terräng 
och lamellhusen är placerade på planmark.  
Det typiska fasadmaterialet för området är tegel men det 
förekommer en variation av fasad i plåtskivor och puts. 

Själva planområdet har aldrig varit bebyggt utan har genom 
sin tid använts som naturmark.  
 
 

Vy mot Fjällgatan väster om planområdet.

Vy mot Vindelgatan från den befintliga korsningen.
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Vy på planområdet från Vindelgatan utan.

Vy på planområdet från Vindelgatan med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.

Ny bebyggelse
Planen avser att möjliggöra utbyggnad av två nya punkthus 
för bostadsändamål, i det befintliga naturområdet, med 
varierande höjder på varje byggnad från 7 våningar upp till 9 
våningar.  

Eftersom terrängen i området är kuperat ska bottenvåningen 
anpassas till terrängen och utformas med varsamhet till det 

befintliga naturområdet. Vilket innebär att byggnaden ska 
följa terrängen för att skapa en så naturlig övergång som 
möjligt. Murar tillåts inte vara synliga mer än 1,5 meter för 
skapa en mjuk koppling till den ursprungliga marknivån.
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Stadsbild och gestaltning
Platsen där husen tillkommer har idag en öppen karaktär 
som tydligt avskiljer två stadsdelar, Byttorp och Tullen.  
Med de tillkommande huskropparna kommer stadsdelarna 
visuellt kopplas ihop lite och platsen ramas in vilket bedöms 
inte påverka området negativt. 

För att kunna bevarar så mycket som möjligt av de gröna 
ytorna kommer parkeringslösningen delvis ske under marken 
i form av parkeringsdäck.  
Med hjälp av grönska finns det möjlighet att minsta byggna-
dernas intryck i den kuperade terrängen.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet.

Vy från Fjällgatan öster om planområdet med byggnader (illustrerade volymer) enligt planförslaget.
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Bostäder
Området är ett typiskt bostadsområde från 50-talet. Detalj-
planen möjliggör att ytterligare ca 48 bostäder kan skapas.

Offentlig och kommersiell service
Inom en radie av 500 meter från planområdet finns det 2 
förskolor och en grundskola. Kommersiell service finns ca 
300 meter bort på Byttorps torg där mataffär och bageri 
finns. 

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat mot norr där den omfattar grönom-
rådet som sträcker sig till Byttorpssjön. Däremot är området 
lätt tillgängligt från Fjällgatan i öster och söder där den har 
svaga lutningar. De nya byggnadernas utformning kommer 
inte utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer. 

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger i direkt anslutning till Fjällgatan och har 
en bra koppling till det befintliga trafiknätet. Planområdet 
omfattar korsningen Fjällgatan - Vindelgatan som egentligen 
består av två separata korsningar. Dessa två korsningar har 
ett kort avstånd mellan varandra vilket av säkerhetsskäl inte 
är en bra trafiklösning. Därför möjliggör denna plan för att 
omvandla den befintliga korsningen till en rondell. 

Gångtrafik
I området längs med gatorna finns det väl utbyggda gångvä-
gar. Det finns också en väl använt stig inom det befintliga 
naturområdet som har rekreations värden. Med kommande 
huskroppar kommer denna stig behöva tas bort och ersättas 
med en ny stig.  

Cykeltrafik och cykelparkering
I närheten av planområdet, längs med Byttorpssjön, finns det 
en utbyggd cykelväg som mot öster leder till Centrum över 
Alingsåsvägen och mot väster leder till Göteborgsvägen. I 
dagsläget finns det ingen cykelväg som leder hela vägen upp 
till de tillkommande byggnaderna. Dock finns det planer att i 
samband med kommande arbete för den nya rondellen bygga 
ut en ny cykelväg längs med Fjällgatan. 

Cykelparkering ska lösas på kvartersmark och enligt de 
gällande parkeringsreglerna. 

Kollektivtrafik
Planområdet har god tillgång till kollektivtrafik. Inom 200 
meter radie ligger 2 bushållsplatser som nås via busslinje 2 
som går som oftast varje tionde minut.

Biltrafik och bilparkering 
Planområdet nås med bil via Fjällgatan som är den mest 
trafikerade gatan i området. En trafikutredning är gjord 
(SWECO 2019-06-10) som visar på att det inte finns några 
problem i trafikflöden idag eller prognosticerade flöden för 
2040.

Med de tillkommande bostadsbyggnaderna kommer biltrafi-
ken att öka men denna ökning är acceptabel. Problemet som 
tillkommer är de nya utfarterna mot Fjällgatan i närheten 
av den befintliga korsningen som redan idag har en osäker 
trafiksituation. 

För att förbättra trafiksäkerheten och trafikföring för stads-
trafikens bussar i den korsningen kommer den att byggas om 
till en rondell.

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

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

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

Bilparkeringen för bostäderna kommer att lösas på kvarters-
mark i enlighet med stadens parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Angöring till planområdet sker från Fjällgatan. 

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.
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Översiktskara över trafikstrukturen efter ombyggnationen av den befintliga korsningen.

Översiktskara över dagens trafikstruktur.

Byttorpssjön  
(Kolbränningen)

Buss 

Gångväg 

Cykelväg 

Stig 

Busshållsplats

Hällegatan
Vindelgatan

Fjällgatan
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Byttorpssjön  
(Kolbränningen)
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Cykelväg 
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Hällegatan
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Fjällgatan
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Korsningen byggs om till en 

rondell vilket gör att den befintliga 

återvinningsstationen och 

transformatorstationen omplaceras. 

Befintlig transformatorstation 

Befintlig stig leds om. 
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I området idag finns en återvinningsstation som ligger 
nära befintlig korsning. Stationen kommer att placeras om i 
samband med ombyggnad av korsningen Fjällgatan - Vindel-
gatan - Hällegatan till en rondell. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet omfattar en del av ett naturområde som består 
i mesta dels av högvuxet gräs med inslag av lövträd i olika 
åldrar. Området är som plattast i anslutningen till gatan där 
det är omvuxet med högt gräs medan mot norr övergår det i 
en kupperad terräng omvuxet med lövträd. 

Rekreation och kulturlandskap
Den närmsta platsen för både rekreation och lek är Byttorp-
sparken som ligger vid Byttorpssjön (Kolbränningen). Parken 
är en del av ett naturområde som har höga rekreations- och 
friluftsvärden. En del av det grönområdet som ligger längs 
med Fjällgatatn omfattas av planområdet. Det enda rekra-
tionsvärdet som den delen av marken har är en väl använd 
stig som kopplar gångvägen längs Fjällgatan med gångvägen 
vid Byttorpssjön.     

I området finns inga kulturhistoriska lämningar eller forn-
minnen. 

Grönområdesplan
Borås Stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder 
förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena för att 
de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling. Grön-
områdesplanen har klassificerat Borås värdefulla naturområ-
den enligt en fyrgradig skala. Området vid Byttorpssjön ingår 

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

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

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

Värme
Det finns en fjärrvärmeledning i området idag som sträcker 
sig rakt över det befintliga grönområdet. En del av den 
ledningen går in området där det är planerat att placera 
byggnaderna. För att få plats med de kommande byggnaderna 
kommer den delen av fjärvärmeledningen att omplaceras.

El, tele och fiber
Med ombyggnationen av den befintliga korsningen Fjällgatan 
- Vindelgatan - Hällegatan till en rondell behöver gatumarken 
utökas vilket kräver att den befintliga transformatorstationen 
flyttas. 

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

Utsnit från Borås grönområdeskartering.

Befintligt grönt stråk.  

Detta stråk försvinner med den 

nya byggnationen.

Grönt ståk som leds om.

Med den nya beyggelsen kommer det gröna 

stråket att ledas om. Viktigt att denna ytan 

inte byggs ut i framtiden för att det skulle 

innebära att de gröna stråket skulle för-

svinna helt. 
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i klass II - mycket höga naturvärden där utpekade värden 
som finns på plats idag är av rekreations- och friluftskaraktär.

I grönområdesplanen finns även utpekade gröna stråk som 
kopplar viktiga grönområden och har en står betydelse för 
djur- och växtlivet. 
Ett utav de stråken sträcker sig över korsningen Fjällgatan 
- Hällegatan och kopplar grönområdet vid Hällegatan med 
grönområdet vid Byttorpssjön. 
Med utbyggnaden av de nya huskropparna kommer den 
gröna kopplingen att ledas om över Vindelgatan (se bild på 
sida 10). Den ändringen gör att de mindre grönområdena 
vid Vindelgatatn får i framtiden inte byggas ut eftersom det 
skulle innebära att det gröna stråket försvinner.    

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska kompensa-
tionsåtgärder tillämpas på grund av att området är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom friluftsområde med höga 
natur- och rekreationsvärden. 

Kompensationen för denna plats föreslås vara återstäl-
lande av den befintliga väl använda stigen som försvinner 
med utbyggnaden av husen och plantering av träd mellan 
kommande huskroppar och gångstråket vid Byttopssjön. 
Planteringen av träd är där för att skapa en barriär mellan 
byggnaderna och friluftsområdet. På det sättet undviks ett 
visuellt intrång av byggnaderna till grönområdet och bevarar 
dess rekreations - och frilutsvärden. 

Geoteknik och Radon
För att utreda markens bärighet och stabilitet samt radon 
förhållanden har en geoteknisk och bergteknisk utredning 
gjorts. 
Slutsatsen från den geotekniska utredningen (COWI maj 
2019) är att jordlagerföljden i kombination med de grunda 
djupen till berg medför att stabilitetsförhållandena bedöms 
vara tillfredställande inom området för befintliga förhål-
landen.  

Vid byggnation av hus med nio våningsplan bedöms total-
stabiliteten vara tillfredställande, förutsatt att allt organiskt 
material, och jord med organiskt innehåll, under planerad 
byggnad schaktas ur och ersätts med exempelvis packad 
sprängsten.

Enligt bergtekniska utredningen (COWI maj 2019) kan 
byggnation genomföras enligt planens intentioner under 
villkoren att en riskanalys utförs på bergskärningen öster om 
planområdet i samband med bygg- och sprängningsarbeten 
och att enstaka lösa block på de tre bergknallarna norr om 
planområdet åtgärdas genom skrotning. Byggnaderna rekom-
menderas också vara radonskyddade. 

Befintlig stig inom planområdet.

Vy upp mot planområdet från gångstigen längs Byttorpssjön. 
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Förorenad mark
I samband med den geotekniska undersökningen är en 
markundersökning också gjord. Den visar på att det finns 
detekterade föroreningar i jord och grundvatten inom 
undersökt område. Dock innebär inte dessa någon risk för 
de antagna skyddsobjekten i dags-läget samt vid planerad 
markanvändning.  

Vidare finns risk att fastigheten varit område för utfyllnad 
med okända fyllnads-massor. Då utförd undersökning 
bygger på stickprovstagning kan det därför inte uteslutas att 
föroreningshalter kan förekomma lokalt, utöver det som har 
identifierats i denna undersökning.  

Om föroreningar påträffas under exploateringsskedet ska 
arbetet genast upphöra och Miljöförvaltningen omedelbart 
kontaktas.

6. Vatten
De närmsta tillgången till vattnet som finns i området är 
Byttorpssjön som ligger ca 100 bort från planområdet. 
Byttorpssjön med sin omgivning har mycket höga rekreations 
och friluftsvärden som är välbesökta.

Strandskydd
I dagsläget finns det inget strandskydd för Byttorpssjön inom 
planområdet men med framtagandet av denna detaljplanplan 
kommer det att inträda.  
Planen medför inget intrång med bebyggelse i strandskyddat 
område. 

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

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

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

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av 
föreslagen planåtgärd.

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

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

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

Kolarskogen

Hällegatan

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

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

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

Området är öppet och inte tungtrafikerat och bedöms därför 
inte ha höga luftföroreningshalter. Topografi och bebyggelse 
påverkar inte halterna negativt. Därmed behöver åtgärder 
inte vidtas. Normerna överskrids inte på platsen och de 
kommer heller inte att överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

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

Enligt Borås Stads översiktliga bullerutredning (Borås 2012) 
finns ingen risk för att riktvärden för buller överskrids på 
platsen. Ytterligare utredningar bedöms inte som nödvän-
diga.Vy från Vindellgatan mot planområdet och den befintliga korsningen. 

Utsnitt från Borås bullerkartering från 2012.. 
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9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Området markerat med bestämmelsen GATA visar att 
gatorna ska ha användning som kommunala gator. 

NATUR betyder att området ska ha kvar sin användning som 
natur. Naturmark ägs av kommunen och sköts normalt inte 
om som t.ex. en park utan ska vara naturlig, skog, sly eller 
t.ex. gammal ängsmark. Ibland kan röjning vara befogad. 
Vissa naturområden har viktiga biologiska funktioner eller 
funktioner för att binda ihop olika delar av staden med stigar 
och liknande. Då kan mer skötsel förekomma. I naturmark 
kan även gång- och cykelvägar och lekplatser finnas.

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

Kvartersmark
Kvartersmarken har tilldelats bestämmelse B som står för 
bostadsändamål och tillåts inom hela byggrätten. 

Byggnadernas utformning och begränsningar av markens 
bebyggelse har reglerats med egenskapsbestämmelser inom 
egenskapsgränsen. En del av marken är markerad med 
prickar vilket betyder att byggnad inte får uppföras på den 
delen av marken. På del av marken som är markerad med 
kryss tillåts utbyggnad av komplementbyggnader.  
 

Med bestämmelsen e1 regleras största byggnadsarea inom 
egenskapsgränsen. Byggnadsareans storlek är inskriven i 
plankartan bredvid bestämmelsen e1. Bestämmelsen n1 tillåter 
inte byggnation av markparkering. 

För att säkerställa en bra trafiklösning är det reglerat att in- 
och utfart får inte ske mot den tillkommande rondellen.  

Byggnadernas utformning är reglerad med bestämmelsen 
högsta totalhöjd i meter och högsta totalhöjd i meter över angivet 
nollplan samt bestämmelsen maximal lutning på taket. 

För att skapa en trappad effekt på byggnaderna en bestäm-
melsen f1 lagts till som reglerar att de tillkommande byggna-
derna ska utformas med minst tre olika höjder. 

Bestämmelsen b1 tillåter byggnation av parkeringsgarage 
under marken med ett körbart bjälklag för att det ska kunna 
utnyttjas för markparkering. 

För att skapa så naturligt övergång som möjligt mellan de 
tillkommande byggnaderna och naturområdet är det reglerat 
att murar får inte vara synliga mer en 1,5 meter. Detta gäller för 
hela planområdet

Bestämmelsen u reglerar att området ska vara tillgängligt för 
allmänna underjordiska ledningar. 

Illustration över de nya byggnaderna från grönområdet upp mot Fjällgatan. 
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10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision 2025. 

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Planen stämmer överens med gällande översiktsplan som för 
platsen föreslår utveckling av ett naturområde där enstaka 
bebyggelse kan förekomma och utveckling av ett övrigt 
urbant stråk längs med Fjällgatan (se bild nedan).

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

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2012. För de lokala miljömålen har Borås Stad valt 
att arbeta med fyra prioriterade områden. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där syftet är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2013–2016. Planförslaget ger främst förutsättningar för 
följande mål och etappmål:

• Borås planerar för ett hållbart samhälle.

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

Undersökning
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Fastighetsrättsliga frågor
Planområdet består av fastigheten Byttorp 3:1 som ägs av 
kommunen.

Ny fastighet bildas genom att de ytor som planläggs som 
kvartersmark med nya byggrätter för bostäder styckas av.

De planbestämmelser om markreservat för allmänna under-
jordiska ledningar som är markerade med u medför inte rätt 
att nyttja marken för avsett ändamål. Denna rätt bör därför 
tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan lednings-
havare och fastighetsägare eller genom ledningsrätt. 

Ansvarsfördelning 
För allmän plats gäller kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar för iordningställande och 
skötsel av allmän plats (lokalgata, gångväg och natur) inom 
planområdet.

För samtliga åtgärder på den blivande kvartersmark som 
kommunen markanvisat till exploatören ansvarar exploatö-
ren. Innan byggnation eller andra anläggningsarbeten påbör-
jas ska kommunen och exploatören komma överens om vilka 
åtgärder som exploatören ska bekosta och utföra på allmän 
platsmark (natur). Dessutom bör gränsen mot naturmarken 
tydligt markeras, detta för att undvika skador på naturmar-
ken under byggskedet. 
Kommunen och exploatören ska också komma överens om 
hur stor del av åtgärderna på allmän platsmark (gata) som 
ska bekostas av vardera parten. Målsättningen är att detta ska 
vara klart före planen ska ut på granskning.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för 
el samt att en transformatorstation kan komma att behöva 
flytas. 
 

Utsnitt från gällande översiktsplan med teckenförklaring. 



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN16

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
Exploatören tecknar avtal med.

Om det efter flytt av ledningar fortfarande finns allmänna 
elledningar/fjärrvärmeledningar etc. inom den kommunala 
mark som ska överlåtas ska dessa säkerställas med servitut 
eller ledningsrätt i samband med övrig fastighetsbildning.

Detaljplanen medför att en återvinningsstation måste flyttas, 
förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för 
detta.

Avtal
Kommunen har tecknat ett markanvisningsavtal med Riks-
byggen Ekonomisk Förening, nedan benämnt exploatören. 
Avtalet innebär att exploatören har ensamrätt att förbereda 
exploatering och förhandla med kommunen om förvärv av 
det område där nya byggrätter föreslås.

Avsikten är att kommunen och exploatören ska teckna 
ett köpeavtal inför antagande av detaljplanen. Avtalet kan 
förutom marköverlåtelsen även omfatta ansvar och finan-
siering av åtgärder på allmän plats, såsom ombyggnation av 
gatukorsningen Fjällgatan/Vindelgatan/Hällegatan samt 
iordningställande av gångväg och allmänplatsmark natur 
väster om marköverlåtelsen.

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

Ledningar, okända av kommunen, som berörs av detaljplanen 
kan finnas. Detta ligger på utförarens ansvar att undersöka.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering.

Kommunen kan tillgodogöra sig den värdeökning av Byttorp 
3:1 som detaljplanen medför.

Finansiering av åtgärder inom allmän plats, flytt av transfor-
matorstation, återvinningsstation och ledningar samt förrätt-
ningskostnader regleras i samband med att kommunen och 
Exploatören tecknar köpekontrakt.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning PM (COWI, maj 2019).

 » Markteknisk undersökning MUR (COWI, maj 2019).

 » Bergteknisk utredning PM (COWI, maj 2019)

 » Trafikutredning (SWECO, 2019-06-10).

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark och exploatering

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad 
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsäga-
ren en garanterad byggrätt under en viss tid.

Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda 
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten, 
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet 
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda 
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut 
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra 
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad 
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid 
som är mellan 5 och 15 år.

När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges 
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprät-
tas men initiativet kan komma från privata intressenter. 
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige, 
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning 
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny 
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars 
användning får betydande inverkan på omgivningen. En 
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse 
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har 
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser 
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustra-
tionskarta, en planbeskrivning och en genomförandebe-
skrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska 
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa 
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som 
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara 
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskriv-
ningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen 
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk 
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan 
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan 

de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter 
som inkommit från privatpersoner och remissinstanser. 
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samråds-
redogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag 
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunk-
ter leder många gånger till att planförslaget revideras och 
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika 
skedena. 

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag 
Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag 
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget 
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av 
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd
Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på 
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remiss-
instanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida 
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs 
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket 
eller stadsdelskontor. 

Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna 
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram 
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av 
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till 
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder 
till samförstånd redan under samrådet.

Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämn-
den. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga 
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skrift-
liga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla 
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning
Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget 
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har 
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen 
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare 
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni 

Varför detaljplan?
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Planprocessen.

ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-
tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna 
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds 
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om 
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer 
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt. 

Antagande
Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och 
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande. 
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av 
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som 
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om 
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur 
planen kan överklagas. 

Överklagande
Den som senast under granskningstiden skriftligen har 
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att 
överklaga antagandebeslutet till Mark- och miljödomstolen 
inom tre veckor från den dag beslutet anslås på kommunens 
anslagstavla. Mark- och miljödomstolen prövar därefter 
överklagandet och fattar beslut. Mark- och miljödomstolens 
beslut vinner laga kraft tre veckor efter att kommunen och 

övriga fått ta del av beslutet. Mark- och miljödomstolens 
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljööver-
domstolen av den som inte är nöjd. 

Laga kraft
Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre 
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommu-
nens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i 
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När 
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som 
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!
Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen 
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så 
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhälls-
byggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla 
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni 
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är 
saker som berör sådant som planen reglerar. 

Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under 
planprocessen.

Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga 
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläg-
gare så är det bra om ni bokar tid.



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen, 

Borås Stad,  501 80 Borås  besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel)  e-post detaljplanering@boras.se

  webbplats boras.se/detaljplan
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Detaljplan för Byttorp

Borås Stad, Västra Götalands län

BN 2017-634

2019-10-11

Samråd

Utställning

Godkännande

Antagande

Laga kraft

Beslutsdatum Inst

Samrådshandling

Upprättad 2019-10-04

Michaela Kleman

Planchef Planarkitekt

Zilka Cosic

Skala 1:000 A1, 1:2000 A3

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-10-04

Upprättad 2019-10-04

Mätklass II

Grundkarta

B

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där beteckning

saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast angiven användning och

utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gata

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Natur

NATUR

Utnyttjandegrad

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Högsta exploateringsgrad i byggnadsarea inom egenskapsgränse

1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte upföras

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas

Utformning

Genomförandetiden är 10 år från den dagen planen vunnit laga kraft

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Bygglov krävs inte för solfångare och solceller på tak om de placeras i takets plan

Planavgift debiteras/debiteras ej vid bygglov

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

N

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder

Utförande

Huvudbyggnader ska utföras med minst tre olika höjder.f

1

0:00 / 0:000

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats

Karta ritad av namn efternamn, företagsnamn

DEL.

SBN/

KF

SBN

SBN

(Fjällgatan)

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Högsta totalhöjd i meter över angivet nollplan. Utöver

totalhöjden får ventilation sticka upp.

+0,0

00-00

Maximala lutningen på taket.

Parkeringsgarage med körbart bjälklag.b

1

Endast komplementbyggnad får placeras

Högsta totalhöjd i meter.

0,0

Marken får inte användas för markparkering.n

1

Området ska vara tillgängligt för allmännyttiga underjordiska

ledningar.

u

Markreservat

Murar får inte vara synliga mer än 1,5 meter.
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Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa 

nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom 

att rivningsförbudet på tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större 

byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 

arkitektonisk kvalitet, med tydlig förankring i vår tid. 

Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelad 

i två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett 

område norr om Viskan där byggnaden Tystnaden är placerad samt ytan bakom 

som idag fungerar som parkeringsplats. 
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GRANSKNING 

 Nämndbeslut 
§ SBN 2019-258 
BN2016-264  

 
Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 med flera, Simonsland, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 1 oktober – 3 november.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa 
nya byggrätter för bostäder, kontor, skolverksamhet och hotelländamål. Genom 
att rivningsförbudet på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större 
byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög 
arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förankring i vår tid. 
 
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i 
två delar. Planområdet omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett 
område norr om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan 
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns 
sammanställda i en samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av 
planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 3 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2016-264), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se 
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-01  
  

mailto:karin.dahlin@ramboll.se
mailto:zilka.cosic@boras.se


Detaljplan för Centrum,

Järnvägen 4:2 m.fl ., Simonsland

BN 2016-264Granskning

Plan-
beskrivning
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Sammanfattning
Syftet med planen är att fortsätta utveckla Simonsland som
en attraktiv del av stadens centrum. Genom att möjliggöra
nya byggrätter för bostäder, hotell och kontor adderas nya
funktioner till området vilket bidrar till en ytterligare vita-
lisering av Simonsland och denna del av Borås. Byggrätten
för hotellet kommer att ersätta en tidigare skyddad byggnad,
vilket innebär att dess rivningsförbud upphävs. Den nya
bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk
kvalitet med en tydlig förankring i vår tid.
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1. Inledning
Planens syfte
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland
genom att skapa nya byggrätter för bostäder, kontor, skol-
verksamhet och hotelländamål. Genom att rivningsförbudet
på en tidigare skyddad byggnad tas bort, skapas en större
byggrätt för hotellet. Den nya bebyggelsen i området ska
utföras med hög arkitektonisk kvalitet, med en tydlig förank-
ring i vår tid.

Planområde
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av
centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet omfattar
innergården direkt söder om Viskan och ett område norr
om Viskan där byggnaden Tystanden är placerad samt ytan
bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Områdets
storlek är ca 0,8 hektar (8 272 m2) och det är fastighetsbolaget
Kanico som äger marken.

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för planområdet inom Kv. Järnvägen 4:2
är Detaljplan för del av Centrum Simonsland 10 m.fl . som vann laga
kraft 2010. Den gällande planen, P1145, medger bostäder,
centrum-, industri-, skol- (ej förskola/grundskola) och idrotts-
verksamhet. Merparten av byggnaderna inom planområdet är
märkta med q, vilket innebär att de inte får rivas.

Kommunala beslut
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 §277 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom planarbete
studera en fortsatt utveckling av Simonsland. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade 2016-06-28 §194 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 21 maj 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd
(§Pl 2016-000010). Samrådet pågick under tiden den 25 maj –
24 juni 2018. Inkomna synpunkter fi nns sammanställda i en
samrådsredogörelse.

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2018

Granskning 3:e kvartalet 2019

Antagande 4:e kvartalet 2019

Laga kraft 1:a kvartalet 2020

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

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Järnvägen 4:2 m. fl ., Simonsland, Borås Stad, upprättad den 9 september 2019

Ortofoto över området med planområdesgränserna markerat i rött.
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Kvarteret Simonsland 1936. Vy från norr.

2. Bebyggelse
Historik och kulturmiljöer
Simonsland var platsen för en av de första etableringarna
av industriverksamhet i Borås. Verksamheten startade med
ett bomullstryckeri och ett garveri under andra delen av
1800-talet och området förtätades kraftigt under följande
femtioårsperiod. AB Svenskt Konstsilke etablerade sig
i området 1918. Under en följd av år blev det om- och
tillbyggt i befi ntliga lokaler. Vissa delar revs för att ge plats
åt nya med en kraftig expansion på 1940-talet över och
längs med Viskan. Från mitten av 1960-talet ökade inte
byggnadsvolymerna, men stora förändringar skedde inuti
byggnaderna. 2006 fi ck fastigheterna Simonsland 6 och 10 ny
ägare som även äger fastigheten Järnvägen 4:2. Med de nya
ägarna startade en omfattande upprustning av området, som
ännu pågår i och med Nybrohusets iordningställande under
2018/2019.

Industribebyggelsen i Simonsland är, tillsammans med ett
antal andra objekt i Borås, starkt förknippade med staden. De
utgör dess själ, dess fundament och vittnar om att textilin-
dustrin haft en drivkraft och utveckling som har få motsva-
righeter i Sverige. De äldsta husen i Simonsland har varit en
del av vardagen i Borås i ca 100 år. Bebyggelsen i Simonsland
finns upptagen i Borås Stads Kulturmiljöprogram som
antogs år 2001. Det kulturhistoriska värdet gäller området
och miljön som helhet samt ett antal enskilda byggnader.

Bebyggelsestruktur
Simonsland ligger i skärningspunkten mellan rutnätsstaden
i söder och en glesare, modernare bebyggelsestruktur i
norr. Området är tydligt avgränsat av olika trafi kleder och
järnvägar. I väster avgränsas området av Norrby Långgata
och Kust till kustbanan, i norr av Kungsleden och i öster av
Skaraborgsvägen och Älvsborgsbanan. Genom planområdet
rinner Viskan som ingår i Borås mest värdefulla naturom-
råden. Simonsland, som är en gammal industrimiljö, är hårt
exploaterad och i princip är all byggbar mark utnyttjad. Mot
söder och öster domineras intrycket av huvudbyggnadens
monumentala fasad och de öppna platserna framför denna.
Mot norr är intryckt ett helt annat, med fl era olika mindre
byggnader i olika höjder ut mot Viskastrandsgatan.

Industribyggnaderna har placerats vid Viskan eftersom
vattentillgången varit avgörande för textilindustrin, och då
verksamheten varit i behov av fl er och större lokaler har
tillbyggnader och nybyggnader lokaliserats i anslutning till
den äldre industrin. De skarpa gränserna mot omgivningen
har medfört att byggnaderna centrerats till ett litet område
vilket har resulterat i en tät bebyggelse.

Kvarteret Simonsland 1936. Vy från söder.

Området idag, vy från söder.
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Det fi nns två parallella kluster av byggnader som följer den
huvudsakliga riktningen i området. I mellanrummen och i
anslutning till dessa byggnadsgrupper har det bildats tydliga
platser och rumsligheter. Den övergripande rätvinkliga
planstrukturen har delvis tvingats i avvikande riktningar av
de barriärer som omger området. Detta har skapat oväntade
byggnadsformer och platsbildningar.

Stadsbild och gestaltning
Området utgörs av karaktärsfulla byggnader från olika
tidsepoker från 1920-talet fram till 2010-talet, i varierande
skala. Hela miljön upplevs som autentisk och efter de senaste
årens upprustning har områdets karaktär förstärkts än mer.
Samspelet med Viskans vatten och de omgivande byggna-
derna skapar unika stadsrum.

Gestaltningen av områdena hänger ihop med bebyggel-
sestrukturen. Den södra delens stora byggnadsvolymer är
utförda i enhetlig höjd- och färgsättning medan den norra
delen av området uppvisar en större brokighet, med mindre
byggnadsvolymer från olika årtionden, i olika färger, stilar
och höjder.

Under årens lopp har byggnaderna i Simonsland ändrat
karaktär och innehåll och byggts om. Delar av området har
rivits och givit plats åt nya byggnader. Det senaste tillskottet

3D-vy över området med förklaringar.

I områdets norra del är byggnadsvolymerna mindre och i varierande stilar.

I områdets södra del är byggnadsvolymerna stora och enhetliga.

Innergården
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är Textile Fashion center från 2010, vars karaktärsfulla fasad
i cortenplåt har ett hålkortsmönster utstansat i fasadkasset-
terna.

Tystnaden
Tystnaden, som är en av de senare byggnaderna i området
uppfördes 1962 som en fabriksbyggnad för nylontillverkning.
Byggnaden kom aldrig att användas för tillverkning på grund
av textilkrisen, därav dess namn. Byggnaden uppfördes i
fem till sju våningar med en länkbyggnad i två plan som
band samman den befi ntliga fabriksbyggnaden med den
nya anläggningen. I anslutning till länkbyggnaden och den
befi ntliga fabriken uppfördes en mindre byggnadskropp i
markplan och en portvaktsbyggnad vid Viskastrandsgatan.
Länkbyggnaden byggdes över dåvarande Mariestrandsgatan
och skapade en genomfart till den bakomliggande lastgården.

Konstruktion och exteriör Fabriksbyggnaden är i alla
delar utformad efter den specifi ka tillverkningsprocess den
byggdes för. Detta betyder bland annat att byggnadskrop-
parna, liksom bjälklagshöjder och antal våningsplan varier i
byggnaden. I högdelen fi nns sju våningsplan med varierande
takhöjder mellan omkring 2,2 till 3,5 meter. I den lägre
femvåningsdelen är det dubbel takhöjd och länkdelen har
bara två våningsplan med omkring 5 meter i takhöjd som
motsvaras av nästan fyra våningar i högdelen. Även fasaderna
har utformats efter den tänkta verksamheten och fönster-
sättningen har följt behovet av dagsljus i lokalerna. Den
östra fasaden, som också utgjorde entré till fabriksbyggnaden
och vänder sig mot gatan, är den fasad som ägnats mest
omsorg gestaltningsmässigt. Tystnadens exteriör är mycket
välbevarad. Den största förändringen som genomförts sedan
huset byggdes är kompletterade fönster i den norra fasaden.
I senare tid har länkbyggnaden renoverats och försetts
med nya fönster och eternitskivorna har ersatts av ett nytt
skivmaterial.

Interiör Interiören är enkelt utformad med öppna rum som
bärs upp av kraftiga betongpelare. Kontoren är renoverade
i senare tid och har utbytta ytskikt och delvis senare rums-
indelning. Trapphuset är dock omsorgsfullt utformat med
högkvalitativa material och en stram tidstypisk formgivning.
Entré och trapphus är välbevarade både till helhet och i
detaljer. Även teakfönstren inklusive dess beslag är välbeva-
rade och av hög kvalitet.

Bevarandevärde Tystnadens mest välbevarade del utgörs av
sjuvåningsdelen mot öster. Där fi nns den mest omsorgsfullt
formgivna fasaden som utgör byggnadens entré och en
del av framförvarande platsbildning. I interiören fi nns det
tidstypiska och påkostade trapphuset. Denna del av Tystna-
den framstår därför som mest bevarandevärd, tillsammans
med länkdelen och portvaktsbyggnaden. Dessa två delar

Det senaste tillskottet bland Simonslands byggnader (tv i bild) är från 2013.

Tystnadens östra fasad mot Viskastrandsgatan.

Tystnadens norra fasad med eternitplattor i olika färger.
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utgör också delar av den karakteristiska platsbildningen och
genomfarten, och har en industriell prägel som påminner om
områdets historia.

Inför framtagandet av den gällande detaljplanen togs ett
bevarandeprogram fram för de olika byggnaderna i området,
där det står följande om Tystnaden: ”Den före detta lager-
och fabriksbyggnaden från 1962 har mycket tidstypiska
fasader i mörkt tegel i kombination med skivmaterial vilket
skänker identitet åt hela den norra delen av området. Det
mönster som skapats med olikfärgade fasadskivor på bygg-
nadens norra fasad framstår som helt unikt. Byggnaden är
en ytterlighet…, som den sist uppförda byggnaden från den
textilindustriella epoken i området. För att kunna läsa hela
utvecklingen från 1880-talet fram till 1960-talets början har
Tystnaden en mycket viktig roll.” I den gällande planen är
byggnaden märkt med ett q. Detta innebär att Tystnaden inte
får rivas.

Begränsningar Trots de kvaliteter som Tystnaden uppvisar,
dras byggnaden med en rad tekniska problem. Fasadskivorna
på två av fasaderna innehåller asbest. Bjälklagshöjderna
är låga och skiljer sig åt mellan våningsplanen. Väggarna
är oisolerade och fönstren är i enkelglas. Dessutom är
Tystnadens konstruktion inte förenlig med ett bevarande vid
ombyggnation. Allt detta sammantaget innebär att byggnaden
inte kommer att kunna ha kvar det uttryck som bevarande-

programmet lyfter fram vid en ombyggnad. För att kunna
få en ändamålsenlig byggnad på plats tas bestämmelsen om
rivningsförbud bort från planen och Tystnaden tillåts därmed
att rivas.

Ny bebyggelse
På innegården söder om Viskan fi nns möjlighet att uppföra
ett fl erbostadshus i upp till 13 våningar med plats för cirka
60 stycken studentlägenheter. På grund av bullersituationen i
området är det bara möjligt att uppföra bostäder om högst 35
kvadratmeter. Det fi nns möjlighet för centrumverksamheter
som butik eller café i bottenvåningen. Byggnaden, som
kommer blir synlig från stora delar av staden, ska stå för ett
tydligt tillägg med en arkitektur som avspeglar vår tid.

I planområdets norra del medger planförslaget uppförande av
hotell med tillhörande parkeringshus samt ytterligare cirka
80 stycken studentbostäder. Även i det norra planområdet
är bullernivåerna höga, vilket innebär att bostäderna som
uppförs högst kan vara 35 kvadratmeter. Det fi nns även
möjlighet att uppföra kontor och/eller undervisningslokaler
ovanpå parkeringshuset.

Den befi ntliga byggnaden, Tystnaden från 1960-talet, kan
genom de nya planbestämmelserna komma att rivas. Detta
för att ge plats för en ny hotellbyggnad. En del av byggnaden
där hotellet skall inrymmas, får byggas upp till 22 våningar.
Även denna byggnad kommer att bli väl synlig från fl era delar
av staden och kommer tillsammans med bostadshuset på
innergården och områdets skorsten bli en del av Simonsland
nya siluett. Då hotellbyggnaden är en publik byggnad med en
framskjuten placering är gestaltningen av byggnaden och den
omkringliggande utemiljön av yttersta vikt, se vidare under
rubriken Gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö.

Parkeringshuset intill slänten nedanför Norrby Långgata
tillåts bli fem våningar. Ovanpå detta medges en byggrätt
för studentbostäder, kontor och skola i ytterligare fyra till
sex våningar. Det fi nns möjlighet att öka byggnadshöjden
närmast hotellet, upp till 171 meter ovanför stadens nollplan.
Detta för att möjliggöra för en viss fl exibilitet inom byggrät-
ten för alternativet med kontor- och skoländamål.

Bostäder
I direkt anslutning till planområdet ligger Simonsland
Studentbostäder med cirka 160 stycken studentlägenheter.
Denna plan möjliggör att ytterligare cirka 140 stycken nya
studentbostäder kan tillskapas.

Arbetsplatser
Inom planområdet fi nns idag arbetsplatser av skiftande
karaktär, där framför allt Textilhögskolan står för merparten.

Det nya bostadshuset på innergården söder om Viskan.
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Sektion genom kvarteret med bostäder ovanpå parkeringshuset.

Sektion genom kvarteret med kontor i två olika höjder ovanpå parkeringshuset.

+171

+159

+187,1

+187,1

+158,4
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Då planförslaget medger hotell, kontor, skol- och centrum-
verksamhet kan ett betydande tillskott av arbetsplatser
komma att tillföras området.

Offentlig och kommersiell service
Med planområdets centrala placering är utbudet av offentlig
och kommersiell service i närområdet hög. Inom planen
tillåts centrumändamål vilket medger ett tillskott av kommer-
siell service inom planområdet.

Visualisering av det nya hotellet, vy från Skaraborgsvägen.

Inom en radie av 500 meter fi nns fem förskolor. Närmsta
grundskola är Engelbrektsskolan som ligger ca 600 meter
öster om planområdet.

Tillgänglighet
Planområdet är plant. Byggnadernas utformning kommer inte
utgöra ett hinder för personer med funktionsvariationer.

Nya bostäder ovanpå
parkeringshuset. Fasad
mot sydväst.

Norrby
Långgata

Gården
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Vy från Järnvägsgatan. Bostadshuset på innergården syns till vänster. Hotellbyggnaden till höger, är redovisad med lägsta respektive högsta tillåtna höjd.

Vy från Österlånggatan där hotellbyggnaden syns i fonden.

Vy från Norrby Långgata. Hotellbyggnaden syns till vänster och bostadshuset på innergården till höger.
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Gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö

Den befi ntliga bebyggelsen i Simonsland kännetecknas av
tydliga representanter för sin tid. Därför är det viktigt att
den nya bebyggelsen blir representanter för vår tid och inte
försöker efterlikna någon av arkitekturstilarna i området.

I syftet med planen står att den nya bebyggelsen i området
skall utföras med hög arkitektonisk kvalitet. Detta innebär
att:

Särskild omsorg ska ägnas hotellet, som är den byggnad som
ersätter Tystnaden. Detta blir en publik byggnad med en
fasad ut mot ett offentligt rum vid Viskastrandsgatan och
Norrbro. Eftersom hotellet ersätter en byggnad med hög
arkitektonisk nivå, med gedigna material som ek, tegel, och
koppar är det viktigt att den nya byggnaden inte uppfattas
som torftigare än den som stod där innan.

Gestaltningen av den nya bebyggelsen ska vara

ett tydligt tillägg med avstamp i vår tid, gärna

med innovativa lösningar avseende material,

belysning och teknik samtidigt som de ska vara

miljömässigt hållbara och fungera över tid.

Material ska väljas med omsorg, både vad gäller

fasadmaterial, fönster- och dörrpartier, tekniska

anordningar, markbeläggningar osv. Materialen

ska vara gedigna och hålla samma höga klass

som den äldre bebyggelsen i området.

Särskild omsorg ska läggas vid gestaltningen av

hotellets fasad, då detta är den byggnad inom

planområdet som har den mest framskjutande

placeringen och på grund av sin höjd kommer att

synas från stora delar av staden.

Viktigt att även tekniska anordningar utförs

med fi ness, både avseende storlek, placering och

utförande.

Skyltning ska utföras i harmoni med byggna-

derna och området som helhet.

Omsorg bör läggas vid val och utformning av

belysningen utomhus, då ljussättningen inte bara

är viktig för att undvika otrygghet utan också för

att det är en viktig del av i en övrigt väl gestaltad

miljö.

Utöver den nya bebyggelsen bör även utemiljön ägnas stor
omsorg. Viktigt att markbeläggning, belysningsstolpar,
utrustning och växtlighet håller en hög nivå avseende
utformning och hållbarhet och gestaltas ihop med den nya
bebyggelsen, så att det blir en tilltalande helhet. Det är även
viktigt att aspekter som tillgänglighet och trygghet beaktas.

Bildexempel på nutida arkitektur med
innovativa och miljömässigt hållbara

lösningar. Viktigt är att även utemiljön
gestaltas med stor omsorg.
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3. Gator och trafi k
Gatunät
Simonslands placering, mellan centrum och periferi,
avspeglar sig i gatunätets struktur.  I norr omges området av
några av Borås mest trafi kerade gator; Norrby Långgata och
Kungsleden och söder om Simonsland tar centrum med sitt
rutnätsmönster vid. Skaraborgsvägen öster om planområdet
är en starkt trafi kerad lokalgata som via Norrbro förgrenar
sig in i området i Viskastrandsgatan.

Gång- och cykeltrafi k
Med planområdets centrala läge är det enkelt att nå plan-
området till fots. I söder där området ansluter stadskärnan,
fi nns breda gångbanor och gångfartsgator. I anslutning till
planområdet återfi nns Viskanstråket, ett promenadstråk
utmed Viskan, från vilken man når Knalleland i norr och
Stadsparken i söder. Planområdets tillgänglighet med cykel
är god. Längs med Skaraborgsvägen fi nns en cykelbana som
förbinder Sjöbo med centrum. I centrum tar ett mer fi nmas-
kigt nät av cykelbanor vid.

För att kartlägga trafi ksituationen runt Simonsland och
planförslagets konsekvenser för resor, trafi ksystem och
parkering har en trafi kanalys tagits fram (Sweco 2017-11-03,
rev 2018-11-01). Enligt denna rör sig omkring 1000 gående
och cirka 150 cyklister utmed Viskastrandsgatan under

ett normalt vardagsdygn. Många av de gående går mellan
busshållplatsen och olika målpunkter utmed gatan, bland
annat Viskastrandsgymnasiet med cirka 850 elever och 120
anställda. Viskastrandsgatan är dubbelriktad med gångbanor
på båda sidorna. Cyklister hänvisas till gatan i blandtrafi k.
Utmed gatan fi nns tvärställd parkering där bilar backar ut
över gångbanan och direkt ut i körbanan.

För att öka tillgängligheten och trafi ksäkerheten för fotgäng-
are och cyklister kommer det, i samband med genomförandet
av detaljplanen, att anläggas en ny gång- och cykelbana
utmed Viskastrandsgatan. Justeringar vid vändplanen vid
Viskastrandsgymnasiet kommer också att utföras för att
skapa en tydligare trafi ksituation för både gående, cyklister
och fordonstrafi k. För att ytterligare förbättra situationen för
de gående och för att få ned hastigheten på Viskastrandsgatan
anläggs två nya övergångställen. Ett placeras i kurvan strax
efter Norrbro och ett placeras vid Träffpunkt Simonsland
som har många besökare med olika funktionshinder. Från
Viskastrandsgatan och in till bostäderna/kontoren ovanpå
parkeringshuset kommer exploatören anlägga en markerad
och upplyst gångbana.

Kollektivtrafi k
Planområdet har mycket goda förutsättningar för resor med
kollektivtrafi k. Intill planområdet ligger hållplats Simonsland
där stadsbussar med hög turtäthet bland annat trafi kerar

Översiktskarta med kollektivtrafi k, cykel- och biltrafi k.

Borås rese-
centrum

Centrum/
Södra Torget
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sträckan Sjöbo/Centrum/Hässleholmen. 700 meter från
planområdet ligger Borås resecentrum, varifrån regionbussar
och tågtrafi k utgår.

Biltrafi k och transporter
Detaljplanens påverkan på trafi ksystemet har utretts i
trafi kanalysen (Sweco, 2017-11-03, rev 2018-11-01). Genom de
planerade 140 lägenheterna tillförs det ungefär 210 personer
i området. Då planförslaget främst är inriktat mot bostäder
för studenter beräknas de boendes bilförfl yttningar till cirka
50 stycken per vardagsdygn. Därtill kommer biltrafi k från
besökare och yrkestrafi k som bedöms uppgå till cirka 20
bilförfl yttningar per vardagsdygn.

Hotellet beräknas sysselsätta ca 30 personer. Även dessa
antas ha en relativt hög andel resor som utförs med hållbara
färdmedel. Utifrån hotellets centrala läge antas hotellgästerna
i huvudsak komma med kollektiva färdmedel. Hotellet
beräknas alstra cirka 140 bilförfl yttningar per vardagsdygn.
Hotellverksamheten innebär att det behövs transporter av
mat och dryck samt för linnehanteringen. Därutöver före-
kommer övriga transporter som avser reparationer, möbler
och ospecifi cerat. Sammantaget bedöms dessa transporter
uppgå till cirka 20 fordonsrörelser till och från hotellet varje
vardagsdygn. Detta innebär att antalet lastbilstransporter på
Viskastrandsgatan vid Norrbro ungefär fördubblas jämfört
med idag. Sammantaget beräknas planförslaget alstra cirka
210 bilförfl yttningar per vardagsdygn. Trafi ktillskottet
till följd av planen bedöms endast i ringa grad påverka
trafi ksituationen i området och det närliggande övergripande
vägnätet.

Utöver trafi kanalysen har även en Mobility Management-
utredning tagits fram (Trivector, 2017-06-26). Utredningen
tar upp tre övergripande åtgärdskategorier för att minska
antalet bilresor till och från området. Åtgärderna bedöms
tillsammans kunna minska bilresorna med upp till 30 % och
de övergripande kategorierna är: Kampanjer och uppmunt-
ring, bättre GC-förutsättningar och P-avgift/P-tillgång.
Inom dessa rubriker ryms även åtgärder såsom etablering av
bil- och cykelpool, skyltning och hänvisning samt etablering
av laddinfrastruktur.

Angöring och utfarter
Med bil nås planområdet i dagsläget endast från Skara-
borgsvägen i öster. Den södra delen av planområdet nås
sedan via en parkeringsplats söder om huvudbyggnaden och
planområdets norra del nås från Viskastrandsgatan, som är en
återvändsgata. Tillgängligheten med bil är således mindre god
från väster eftersom det krävs en omväg via Kungsbron och
Järnvägsgatan för att nå området.

I och med planförslaget planeras det för en ny angöring från
väster i den norra delen av området. Här planeras för en ny
avfart från Norrby Långgata in i parkeringshuset. Det ska
även vara möjligt att köra ut på Norrby Långgata från parke-
ringshuset. Då nivåskillnaden är stor i denna del av området,
kommer infarten vara på parkeringshusets femte våning. Vid
en utbyggnad av känslig verksamhet, till exempel bostäder,
ovanpå parkeringshuset ska ett skyddsräcke och en barriär
monteras mellan fi len för avfarten och körbanan. Detta för
att förhindra olyckor vid transporter av farligt gods.

Tillgängligheten till det norra planområdet är begränsad till
att fastigheten endast kan nås via bron Norrbro, som idag
är den enda kopplingen till stadens huvudnät. I och med
utbyggnaden av parkeringshuset och tillfarten från Norrby
Långgata förbättras tillgängligheten för personbilar, men
inte för transporter. Norrbro har begränsad bärighet och är
BK2-klassad, vilket innebär att de tyngsta fordonen inte kan
köra över bron. Med hänsyn till den framtida byggnationen
inom den föreslagna detaljplanen samt den framtida markan-
vändningen kommer det att fi nnas ett behov av att trafi kera
med de tyngsta fordonen.

För att möjliggöra detta har kommunen utrett möjligheten
att förstärka bron. Detta bedöms dock inte vara möjligt med
hänsyn till att brons grundläggning är okänd. Därför kan
effekten av en förstärkningsåtgärd inte verifi eras. Till följd
av detta har kommunen utrett andra tänkbara kopplingar
till området, både mot väster och öster (Sweco, 2019-03-14).
Utredningens syfte är att översiktligt beskriva, analysera och
utvärdera alternativa trafi ksystem som kopplar den aktuella
fastigheten till huvudnätet.

Utredningens slutsatser sammanfattas i nedanstående punk-
ter:

Det är komplext, om än möjligt, och i sådant fall kost-
samt att förstärka befi ntlig bro till högsta bärighetsklass
BK1. Åtgärden förefaller inte vara relevant.

Att bygga en ny biltunnel under Norrby Långgata är
mycket kostsamt och ger mycket stor trafi kpåverkan
under byggtiden. Åtgärden förefaller inte vara relevant
med hänsyn till kostnad och nyttor.

Den befi ntliga GC-tunneln under Norrby Långgata
bedöms vara möjlig att bygga om och påverkar inte
övrig trafi k under utbyggnad. Eftersom Norrbro
sannolikt stängs för motorfordonstrafi k i detta scenario
bedöms tillgängligheten till området bli något sämre
jämfört med idag eftersom merparten av trafi ken är
riktad mot norr, öster och söder. Denna åtgärd bedöms
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vara möjlig att genomföra på relativt kort tid och
möjliggör därmed att utbyggnad av planområdet kan
starta på kortast tid.

Att bygga en ny bro över Viskan kräver förhållandevis
lång tid till följd av planläggning, projektering och
utbyggnad. Övrig trafi k påverkas marginellt vid utbygg-
nad.

Sammantaget förefaller det vara mest lämpligt att
som en första etapp bygga om befi ntlig GC-tunnel
för biltrafi k och i en andra etapp bygga en ny bro över
Viskan. Genom detta förbättras områdets tillgänglighet
som får två tillfarter vilket är positivt inte minst utifrån
räddningstjänstens krav på tillgänglighet.

På sikt, om både ny bro och GC-tunnel byggs om för
biltrafi k, fi nns risk för ökande genomfartstrafi k mellan
Bäckeskogsgatan och Skaraborgsvägen. För att minimera
denna risk och för att hålla en god trafi ksäkerhet är det av
stor vikt att gatan utformas för låga hastigheter.

Då trafi kalstringen enligt exploatörens utredning är ringa
(Sweco 2017-11-03, rev 2018-11-01) är kapacitetsökningen
inte ett problem. Under byggtiden, som kommer alstra
mycket tung trafi k, kommer det fi nnas möjlighet för exploa-
tören att tillfälligt använda den befi ntliga gång- och cykelba-
nan som går från Viskastrandsgatan under Norrby Långgata
(norr om Landalarondellen) upp till Bäckeskogsgatan. Efter
byggtiden kvarstår dock problematiken med den begränsade
tillgängligheten till området. Om en skada skulle uppstå på
Norrbro, så att den måste stängas av, riskerar området att
skäras av öster ifrån. För att avhjälpa detta planeras för en ny
anslutning till området. Då det är fl era fastighetsägare som
får nytta av anslutningen kommer exploatören för denna plan
stå för ett bidrag till den. Detta regleras i exploateringsavta-
let.

Parkering
Med utgångspunkt från Borås stads parkeringsregler, utan
hänsyn tagen till effekter av samnyttjande eller reduceringsåt-
gärder kommer det, beroende på användning behövas mellan
cirka 120 till 160 nya bilplatser. Genom planförslaget försvin-
ner markparkering som kommer ersättas av platser i det
föreslagna parkeringshuset. I trafi kanalysen för Simonsland
har även parkeringssituationen i samband med utbyggnads-
processen belysts. Denna tar hänsyn till olika byggskeden
samt effekten av samnyttjande. Under utbyggnaden kommer
det att fi nnas skeden då parkeringsutbudet är otillräckligt,
vilket innebär att närliggande parkeringar kommer att
utnyttjas. När området är färdigbyggt kommer det dock att
vara självförsörjande på parkeringsplatser.

Stadens parkeringsregler reglerar även antalet cykelparke-
ringar och ställer följande krav på dessa:

”Vid en cykelparkeringsplats ska det vara möjligt att låsa fast
cykelns ram eller ställa cykeln i ett låst utrymme. För cykel-
parkeringsplatser gäller genomgående att parkeringstalen är
tvådelade. Det innebär att 30 % av cykelparkeringsplatserna
ska fi nnas i nära anslutning till entrén eller max 35 meter
därifrån. Övriga cykelparkeringsplatser ska fi nnas inom 50
meter från entrén samt ha väderskydd eller förvaras inom-
hus.”

Beroende på om planförslaget byggs ut med både bostäder
och kontor eller enbart med bostäder kommer det krävas
mellan cirka 145 till 180 cykelparkeringsplatser. I det senare
fallet innebär det att 54 platser ska fi nnas i nära anslutning
till entréer och resterande 126 platser maximalt 50 meter från
entréerna.

Övergripande trafi kfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafi ksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafi kverket arbetat
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och
förväntade trafi kökning i ett övergripande perspektiv, och
tar upp behovet av åtgärder i trafi ksystemet för att hantera en
växande befolkning.

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

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

Riksintressen
Området gränsar till riksintressen för infrastruktur som Kust
till kustbanan, Älvsborgsbanan och RV 42 över Kungsbron.
Trafi kverkets arbete med Götalandsbanans lokaliseringsut-
redning pågår och bedömningen är att området kan komma
i konfl ikt med Götalandsbanan. Exploatören och kommunen
är överens om denna osäkerhet i planarbetet.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre fl öde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftig nederbörd jämfört med nuva-
rande situation.

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att fast-
igheten efter ombyggnationen inte avleder mer dagvatten
än motsvarande maxfl ödet vid ett 10-årsregn, jämfört med
befi ntliga förhållanden, innan det avleds till allmänna dagvat-
tenledningar. Dagvattenåtgärderna ska vara dimensionerade
för ett 10-årsregn med tio minuters varaktighet. Dagvatten-
fl ödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med 10 minuters
varaktighet, dels utifrån dagens situation och därefter utifrån
framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i
fl ödet ska utjämnas på tomtmark innan det avleds till dagvat-
tenledning. En generell planbestämmelse reglerar att det ska
fi nnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvartersmark.

Värme
Fastigheten är ansluten till fjärrvärmenätet.

El, tele och fi ber
Området är anslutet till el- och teleledningar. I och med
utbyggnaden av det norra området kommer två transforma-
torstationer behöva fl yttas. I nuläget är det inte utrett var de
ska lokaliseras.

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

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet utgörs främst av hårdgjorda ytor i form av
parkeringsytor och gata. På innergården närmast Viskan
står en grupp lövträd som kan komma att försvinna vid
en framtida exploatering. Det är av stor vikt att tänka på
utformningen av det offentliga rummet och vilken roll
grönskan spelar i det, inte bara för människor utan även för
den biologiska mångfalden. Då Simonsland är så pass hårt
exploaterat redan före en utbyggnad är detta mycket viktigt
att beakta vid en fortsatt exploatering.

Lek och rekreation
Inom en radie på en kilometer från planområdet når man
Ramnaparken, Stadsparken och Annelundsparken. I parkerna
fi nns lekplatser och promenadstråk. I direkt anslutning till
planområdet passerar Viskanpromenaden som är ett prome-
nadstråk utmed Viskan, från centrum till Knalleland. Hela
sträckningen av Viskanpromenaden är ännu inte färdigställd,
men på sikt kommer promenadstråket sträcka sig hela vägen
från Druveforsfallet söder om centrum till Ålgårdsfallet i
Getäng, strax öster om Knalleland.

Kulturmiljö
Som en komplettering och uppdatering till det kulturhisto-
riska underlag som togs fram i samband med den gällande

Trädrad utmed Viskan vid innergården.

Inslag av grönska är viktigt att beakta i den fortsatta exploateringen i området.
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Viskan och Viskanpromenaden passerar genom området med studentbostäder precis intill det norra planområdet.

detaljplanens tillkomst har en kulturmiljöbeskrivning tagits
fram (Lindholm restaurering AB, 2017-01-03). Kulturmil-
jöbeskrivningen kartlägger byggnaderna i området och
innehåller en fördjupad beskrivning av Nybrohuset och
Tystnaden. Slutligen sammanfattar kulturmiljöbeskrivningen
konsekvenserna av planförslaget.

Det föreslagna punkthuset på innergården är placerat inom
en av områdets mest karaktärsskapande platsbildning. En
byggnad bedöms dock kunna uppföras på den föreslagna
platsen med godtagbara konsekvenser för omgivningen.
Byggnadshöjden riskerar dock att förändra platsbildningens
proportioner och kvaliteter negativt.

Hotellbyggnaden förutsätter rivning av Tystnaden vilket
bedöms innebära negativa konsekvenser då den befi ntliga
byggnaden besitter kvaliteter både i sin egen rätt och som
en del i platsbildningen. Den föreslagna hotellbyggnadens
utsträckning innebär inga negativa konsekvenser utan kan
tvärtom berika platsen som idag närmast upplevs som en
baksida.

Sammanfattningsvis riskerar kulturmiljön i området att
försämras. Trots detta bedöms helheten i den norra delen av
området, som karaktäriseras av fl era olika arkitekturstilar och
byggnadshöjder på en liten yta, kunna bevaras och berikas.

Fornminnen
Det fi nns inga kända fornminnen inom planområdet.

Grönområdesplan
Borås stad har tagit fram en grönområdesplan som vägleder
vid förtätning av bebyggelsen och de gröna naturvärdena
för att de ska kunna samverka i stadens fortsatta utveckling.
Grönområdesplanen har klassifi cerat Borås värdefulla natur-
områden enligt en fyrgradig skala. Viskan, som ligger i direkt
anslutning till planområdet, ingår i klass 1. Det innebär att
området runt Viskan tillhör Borås mest värdefulla naturom-
råden, med höga natur- och rekreationsvärden. Därför är det
av högsta vikt att bevara och vårda dessa värden i stadens
fortsatta utveckling.
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Skuggstudie
Efter samrådet har skuggstudien uppdaterats. Skuggstudien
redovisar skuggpåverkan på omkringliggande bebyggelse och
platser. Studien redovisar tre tidpunkter på dygnet vid vår-/

höstdagjämning. I studien är volymen för hotellet satt till
den lägsta tillåtna höjden. Som en jämförelse redovisas även
skuggpåverkan av den befi ntliga bebyggelsen.

Kl 10:00

Kl 13:00

Kl 16:00

Befi ntlig situation vid vår-/höstdagjämning Planförslaget vid vår-/höstdagjämning
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Kl 16:00
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DETALJPLAN 19

Geoteknik
En geoteknisk undersökning har genomförts och den kom
fram till följande gällande innergården vid Nybrohuset
(Golder Associates, 2017-01-20):

Stabilitetsförhållandena inom det aktuella området är
tillfredsställande goda och uppfyller gällande rekommen-
dationer. Stabilitetsförhållandena i undergrunden anses inte
påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och
framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder,
restriktioner och/eller planbestämmelser med avseende på
stabiliteten.

Jordlagren utgörs generellt av sand och bedöms inte vara
sättningsbenägen. Marken inom området bedöms därmed
kunna belastas med betydande laster utan att det ska uppstå
risk för några betydande tidsberoende sättningar. Lokalt
förekommer mindre skikt med förekomst av gyttja eller lera,
främst i anslutning till Viskan, där en viss momentan sätt-
ning kan komma att utbildas vid belastning.

Grundläggningsmetoden för planerad byggnad beror på hur
lasterna från stomme/konstruktion omhändertas. Grund-
läggningsförhållandena vid läget för byggnaden är goda med
förväntad hög bärighet och ej sättningsbenägen jord. Då
bostadshuset ska genomföras i fl era plan rekommenderas
dock att byggnaden grundläggs med pålar ner till berg för att
kunna ta upp de stora lasterna från huset. Lokalt fi nns inslag
av silt, vilken kan vara fl ytbenägen, vilket måste beaktas
vid schaktning eller packning under grundvattenytan. Vid
förekomst av organisk jord på grundläggningsnivån ska
denna schaktas bort.

En geoteknisk undersökning har även tagits fram för
området i anslutning till Tystnaden (Golder Associates,
2017-01-20, rev 2018-05-15). Slutsatsen av undersökningen är
följande:

Totalstabiliteten inom och i anslutning till fastigheten anses
vara tillfredsställande god med hänsyn till markytans fl ackhet
och rådande markförhållanden. Utförande av de planerade
byggnaderna bedöms inte påverka stabilitetsförhållandena
inom området.

Slänten i väster förutsätts vara kontrollerad för befi ntliga
förhållanden med avseende på stabilitet i samband med
anläggningen av Norrby Långgata. Vid eventuell schakt i
slänten måste släntens uppbyggnad undersökas. Vidare måste
stabilitetsförhållandena, både för bygg- och permanentskede,
analyseras för att fastlägga behov av och möjliga temporära
stödkonstruktioner (till exempel spont).

Jordlagren utgörs enligt utförda sonderingar främst av sand
med medelhög till hög relativ fasthet och bedöms inte vara

sättningsbenägen. Marken inom området bedöms därmed
kunna belastas med betydande laster utan att det skall uppstå
risk för några betydande tidsberoende sättningar.

Grundläggningsmetod för planerade byggnader beror på hur
lasterna från stomme/konstruktion omhändertas. Grund-
läggningsförhållandena inom det aktuella området är goda
med förväntad hög bärighet och ej sättningsbenägen jord.
Då den planerade hotellbyggnaden ska utföras i fl era plan
rekommenderas dock att byggnaden grundläggs med pålar
ner till berg för att kunna ta upp de stora lasterna från huset.

Lokalt kan det fi nnas inslag av silt som kan vara fl ytbenägen,
vilket måste beaktas vid schaktning eller packning under
grundvattenytan. Vid förekomst av organisk jord på grund-
läggningsnivån ska denna schaktas bort.

Efter samrådet har en inmätning av slänten utförts (STIBA,
2018-10-21). Släntlutning i nuvarande utförande är 1:2. Enligt
AMA Anläggning skall släntlutningen vara 1:2 för fyllning
av friktionsjord tex sand och kan vara något brantare 1:1,5
för sprängstensfyllning. Slänten kan alltså förutsättas stabil.

Befi ntlig spont har även synats samt att godstjocklek och
eventuell avrostning av spont har kontrollerats (Geomind
2018-10-15). Avrostningen är minimal men hammarbandet
kommer förses med rostskyddsmålning och förankringar av
jordstag skyddas för att öka livslängden. Kontrollberäkning
visar att den högst utnyttjade delen är belastad till cirka 50 %
med nuvarande belastningar.

Geomind rekommenderar dock att inga nya laster påförs.
Ett kontrollprogram upprättas av Kanico för att kontrollera
sponten en gång per år. Sponten är förankrad med jordstag
som har ett extra skydd mot korrosion, men det fi nns ingen
möjlighet att bedöma livslängden på dessa jordstag, utan här
rekommenderas att det utförs en provdragning av dessa stag
om 10 år och med ett framtida intervall på 10 år.

De åtgärder som kommer utföras och som påverkar slänten
och sponten är dels utökad avfart, urtag i slänten för trans-
formatorstation och nybyggnad av parkeringsanläggning med
lokaler. Det åtgärder som utförs för att säkerställa släntsta-
biliteten delas upp i tillfälliga åtgärder under produktionen
och permanenta åtgärder för att få erforderlig stabilitet i
bruksskedet.

Tillfälliga åtgärder: Vid utförande av dels stödkonstruk-
tion för transformatorstation och dels för byggnad kommer
en bakåtförankrad spont att utföras.  Sponten kommer
dimensioneras på uppdrag av Kanico och granskas enligt
anvisningar i EKS 10.
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Utförandet av spont kommer granskas på plats av spontkon-
struktör för att säkerställa utförandet.

Permanenta åtgärder: Den breddning av avfarten som
kommer utföras sker genom att vägbanken breddas och att
släntlutningen bibehålls genom att stödmur anordnas vid
släntfoten. Vid sponten kommer en prefabricerad betong-
konstruktion anläggas i anslutningen till vägbanan som
grundläggs på pålar för att inte belasta befi ntlig spont.

Yta för transformator kommer utföras med jordtrycksväggar
dimensionerade för slänten med dess släntlutning, eventuellt
kommer muren förankras genom jordstag.

Byggnad för parkeringsgarage anpassas så att nedersta källare
kortas av något för att minimera ingrepp i slänten. Konstruk-
tionen kommer dimensioneras för att permanent uppta de
jordtryckslaster som uppkommer av slänt med dess överlaster.

Radon
I Boråsområdet innehåller berggrunden radon i låga till
måttliga halter. Marken inom det aktuella området utgörs
främst av sand på en berggrund av normala till låga uranhal-
ter. Enligt SGU:s radonriskkarta över Borås är marken att
klassa som normalriskområde. Fyllningen inom området har
tidigare undersökts med avseende på radonhalt (GF Konsult
2007). Radonhalter på mellan 2 och 9 kBq/m3 uppmättes,
vilket innebär att marken klassas som lågriskområde.

Förorenad mark
Två miljötekniska markundersökningar har tagits fram, en
för området vid Nybrohuset söder om Viskan och en för
området vid Tystnaden (Golder Associates, 2017-01-20).
Markundersökningen av innergården vid Nybrohuset
visade att fyllnadsjorden ställvis innehåller förhöjda halter
av metaller. I samband med omställning och nybyggnation
inom området bedöms att entreprenören generellt kommer
att schakta bort den översta halvmetern av fyllnadslagret.
Överblivna fyllnadsmassor kräver klassning med avseende
på i första hand metallinnehåll och eventuellt olja för korrekt
hantering i samband med omställningsarbetena. Fyllnads-
massor under avschaktad yta bedöms kunna ligga kvar
eftersom de kommer att ligga relativt djupt och täckas av rena
fyllnadsmassor och till stor del hårdgjorda ytor. De planerade
åtgärderna medför att risken för att människor ska exponeras
för föroreningar blir obetydlig.

Undersökningar vid fyllnadsjorden vid Tystnaden indikerade
inga föroreningar. Baserat på undersökningsresultaten
bedöms ingen miljökontroll vara nödvändig vid kommande
schaktarbeten inom detta område.

6. Vatten
Viskan rinner genom Simonsland och angränsar till det södra
planområdet. Viskans mjukt slingrande sträckning genom
området ihop med de omkringliggande byggnaderna ger
området dess karaktär och särart. Inom området fi nns fl era
passager över Viskan och längs med södra sidan av huvud-
byggnaden vid innergården fi nns solterrasser och bryggor.

Strandskydd
Strandskyddet som återinträder vid planläggning upphävs
med stöd av miljöbalkens (MB) särskilda skäl för strand-
skyddsdispens kapitel 7 § 18 c. Ett av skälen som ger stöd för
upphävning för denna detaljplan är att området redan har
tagits i anspråk och blivit bebyggt på ett sätt som gör att det
saknar betydelse för strandskyddets syfte.

Översvämningsrisk
Vid framtagandet av den gällande planen för Simonsland
tog Norconsult 2010 fram en Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) där Viskans översvämningsrisk behandlas. Enligt
denna redovisas att mätning av vattennivån i Viskan har skett
tre gånger i veckan sedan 1960-talet. Närmaste mätpunkt vid
Simonsland är Nybron. Det högsta uppmätta vattenfl ödet i
Viskan inträffade i april 1951 vilket ledde till en vattennivå på
+133,1. Åtgärder har sedan dess genomförts vilket minskar
översvämningsrisken och ett likvärdigt fl öde bedöms nu
resultera i en vattennivå på 132,4 meter vid Simonsland.

I MKB:n från 2010 rekommenderas att den högsta uppmätta
vattennivån (+133,1 m) beaktas vid fortsatt planering inom
området.  Den nu planerade ändringen av gällande detaljplan
innebär inte att vattenföringen i Viskan kommer att påverkas
då ingen nybyggnation som påverkar Viskan kommer att
uppföras. Befi ntliga broar i området ligger högre än 133
meter. De förslag till åtgärder som lämnades i MKB:n från
2010 är fortsatt relevanta: ”Vid nybyggnation föreslås en
lägsta nivå på öppningar i bjälklagen vid ny- och ombyggnad
på + 133 meter över havet för att undvika skador på bebyg-
gelsen utmed Viskan”. Höjden vid den planerade byggnaden
på innergården söder om Viskan är 132,6 meter.

Skyfall
Idag utgörs marken inom planområdet främst av hårdgjorda
ytor. I och med planförslaget förväntas andelen hårdgjorda
ytor inte att ändras. Enligt Borås stads skyfallskartering är
både norra och södra delen av planområdet utsatta för skyfall.
För att undvika översvämningar vid skyfall ska marken
höjdsättas och utformas så att vatten ges möjlighet att avrinna
ut ifrån byggnader till den närmsta vattenpunkten som i
detta fall är Viskan. I och med närheten till Viskan och Borås
skyfallskartering bedöms planförslaget inte påverka området
utanför planområdet.
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Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det fi nns

miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det fi nns även miljökvalitetsnormer för
buller och luft.

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

Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt
att släckvatten förhindras rinna ut i Viskan. Detta kan göras
genom att skapa fördröjningsytor som diken inom någon del
av planområdet eller att dagvattensystemet förses med en
ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids
vid en eventuell brand. Vilken åtgärd som blir aktuell avgörs i
samband med ombyggnation.

Vid innergården fi nns en passage över Viskan och bryggor utmed huvudbyggnadens söderfasad.

Kartbild ur Borås Stads skyfallskartering.
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som syns från hela staden, kan genom planförslaget två nya
höga byggnader adderas. Tillsammans kommer dessa att bilda
Simonslands nya siluett.

Mötesplatser
Planförslaget möjliggör att nya kontaktytor, både inom- och
utomhus kan skapas. Torgytan vid innergården kommer
fortsatt att vara tillgänglig för allmänheten.

8. Störningar på platsen
Risk
Borås Stad har tagit fram en översiktlig riskanalys av trans-
porter med farligt gods på väg och järnväg (Wuz risk consul-
tancy AB, 2016-12-19). Från den översiktliga riskanalysen har
ett PM tagits fram för denna plan (Wuz risk consultancy AB,
2016-12-19). I PM:et återfi nns följande slutsatser:

Då Simonsland ligger i anslutning till Norrby Långgata, Kust
till kustbanan och Älvsborgsbanan där transport av farligt
gods förekommer krävs särskild hänsyn till risk för olyckor
för att säkerheten ska bli tillfredsställande. Bostadshuset på
innergården kan uppföras på föreslagen plats. Byggnaden ska
förses med högt placerade luftintag och mekanisk till- och
frånluft. Det bör även säkerställas att torgytan kan utrymmas
i fl era väderstreck.

Vid framtagandet av PM:et såg planförslaget för den
norra delen av planområdet annorlunda ut. På platsen för
parkerings- och bostadshuset låg hotellet ihop med ett
parkeringshus. Således är inte denna del av PM:et längre
applicerbar på planförslaget. Men utifrån den översiktliga
riskanalysen har Södra Älvsborgsräddningstjänstförbund,
gjort bedömningen att ett bostadshus kan placeras 10 meter
från Norrby Långgata om fasaden förses med brandskyddad
fasad, i lägst brandteknisk klass EI 30. Även takfot ska
utföras i lägst brandteknisk klass EI 30. Fönster ska utföras i
lägst brandteknisk klass EW 30 och får endast vara öppnings-
bara med verktyg eller nyckel. Vidare ska ett skyddsräcke med
barriär uppföras mellan Norrby Långgata och öppningen in
till parkeringshuset. Det måste säkerställas att golvnivån vid
öppningen till parkeringshuset ligger högre än vägbanan,
för att förhindra vätskor från ett eventuellt vätskeutsläpp att
rinna in i byggnaden. Det skall fi nnas möjlighet att utrymma
byggnaderna bort från farligt godslederna, dvs Norrby Lång-
gata, Kust- till Kustbanan och Älvsborgsbanan.

Efter samrådet har en kompletterande riskutredning tagits
fram som bedömer skyddsbarriären mot Norrby Långgata
(Bengt Dahlgren, 2018-11-28). Slutsatsen av utredningen är
att planerad utformning av skyddsbarriär i anslutning till
infart-/utfart till planområdet bedöms uppfylla de krav som
ställs i framtagna riskbedömningar som utgör underlag till

7. Sociala perspektiv
För att Borås ska kunna fortsätta att utvecklas som mötes-
plats och värd för olika evenemang är hotell ett viktigt
inslag. I dagsläget råder det brist på hotellrum i denna del av
centrum, med närhet både till Högskolan och Kongresshuset.
Genomförandet av planen löser denna brist på hotellrum.
Planen medger även utbyggnad av fl er studentbostäder,
precis intill högskolan, vilket ökar Borås attraktivitet som
studentstad.

Trygghet
Genom att möjliggöra för bostäder och hotellverksamhet
kommer både den norra och södra delen av Simonsland,
befolkas av fl er människor under hela dygnet, vilket ökar
känslan av trygghet i området.

Identitet
Simonsland har under de senaste åren genomgått en
genomgripande förändring, från ett slutet industriområde till
ett område öppet för allmänheten med många olika verksam-
heter och en blandning av funktioner. Äldre byggnader har
rustats upp, nya byggnader har adderats och utemiljön har
omsorgsfullt tagits om hand. I och med detta har centrum
utvidgats mot norr och blivit en ny attraktiv del av Borås
innerstad.

Planförslaget möjliggör både för en förtätning och en större
funktionsblandning i Simonsland, vilket ytterligare höjer
områdets attraktionskraft. Genom högt ställda krav på arki-
tektur och utformning av de nya miljöerna fortsätter området
att utvecklas i en positiv riktning och nya årsringar adderas
till Simonsland. Till områdets skorsten, som är ett landmärke

Skulpturen House of knowledge utanför Simonslands huvudentré.
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Ekvivalent ljudnivå, 2040. Vy från nordöst.

Ekvivalent ljudnivå, 2040. Vy från sydväst.

Maximal ljudnivå, 2040. Vy från sydväst.

Maximal ljudnivå, 2040. Vy från nordöst.

BILAGA 5

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från sydväst

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 6

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från nordöst

Maximal ljudnivå
[dB(A)]

<=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 < <=85
85 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 3

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från sydväst

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

BILAGA 4

Simonsland
(fortsatt utveckling)
Borås Stad
TÅGBULLER OCH VÄGBULLER
Framtid år 2040
Vy från nordöst

Ekvivalent ljudnivå
[dB(A)]

<=55
55 < <=60
60 < <=65
65 < <=70
70 < <=75
75 < <=80
80 <

Fri fältsvärden i fasad

Upp rättad av: An ders Axenborg
Datum: 2017-09-15

Uppdragsnummer: 104 38 57

detaljplanen. Bebyggelsen är placerad 10 meter från vägkant
(skyddsbarriären) viket överensstämmer med det rekommen-
derad avståndet 10 meter för aktuell markanvändning med
aktuella vidtagna åtgärder.

Buller
En bullerutredning har tagits fram då det planeras för bostä-
der i planområdet med direkt närhet till både trafi kerade
vägar och järnvägar (Norconsult, 2017-10-11). I utredningen
har konsulten räknat på ett extremfall avseende tågtrafi ken,
där prognosen motsvarar att Götalandsbanan byggs ut på
båda sidorna om Simonsland. Då detta överskattar den
framtida trafi ken samt att det fi nns många osäkerheter kring
lokalisering av den framtida tågtrafi keringen kan buller-
problemet från tågtrafi ken komma att bli mindre än vad
utredningen visar. Slutsatserna av utredningen är följande:

Samtliga lägenheter beräknas få ekvivalenta ljudnivåer under
gällande riktvärde (65 dBA) för lägenheter upp till 35 m2.
För ungefär hälften av lägenheterna klaras också riktvärdet
för lägenheter större än 35 m2 (60 dBA).

Det bör fi nnas en uteplats eller friyta i närhet till husen
med acceptabel ljudmiljö. Innergården på taket av p-huset
beräknas få ljudnivåer under gällande riktvärden för uteplats.
Övriga uteplatser måste skärmas för att klara riktvärdena.
Ytterligare uteplatser och balkonger med ljudmiljö över
riktvärdet kan fungera som komplement till en gemensam
uteplats med ljudnivåer under gällande riktvärde.

Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive
fönster utformade med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets
Byggregler (BBR).

För hotellet med eventuella kontorsytor gäller att riktvärdena
inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade
med hänsyn till ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR).

För att minska bullernivåerna på innergården söder om
Viskan, kan fasadmaterialet för den nya bostadsbyggnaden
med fördel utföras i ett ljudabsorberande material.

Vibrationer
För att utreda risken för komfortstörande vibrationer inom
planområdet har en vibrationsutredning tagits fram (Norcon-
sult, 2018-04-27). Vibrationsstörningar förväntas kunna
komma ifrån tågtrafi k på Kust till kust-banan och Älvsborgs-
banan som löper längs varsin sida av planområdet. Även
vägtrafi k på närliggande huvudgator, i synnerhet Norrby
Långgata, väntas kunna ge upphov till vibrationer. Mätningar
har utförts i tre mätpunkter under en veckas tid. Mätpunkt 1
ligger vid platsen för det tilltänkta parkerings-/bostadshuset
och mätpunkt två vid platsen för hotellet, i den norra delen
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För vertikal riktning visar responsspektraberäkningarna att
maximalt skulle 0,45 mm/s vägd RMS kunna uppstå och
inträffar vid cirka 15 Hz. Normalt ligger egenfrekvens för
bjälklag vid 5 – 10 Hz och det skulle krävas stora insatser
om möjligt att dimensionera tillräckligt styva bjälklag för att
minimera denna risk. Risken är dock liten då maximalt beräk-
nade komfortnivå avser ett ”värsta fall” för då egenfrekvens
i byggnad sammanfaller med inkommande störfrekvens. Låg
risk för komfortstörningar från Norrby Långgatan bedöms
föreligga för mätpunkt 1 i planområdets nordvästra del med
avseende på vägtrafi k.

För mätpunkt 3 visar responsspektraberäkningarna att
maximalt skulle 0,7 mm/s vägd RMS kunna uppstå i
horisontell riktning. Denna maximala nivå inträffar vid 29
Hz och så högt upp i frekvensområdet ligger normalt inte
de lägsta egenfrekvenserna som denna analys rikta sig mot.
Vid lägre frekvenser uppgår komfortnivåerna till 0,5 mm/s
vägd RMS vid 6,3 Hz vilket skulle kunna vara kännbart men
kräver alltså väldigt god matchning mellan egenfrekvens
och störfrekvens. För vertikal riktning uppgår de beräknade
komfortnivåerna till maximalt 0,2 mm/s vägd RMS och
mycket liten risk för komfortstörningar föreligger. Låg risk
för komfortstörningar bedöms föreligga för mätpunkt 3 i
horisontell riktning med avseende på spårtrafi k.

En eller en kombination av fl era möjliga åtgärder lämnas i
utredningen:

Pålning för ”låsning” av grunden i lager med lägre
vibrationsamplitud.

Uppföra byggnader med ”tung” byggnadsstomme.

Underhåll av ojämnheter i vägbana (enligt uppmätta
nivåer från fordonstrafi k i mätpunkt 1).

Genom att ta hänsyn till ovan nämnda risker under projekte-
ring är det enligt utredarens bedömning möjligt att bebygga
bostäder på fastigheten med uppfyllnad av riktvärdet för
vibrationer max 0,4 mm/s vägd RMS.

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

Det fi nns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider,
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med fl era. Luftföro-

Mätpunkter i vibrationsutredningen.

av planområdet. Den tredje mätpunkten återfi nns vid det
tilltänkta bostadshuset på innergården i den södra delen av
området. Då egenfrekvenser i grund och byggnad alternativt
bjälklag kan generera en förstärkning av vibrationsstörningar
har analys genom responsspektraberäkningar utförts.

Utredningen har efter samrådet reviderats och förtydligats.
(Norconsult, 2019-09-05). Sammanfattningsvis visar
utredningen att uppmätta komfortnivåer inom planområdet
är relativt låga och maximalt uppmättes 0,26 mm/s vägd
RMS i horisontell riktning för mätpunkt 1. För mätpunkt 2
registrerades inga vibrationer över ställd triggernivå och data
har därmed inte analyserats ytterligare. Mycket låg risk för
komfortstörande vibrationer bedöms föreligga för mätpunkt
2, dvs i planområdets nordöstra del.

Då egenfrekvenser i grund och byggnad alternativt bjälklag
kan generera en förstärkning av vibrationsstörningar har
analys genom responsspektraberäkningar utförts med en
antagen förstärkningsfaktor på Q=10 (normal förstärknings-
faktor vid låga frekvenser).

För planområdets nordvästra del uppstår de högsta vibra-
tionsnivåerna i mätpunkt 1 med stor sannolikhet från vägtra-
fi k på Norrby Långgata. Responsspektraberäkningarna visar
för mätpunkt 1 att komfortnivåer på 0,95 mm/s vägd RMS
skulle kunna uppstår i horisontell riktning. Energin ligger
dock mellan 10 – 20 Hz vilket är relativt högt upp i frekvens-
området med avseende för lägsta egenfrekvens för grund och
stomme i horisontell riktning. Denna typ av analys riktar sig
till de lägsta egenfrekvenserna och erfarenhetsmässigt sker
störningar från vägtrafi k normalt i vertikal riktning.

MP 3: Borås Skaraborgsvägen 1C

MP 1: Borås Simonsland 16 MP 2: Borås Simonsland 14

Norrby Långgata

Kust- till kustbanan

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

En bedömning av luftkvaliteten i området i förhållande till
miljökvalitetsnormer gjordes i samband med detaljplanear-
betet 2010. Resultatet visade att den framtida trafi kökningen
inom Simonsland inte medför risk för överskridande av
miljökvalitetsnormen för kväveoxider eller partiklar i
området. Förhållandena har inte ändrats sedan 2010 och
luftkvalitet behandlas därför inte i denna detaljplans MKB.

Efter samrådet har ett tekniskt PM tagits fram för att
bedöma risken för överskridande av MKN inom det aktuella
planområdet vid Simonsland (Golder, 2018-12-08). I PM:et
har en jämförelse gjorts med de halter av luftföroreningar
som uppmätts vid Kungsgatan, vilket har en liknande trafi k-
situation som de vägar vilka omsluter Simonsland. Samman-
fattningsvis har inga förhöjda halter av PM10 uppmätts
vid Kungsgatan. Vidare underskrider årsmedelhalterna för
kväveoxider MKN. Dock har halterna motsvarande miljömå-
let och även NUT överskridits under några år. Kungsgatan
utgör ett mer slutet gaturum, än vad som är fallet vid vägarna
runt Simonsland, viket bidrar till att föroreningarna lättare
”stängs in” vid Kungsgatan och orsakar förhöjda halter.

Som tidigare har nämnts ska en åtgärdsvalsstudie gällande
biltrafi ktillväxten att genomföras i syfte att trafi ksystemet
ska klara framtida trafi kfl öden i staden, då trängseln kring de
större vägstråken runt Simonsland bedöms öka mellan 2015
och 2040. Detta oaktat det mindre tillskottet av trafi k som
den planerade byggnationen tillför.

En jämförelse har också gjorts med planområdet Björnfl okan
där spridningsberäkningar och 3D-modellering visade att
gränsvärdena för både kväveoxid och partiklar klaras både
idag och i framtiden inom området som ligger nära de stora
trafi klederna Rv40 och Rv41. Inom Björnfl okan kommer
parkeringshus att användas som avgränsning mot trafi kleden
på liknande sätt som inom Simonsland.

Baserat på ovanstående bedöms halter av partiklar och kväve-
oxider inte överskrida MKN inom planområdet Simonsland.
Något behov av mätning/modellering av utomhusluften vid
Simonsland bedöms inte krävas för att verifi era det.

Flyghinderanalys
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer området att
berikas med två nya höga byggnader. Ingen av de nya bygg-
naderna blir dock högre än områdets befi ntliga skorsten som
når 233 meter över stadens nollplan.

9. Planbestämmelser
Kvartersmark
Bestämmelsen B står för bostäder. Bokstaven C står för cen-
trumverksamhet och tillåter fl ertalet verksamheter som till
exempel handel, restaurang- och caféverksamhet, samlingslo-
kaler etc. O står för hotell eller tillfällig vistelse. För att säker-
ställa att ett hotell uppförs har bestämmelsen O reglerats så
att minst 65% av den blivande byggnadens bruttoarea utgörs
av hotell. E står för teknisk anläggning och är en bestämmel-
se som medger att transformatorstationer får placeras inom
området. På byggrätten för hotellet får även bostäder upp-
föras. K står för kontor och P står för parkering. Bokstaven
S står för skola för att möjliggöra för undervisningslokaler.
Förskola eller grundskola får inte uppföras. T står för trafi k.

En del av kvartersmarken är prickad vilket innebär att mar-
ken inte får bebyggas. Torgytan är markerad med kors vilket
innebär att marken endast får bebyggas med entréer, bur-
språk, trapphus samt tillfälliga byggnader vid utställningar
och evenemang.

Mark och vegetation
För att säkerställa att marken på innergården får en viss
karaktär har ytan fått beteckningen torg. Generellt för hela
detaljplanen gäller att det ska vara möjligt att fördröja dag-
vatten inom kvartersmark.

Byggnadernas höjd och utformning
Med bestämmelsen lägsta totalhöjd i meter över stadens
nollplan regleras en lägsta höjd på den blivande hotellbygg-
naden. Detta för att säkerställa en viss höjd och slankhet hos
den kommande byggnaden. Högsta totalhöjd över stadens
nollplan reglerar den tillåtna högsta höjden. Utöver högsta
totalhöjd får teknikrum för hiss och ventilation utföras på
del av taket. Små bokstäver reglerar egenskaper hos det som
byggs. Detaljplanen reglerar att balkongerna på huset på in-
nergården ska ligga i liv med fasaden genom bestämmelsen
f1. För att säkerställa att det som byggs håller en hög arkitek-
tonisk nivå reglerar bestämmelsen f2 att särskild omsorg ska
ägnas byggnadens exteriör. In- och utfart till parkeringshus
får anordnas ut mot Norrby Långgata i det norra planområ-
dets västra hörn. För att möjliggöra för underhåll och arbete
ovanifrån i transformatorstationen fi nns en generell bestäm-
melse om att det krävs en fri höjd på 6 meter ovanför teknisk
anläggning.

Byggnadsteknik
Med bestämmelsen b1 regleras att byggnaderna skall förses
med högt placerade luftintag och mekanisk till- och från-
luft. Det är för att ventilationen skall kunna stängas av vid
en olycka på Norrby Långgata eller Kust till Kustbanan.
Bestämmelsen b2 reglerar bottenvåningarnas höjd till en



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN30

lägsta bjälklagshöjd på 3,6 meter vilket möjliggör för butiks-,
café- och restauranglokaler i gatuplan. Bestämmelsen b3
är en bestämmelse som reglerar golvnivån vid infarten till
parkeringshuset från Norrby Långgata, så att den hamnar
högre än vägbanan. Detta för att säkerställa att eventuella
vätskeutsläpp på Norrby Långgata inte rinner in i byggnaden.
En generell bestämmelse reglerar att all grundläggning ska
ha en vattentät konstruktion upp till nivå +133.0 meter över
stadens nollplan

Störningsskydd
Då planområdet ligger intill både en trafi kled och en järnväg
där det fraktas farligt gods och genereras trafi kbuller fi nns
risker för störning. Således fi nns ett fl ertal bestämmelser
kopplat till detta i plankartan. Bestämmelsen m1 reglerar att
det ska fi nnas möjlighet att utrymma byggnaden bort från
Norrby Långgata och Kust- till kustbanan. Bestämmelsen m2
innebär att fasaden mot Norrby Långgata ska vara i obränn-
bart material och ska utformas i brandklass enligt tillhörande
riskanalys för respektive område. Bestämmelsen m3 reglerar
att ett skyddsräcke i kombination med en barriär som hindrar
farliga vätskor att rinna från vägområdet in i planområdet
ska fi nnas vid parkeringshusets in- och utfart. Bestämmelsen
m4 innebär att torgytan i den södra delen av planområdet
ska kunna utrymmas i fl era väderstreck. För att förhindra att
släckvatten kommer ut i spill- och dagvattennätet har bygg-
rätten för parkeringshuset fått bestämmelsen m5 som reglerar
detta. Följande generella bestämmelser reglerar ytterligare
störningsskyddet inom planområdet;
Förordningen (2015:216) om trafi kbuller gäller vid bostads-
byggnader.
Vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila ska inte
överstiga 0,4 mm/s samt 14 mm/s2/ vägd RMS.

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden för planen är tio år. Under genomför-
andetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga
i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan
att synnerliga skäl föreligger. Bestämmelsen a1 reglerar att
marken ska vara sanerad till erfoderlig nivå innan startbesked
för byggnad/byggnadsverk beviljas. Vidare krävs inte bygglov
för solfångare och solceller om de placeras i takets plan. För
att reglera skyltning fi nns följande generella bestämmelse;
Skyltar får endast placeras på fasader och ska ge ett samlat
och enhetligt intryck. Skyltar ovan takfot medges ej. Belysta
skyltar ska ha ett fast sken. Ej pålysta skyltar.  Blinkande eller
bildväxlande skyltar tillåts ej. I bygglovsansökan ska ytor
för skyltplacering redovisas. Skyltar tillåts därefter endast på
dessa fasader.

Kommunen är huvudman för allmän plats.

10. Övergripande beslut
Vision Borås 2025
Kommunfullmäktige antog 2012 ”Borås 2025”, ett brett
visionsdokument med en målbild för hur Borås ska vara att
leva och verka i år 2025.

Visionen består av sju strategiska målområden med tillhö-
rande strategier. Följande strategier berör planen:

» Människor möts i Borås

» Företagande växer genom samverkan

» Livskraftig stadskärna

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP 2018, anger samhälls-
byggnadsmål och strategier för hållbar utveckling. Följande
strategier är relevanta för detaljplanen:

» Koncentrerat och sammanbundet

» Tätt och mixat

» Mer mötesplatser och målpunkter

» Viskan och textilen synliggörs i staden

Miljömål
Av de nationella miljömålen är det i första hand mål nr 15
”God bebyggd miljö” som påverkas av den ändrade planen.
Av Borås Stads lokala miljömål bedöms det främst vara
målen avseende buller, samt placering av ny bebyggelse som
berörs.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive
rubrik, till exempel under Kulturmiljö, Buller och Vibratio-
ner.

Behovsbedömning
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts. Planen antas inte medföra en betydande miljöpåver-
kan. En miljökonsekvensbeskrivning, MKB har dock tagits
fram av exploatören (Golder Associates, 2017-11-13). De
miljöfaktorer som belyses i rapporten är buller, risk vid trans-
port av farligt gods, förorenad mark, hantering av släckvatten
samt kulturmiljö. En sammanfattning av tidigare utredningar
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vad gäller översvämningsrisk för Viskan redovisas också. Ett
fl ertal miljötekniska markundersökningar har genomförts i
området och slutsatserna av dessa sammanfattas i MKB.

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Under rubrik 3, ”Gator och trafi k”, beskrivs fl era åtgärder
i trafi knätet för att förbättra tillgängligheten och trafi ksä-
kerheten i området. Respektive fastighetsägare ansvarar för
samtliga åtgärder inom kvartersmark på sin egen fastighet
när det gäller utförande och framtida drift och underhåll.
Kommunen ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas i det
kommunala gatunätet utanför planområdet.

Respektive ledningsägare ansvarar för eventuell utbyggnad av
allmänna ledningsnät.

Avtal
I samband med att detaljplanearbetet påbörjades så tecknades
ett plankostnadsavtal mellan Borås Stads Samhällsbyggnads-
förvaltning och ägaren av fastigheten Järnvägen 4:2, Simons-
land Nybron AB, som bland annat reglerar fi nansiering av
detaljplanearbetet.

Innan detaljplanen antas ska ett exploateringsavtal tecknas
mellan Borås Stad och exploatören. Avtalet ska bland annat
reglera ansvarsfördelning för utförande av in- och utfart från
Norrby Långgata till det planerade parkeringshuset samt
fi nansiering av denna åtgärd. Avtalet kan även innefatta
åtgärder på Viskastrandsgatan (se rubrik 3 – Gator och trafi k
– Gång- och cykeltrafi k) samt eventuell ny tillfart till områ-
det (se rubrik 3 – Gator och trafi k – Angöring och utfarter).

Innan detaljplanen antas bör också ett avtal om marköver-
låtelse träffas mellan Borås Stad (ägare av Lundby 1:1) och
Simonsland Fabriken AB (ägare av Simonsland 16) för att
reglera den marköverlåtelse som detaljplanen förutsätter för
att anlägga en ny in- och utfart från Norrby Långgata.

Inom och i anslutning till planområdet fi nns ledningar
och transformatorstationer med mera som påverkas av den
planerade byggnationen. Respektive fastighetsägare, som
avser att genomföra byggnationen ansvarar för att träffa
överenskommelser med respektive ledningsägare.

Fastighetsrättsliga frågor
Detaljplanen omfattar fastigheterna Järnvägen 4:2, Simons-
land 14, Simonsland 16 och Lundby 1:1. Järnvägen 4:2 ägs av

Simonsland Nybron AB, Simonsland 14 ägs av Simonsland
Tystnaden AB, Simonsland 16 ägs av Simonsland Fabriken
AB och Lundby 1:1 ägs av Borås Stad.

Den del av Lundby 1:1 (del av Norrby Långgata) som enligt
detaljplanen ska utgöra kvartersmark för trafi kändamål ska
genom fastighetsreglering överföras till Simonsland 16.

Den del av Simonsland 14 som enligt detaljplanen ska utgöra
mark för bland annat parkeringshus (PEBCKS) ska genom
fastighetsreglering överföras till Simonsland 16.

Inom planområdet fi nns två gemensamhetsanläggningar,
Simonsland ga:2 och Simonsland ga:3. Gemensamhetsan-
läggningarna omfattar tillfarter, parkering, gårdsfunktioner
med mera. Gemensamhetsanläggningarna behöver omprövas
och nya andelstal beräknas i samband med att området ska
bebyggas.

Inom planområdet fi nns ledningsrätter för starkströmsled-
ningar med tillhörande transformatorstationer med mera.
Ledningsrätterna behöver omprövas i samband med att
området ska bebyggas.

Ovan beskrivna fastighetsrättsliga åtgärder görs av Lantmä-
terimyndigheten. Fastighetsägare med berörd byggrätt kan
initiera lantmäteriförrättning.

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

Järnvägen 4:2

Ny byggrätt för bostads- och centrumändamål tillska-
pas.

Simonsland 14

Byggrätten förändras, bland annat genom att byggrätt
för hotell och kontor tillkommer.

Avstår mark som i planen utgör mark för bland annat
parkeringshus till Simonsland 16.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för bland annat
hotell från Simonsland 16.

Omfattas av omprövning av gemensamhetsanlägg-
ningen Simonsland ga:3. GA och LR

Omfattas av omprövning av ledningsrätter.
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Simonsland 16

Byggrätten förändras inom den del av fastigheten som
omfattas av detaljplanen, bland annat genom att bygg-
rätt för bostäder, centrum, skola och kontor tillkommer.

Avstår mark som i planen utgör mark för bland annat
hotell till Simonsland 14.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för bland annat
parkeringshus från Simonsland 14.

Tillförs  mark som i planen utgör mark för trafi kända-
mål från Lundby 1:1.

Omfattas av omprövningar av gemensamhetsanlägg-
ningarna Simonsland ga:2 och Simonsland ga:3.

Omfattas av omprövning av ledningsrätter.

Lundby 1:1

Avstår mark som i planen utgör mark för trafi kändamål
till Simonsland 16.

Ekonomi
Grundprincipen för fi nansieringen är att en exploatör ska
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes
exploatering. Det omfattar även kostnader för åtgärder
som behöver vidtas utanför planområdet, vilket innebär att
exploatören kommer bekosta de åtgärder som behöver vidtas
på omkringliggande gator.

Detaljplanen ska inte medföra några ekonomiska konsekven-
ser för kommunen.

Simonsland Nybron AB svarar för samtliga kostnader för
framtagande av planhandlingar.

Respektive fastighetsägare svarar för kostnader för åtgärder
som krävs för att genomföra byggnationen inom sin egen
fastighet.

Respektive fastighetsägare får genom en ändrad användning
tillgodogöra sig den värdestegring på fastigheten som uppstår
till följd av detaljplanen.

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

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

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

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:

Geoteknisk undersökning i anslutning till Nybrohuset,
Golder Associates 2017-01-20.

Geoteknisk undersökning i anslutning till Tystnaden,
Golder Associates 2017-01-20. Rev. 2018-05-15.

Järnvägen 4:2 (Simonsland), Borås - riskbedömning
avseende transport av farligt gods, Wuz risk consul-
tancy AB 2016-12-19.

Miljöteknisk markundersökning och miljöinventering,
Tystnaden, Golder Associates 2017-01-20.

Miljökonsekvensbeskrivning - Ny detaljplan Nybron
och Tystnaden, Simonsland Borås, Golder Associates
2017-11-13.

MM-utredning Simonsland, Trivector 2017-06-26.

Nybrohuset- miljöteknisk undersökning i mark och
miljöinventering av byggnaden, Golder Associates
2017-01-20.

Simonsland Kulturmiljöbeskrivning, Lindholm restau-
rering AB 2017-01-03.

Simonsland - Vibrationsutredning, Norconsult 2018-04-
27. Rev 2019-09-05.

Trafi kanalys i anslutning till planutredning för Simons-
land, Sweco 2017-11-03. Rev 2018-11-01.

Trafi kbullerutredning Simonsland (fortsatt utveckling)
Norconsult 2017-10-11.
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PM Risk- Kompletterande analys norra planområdet
Simonsland, Bengt Dahlgren 2018-11-28.

Utomhusluftkvalitet vid Simonsland, Golder 2018-12-
08.

Utlåtande avseende släntstabilitet mot Norrby långgata,
Stiba 2018-10-21.

Utlåtande spont Norrby Långgata, Simonsland, Borås,
Geomind 2018-10-15.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Plankonsult har varit Ramboll genom Karin Dahlin. Hand-
läggare från Borås Stad har varit Zilka Cosic.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Zilka Cosic/
Plan- och bygglovschef  Karin Dahlin, Ramboll

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Johannes Olsson
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad, upprättad den 9 september 2019

Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 18
maj 2018 har ägt rum under tiden 25 maj 2018 – 24 juni 2018
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Femton remissinstanser har skickat in yttranden under
samrådstiden. Inga sakägare eller övriga har skickat in några
yttranden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär efter revideringsförfarandet
följande ändringar jämfört med samrådshandlingen:

I planbeskrivningen har det förtydligats att det endast
är bostäder som är 35 kvadratmeter eller mindre som
kan uppföras inom byggrätten ovanpå parkeringshuset
och inom byggrätten för bostäder på innergården.

En egenskapsbestämmelse f2 avseende gestaltning, har
lagts till på plankartan.

Egenskapsbestämmelsen m1 har justerats.

Egenskapsbestämmelsen m2 har justerats.

Planbestämmelse m5, om att parkeringshuset ska förses
med ett system som hindrar släckvatten att komma ut i
spill- och dagvattennätet, har lagts till.

Planbestämmelse om vibrationsnivån inomhus har lagst
till.

Planbestämmelse a1, som reglerar att marken ska vara
sanerad innan startbesked ges, har lagts till.

Ett tillägg avseende gestaltning av ny bebyggelse och
utemiljö har gjorts i planbeskrivningen under avsnittet
bebyggelse.

Vidare justeringar och förtydliganden har gjorts i
planbeskrivningen framför allt i avsnittet om gator och
trafi k, mark (geoteknik) och störningar på platsen.

Skuggstudien har reviderats.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

att skicka ut detaljplanen på granskning

Handläggning
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-16 §277 att ge
Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genom planarbete
studera en fortsatt utveckling av Simonsland. Samhällsbygg-
nadsnämnden beslutade 2016-06-28 §194 att ge Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan.
Den 21 maj 2018 beslutade planchefen via delegation från
Samhällsbyggnadsnämnden att sända ut planen på samråd
(§Pl 2016-000010). Samrådet pågick under tiden den 25 maj
– 24 juni 2018.
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1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen
Planens utformning har justerats sedan planbeskedet gavs då
den i huvudsak skulle innehålla ca 100 bostäder med största
koncentrationen på innergården. Planförslaget innebär nu ca
160 bostäder samt ett större hotell med störst koncentration
i norra delen av Simonsland. En tät och kompakt stad med
många användningar är positivt ur många aspekter.

Detta innebär dock att förutsättningarna för trafi ken blir
annorlunda och behöver studeras vidare i detaljplanearbetet.
Om det krävs åtgärder/förbättringar i trafi knätet, ska detta
klargöras innan detaljplanen går ut på granskning.

Anslutningen från Norrby Långgata ger en direkt koppling
med huvudnätet, vilket ger få konfl iktpunkter med andra
trafi kslag. Trafi ksituationen på Norrbro och Viskastrands-
gatan kommer däremot bli problematisk. Kommunstyrelsen
anser att ett nytt broläge norr om Kungsbron bör studeras
parallellt med planen och sedan fl ytta bil- och busstrafi ken
längre norr ut till fördel för gång- och cykeltrafi kanter i och
kring Simonsland.

Om ny bro behövs för denna planen, behövs planstöd genom
att ta med den i detaljplanen Alla åtgärder som behövs för
planens genomförande, även utanför planområdet, ska
fi nansieras av exploatören. Finansiering av eventuell ny bro
över Viskan ska tas med i exploateringsavtalet där fl er än
exploatören kan ha nytta av bron.

Det bör även förtydligas i syftet med detaljplanen att nuva-
rande rivningsförbud tas bort.

Kommentar
Trafi kutredningen för detaljplanen har justerats med trafi kal-
stringssiffror efter samrådet. Utredningen visar att trafi kal-
stringen för hotellet och övrig ny bebyggelse i området är
begränsad. För att förbättra trafi ksituationen på Norrbro
och längs med Viskastrandsgatan kommer, i samband med
planens genomförande, ett antal trafi ksäkerhetshöjande
åtgärder att iordningställas. Planbeskrivningen har komplet-
terats med denna information under avsnittet 3. Gator och
trafi k.

Ett nytt broläge norr om Kungsbron har studerats genom att
ett PM för trafi ksystemet runt Simonsland tagits fram. Då
områdets tillgänglighet är begränsat är det positivt med en ny
anslutning till området, men inget som krävs för denna plans
genomförande. Istället kommer en ny bro över Viskan att
tas med i en eventuell detaljplan för Grävlingen. Framtaget
PM visar också på en möjlig anslutning från väster, under
Norrby Långgata som en ytterligare lösning till en ny infart i

området. Genom ett exploateringsavtal kommer det regleras
att exploatören för denna plan medfi nansierar en del av en ny
tillfart till området. Vilken av det två möjliga lösningarna det
kommer bli är i dagsläget oklart.

Detaljplanens syfte har förtydligats avseende rivningsförbu-
det.

S2 Länsstyrelsen
Området är bullerstört och otillgängligt på grund av de
trafi kleder och järnvägar som bildar barriärer runt området.
Det är heller inte klarlagt om området är lämpligt som
boendemiljö med hänsyn till luftkvaliteten i området som
kan förväntas vara dålig på grund av stora trafi kmängder.
Länsstyrelsen anser särskilt att föreslagen bostadsbebyggelse
ovanpå planlagt parkeringshus inte är en särskilt god boende-
miljö då det ligger nära en hårt trafi kerad väg som dessutom
är utpekad som farligt godsled.

Det centrala läget kan ändå tala för att området har vissa
kvaliteter som boendemiljö, åtminstone för vissa grupper
såsom studenter samt boende i lägenhetshotell eller liknande.
För att klargöra områdets lämplighet som boendemiljö
behöver dock frågor som rör risker för olyckor, störningar
och stabilitet utredas vidare.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att frågor som
berör hälsa/säkerhet eller till risken för olyckor, översväm-
ning eller erosion måste lösas på ett tillfredsställande sätt i
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte
skall prövas av Länsstyrelsen.

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka
ska uppfyllas för att det antagna planförslaget inte ska riskera
överprövning. Råd och synpunkter handlar om anvisningar
för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens
antagendebeslut av en plan eller områdesbestämmelser om
dessa kan antas strida mot någon av de fem prövningsgrun-
derna.

Länsstyrelsen befarar inte att:

Riksintresse kommer att skadas påtagligt
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Mellankommunal samordning blir olämplig

Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser
(MB 7 kap)

Länsstyrelsen anser dock att:

Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion

Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas

Farligt gods Länsstyrelsen använder sig av den riskpolicy
som fi nns framtagen av storstadslänen (Skåne, Stockholm
och Västra Götaland) Riskpolicy för markanvändning intill
transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen i Västra Göta-
lands ställningstagande är att eftersträva 30 meter bebyggel-
sefritt område i anslutning till transportleder för farligt gods.
Därefter fi nns det inga fasta avstånd men enligt riskpolicyn
så är bostäder den typ av markanvändning som rekommen-
deras att placeras längst bort från transportlederna (zon C).
Vid avsteg från rekommendationerna är det en förutsättning
att den platsspecifi ka risken kan redovisas på ett tydligt sätt.
Länsstyrelsen ifrågasätter lämpligheten i att tillåta bostäder
närmast Norrby Långgata på ett avstånd om 10 meter. Det är
ett kraftigt avsteg från Länsstyrelsens rekommendationer.

Av planbeskrivningen och MKB:n framgår det att ett
Risk-PM har tagits fram av Wuz risk consultancy AB daterat
2016-12-19 men det fi nns inte med bland planhandlingarna.
Länsstyrelsen önskar ta del av detta PM innan planen går till
granskning. Till planhandlingarna fi nns endast den översikt-
liga riskanalysen för Borås stad som Wuz tagit fram bilagd
samt en riskbedömning från Norconsult som togs fram 2010
i samband med framtagandet av gällande detaljplan. Denna
riskbedömning behöver dock uppdateras utifrån den föränd-
rade plansituationen om det ska vara ett relevant underlag.
Nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god boendemiljö
utifrån risken för olyckor behöver säkerställas i plankartan.

MKN Luft Länsstyrelsen anser att eftersom det fi nns stora
trafi kleder på ett par av planområdets sidor behöver det
undersökas hur trafi klederna påverkar luftkvaliteten inom
planområdet. Det är inte tillräckligt att bara beskriva hur
trafi kökningen inom planområdet kan påverka MKN för luft.

Buller och vibrationer En bullerutredning har tagits fram
som visar att riktvärdena för buller inte uppnås. Därför
behöver anpassningar av bostäderna göras för att ljuddäm-
pade sidor samt skyddade uteplatser i förekommande fall ska
kunna uppnås. Det behöver också fi nnas bestämmelser om
att minst hälften av bostadsrummen ska vara vända mot en

ljuddämpad sida samt att skyddade platser ska fi nnas inom de
områden där riktvärdena enligt trafi kbullerförordningen inte
kan uppnås.

Länsstyrelsen instämmer med Trafi kverkets synpunkter
gällande vibrations-problematiken (TRV 2018/60610 daterat
2018-06-05). För att riktvärdena för vibrationer ska kunna
uppnås ska bestämmelser om konstruktionsmetoder tillföras
plankartan på de platser som identifi erats som riskzoner för
störande vibrationer enligt vibrationsutredningen.

Geoteknik Länsstyrelsen har inhämtat synpunkter från
SGI som anser att de geotekniska frågorna har hanterats
övervägande väl i planprocessen. För stabiliteten mot Norrby
Långgata anges dock att” Stabiliteten för slänten upp mot
Norrby Långgata förutsätts ha kontrollerats och vara till-
fredsställande god”. SGI anser att detta inte kan förutsättas
utan kommunen behöver antingen redovisa den stabilitets-
kontroll som gjordes vid anläggandet av gatan, alternativt
göra en egen analys. Länsstyrelsen delar SGI:s bedömning.
SGI:s yttrande bifogas i sin helhet.

Råd enligt PBL och MB

Vatten Om underjordiska garage planeras upplyser Läns-
styrelsen om att åtgärder som kan innebära bortledning av
grundvatten innebär en vattenverksamhet som regleras i 11
kap 3§ i Miljöbalken. Bortledning av grundvatten är till-
ståndspliktig om det inte är uppenbart att varken allmänna
eller enskilda intressen skadas genom vattenverksamhetens
inverkan på vattenförhållandena 11 kap 12§. I det fall
åtgärden bedöms vara tillståndspliktig ska samråd utföras i
tidigt skede med Länsstyrelsens vattenvårdsavdelning. Det är
verksamhetsutövarens ansvar att göra denna bedömning.

Risk för översvämning Kommunen beskriver risken för
översvämning av Viskan i den bifogade MKB:n. Bedömning-
en är att aktuellt planområde inte kommer att översvämmas
vid ett scenario med ett 100-årsfl öde. På plankartan framgår
det också att grundläggning ska ha en vattentät konstruktion
upp till nivå +133.0 meter över stadens nollplan. Länsstyrel-
sen anser att kommunen har beaktat översvämningsrisken i
Viskan på ett bra sätt.

Länsstyrelsen vill däremot att kommunen även beskriver
vad ett skyfall kan ha för påverkan på planområdet. Extrem
nederbörd eller skyfall är något som kan orsaka problem
redan idag och som förväntas bli vanligare och intensi-
vare i framtiden. Konsekvenserna av ett skyfall, minst ett
100-årsregn, bör utredas och beskrivas i planen där också
planens eventuella påverkan på området utanför planområdet
bör ingå.
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Trafi k Det bör beskrivas i detaljplanen hur tillgängligheten
till området ska stärkas för gående och cyklister, särskilt i
förhållande till planerad bostadsbebyggelse intill Norrby
långgata.

Förorenad mark Det saknas planbestämmelser som anger
att marken ska vara sanerad till erforderlig nivå innan
startbesked beviljas.

Behovsbedömning Länsstyrelsen anser att en miljökon-
sekvensbeskrivning inte behöver tas fram. Det är dock
otydligt hur kommunen resonerar då det står att en MKB
inte fordras på ett ställe i planbeskrivningen och att en MKB
behövs i en annan del av beskrivningen.

Kommentar
Farligt gods Efter samrådet har ett kompletterande risk-
PM tagits fram. PM:et är en jämförelse mellan föreslagen
utformning, kravnivån, detaljplanens underlag avseende
risk (Länsstyrelsens riktlinjer, rapporten Skyddsavstånd till
transportleder för farligt gods och PM-Risk) samt den funk-
tion som aktuell skyddsbarriär syftar till att uppfylla. Enligt
utredningen är lösningen tillfredsställande, med barriären
som stoppar fordon att köra in i byggnaden och vätskor att
rinna in i P-huset.

MKN Luft  Efter samrådet har ett Tekniskt PM tagits
fram som genom jämförande studier med situationen på
Kungsgatan i Borås gör bedömningen att halter av partiklar
och kväveoxider inte överskrider MKN inom planområdet.
Något behov av mätning eller modellering bedöms inte
krävas för att verifi era detta.

Buller och vibrationer I bullerutredningen för detaljplanen
framgår att riktvärdena för lägenheter upp till 35 kvadratme-
ter klaras. Avsikten med planen är att endast tillåta bostäder
upp till 35 kvadratmeter på innergården söder om Viskan
och ovanpå parkeringshuset norr om Viskan. Ett förtydli-
gande om detta har lagts till i planbeskrivningen. Riktvär-
dena för uteplats för bostadshuset söder om Viskan klaras
genom att en del av torgytan skärmas av. För vibrationer se
kommentar till Trafi kverket.

Geoteknik Se svaret till SGI.

Vatten Upplysningen har vidarebefordrats till exploatören.

Risk för översvämning En beskrivning av konsekvenserna
av ett 100-årsregn har lagts till i planbeskrivningen.

Trafi k En beskrivning om hur tillgängligheten inom
området ska stärkas för gående och cyklister har lagts till i
planbeskrivningen under avsnittet 3. Gator och trafi k.

Förorenad mark En planbestämmelse som anger att marken
ska vara sanerad till erforderlig nivå innan startbesked för
byggnadsverk beviljas har lagts till i plankartan.

Behovsbedömning De motstridiga texterna i planbeskriv-
ningen om MKB har justerats.

S3 Trafi kverket
Trafi kverket har tagit del av buller-, vibrations- och riskut-
redningen som gjorts i samband med planen.

Buller Förutsatt att lägenheterna inte är större än 35 kvm,
klaras riktvärdena för buller (65 dBA) enligt tillhörande
bullerutredning. Om lägenheterna planeras vara större än
så behöver riktvärdena beaktas så att de inte överskrider 60
dBA ekvivalenta ljudnivåer.

Vibrationer Vid byggnation i närheten av järnväg är det
viktigt att tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs. I
utrymmen där människor stadigvarande vistas ska 0,4 mm/s
vägd RMS inte överstigas enligt Trafi kverket och Boverket
(TDOK 2014:1021).

Trafi kverket vill se ett förtydligande kring detta gällande
nedanstående punkter:

- Slutsatsen är att riktvärdena klaras med pålning,
vägunderhåll och uppföra byggnader med tung byggnads-
stomme. Det framgår inte om samtliga dessa åtgärder krävs
eller vad de skulle bidra med var för sig.

- Under punkt 6 skrivs:

”För vertikal riktning visar responsspektraberäkningarna
att maximalt skulle 0,9 mm/s vägd RMS kunna uppstå och
inträffar vid cirka 15 Hz. Normalt ligger egenfrekvens för
bjälklag vid 5 – 10 Hz och det skulle krävas stora insatser
om möjligt att dimensionera tillräckligt styva bjälklag för att
minimera denna risk.” Det är otydligt hur detta klaras.

- I tabell 5.4 redovisas en hel del höga värden för olika
mätpunkter och olika riktningar, som också är otydligt hur
dessa skall klaras.

Sammanfattningsvis anser alltså Trafi kverket att planen
ska redovisa hur riktvärdena kring vibrationer klaras på ett
tydligt sätt.

Risk Trafi kverket ser positivt på att en riskutredning har
gjorts och att byggnader placeras längre än 30 meter från
järnvägen.
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Kommentar
Buller Avsikten med planen är att endast tillåta bostäder upp
till 35 kvadratmeter. Ett förtydligande om detta har lagts till i
planbeskrivningen

Vibrationer Efter samrådet har vibrationsutredningen
uppdaterats och förtydligats i enlighet med Trafi kverkets
synpunkter.

Plankartan har försetts med en informationstext avseende
vibrationsnivån inomhus i rum för sömn och vila.

S4 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har följande synpunkter:
Den fastighetsrättsliga informationen under genomföran-
defrågor är bristfällig, det saknas en tydlig förteckning av
vad som händer med respektive fastighet, s.k. fastighets-
konsekvensbeskrivning. Även om den enbart är tänkt att
ske marköverföring mellan två fastigheter så berörs övriga
fastigheter av att rättigheter och gemensamhetsanläggningar
omprövas.

I texten anges att gemensamhetsanläggningarna Simonsland
ga:2 och ga:3 sannolikt måste omprövas. Om den kommande
byggrätten ska kunna nyttjas så måste dessa anläggningar
omprövas samt nya andelstal beräknas. Även texten om
ledningsrätt anger att dessa rättigheter sannolikt måste
omprövas men om full byggrätt ska nyttjas måste de omprö-
vas. Båda dessa omprövningar kan initieras av fastighetsä-
garna med berörd byggrätt utan överenskommelse, ersättning
bestäms i så fall av lantmäterimyndigheten.

Lantmäterimyndigheten har annars inget att erinra mot
detaljplaneförslaget.

Kommentar
En fastighetskonsekvensbeskrivning har lagts till i planbe-
skrivningens genomförandedel.

Texterna om omprövningarna av gemensamhetsanläggning-
arna och ledningsrätten har förtydligats i planbeskrivningens
genomförandedel.

S5 SGI
Med hänvisning till 2 kap 4-5 § PBL ska geotekniska aspekter
såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion
klarläggas i planskedet. Är de faktiska förhållandena sådana
att det inte klart och entydigt kan uteslutas risker for att
detaljplanens område kan beröras, direkt eller indirekt, av
skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras. Vidare ska
alla förutsättningar (t ex belastningar i form av byggnader,

uppfyllnader, trafi klast, avschaktningar etc.), som den nya
planen medger, kontrolleras i den geotekniska utredningen.
Annars har man inte visat på planens lämplighet enligt PBL.

Ovanstående har till övervägande del hanterats väl i planen
och de geotekniska dokumenten, men en fråga kvarstår. För
stabiliteten mot Norrby Langgata anges att ”Stabiliteten för
slänten upp mot Norrby Långgata förutsatt ha kontrollerats
och vara tillfredsstallande god”. Man förutsätter således
att slänten har kontrollerats i samband med anläggandet av
gatan, men detta är inte tillräckligt utan måste visas.

Man måste antingen redovisa den stabilitetskontroll som
gjordes vid anlaggandet av gatan alternativt göra en egen
analys.

Sammanfattningsvis ser SGI således att en komplettering
vad gäller de geotekniska säkerhetsaspekterna enligt ovan
är nödvändig. I övrigt fi nns inget att erinra vad galler plan-
forslaget.

Kommentar
Efter samrådet har en inmätning av slänten gjorts som visar
att lutningen är 1:2, vilket innebär att slänten förutsätts vara
stabil. Även sponten har synats och ytterligare belastning
av konstruktionen rekommenderas ej. Ett uppföljnings-/
kontrollprogram för sponten har tagits fram.

S6 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med
hänsyn tagen till nämndens synpunkter på tillfart och trafi k-
säkerheten för de oskyddade trafi kanterna enligt nämndens
yttrande.

Tekniska nämnden vill uppmärksamma på att Norrbro har
bärighetsklass BK2 varför hänsyn till begränsningen måste
tas i såväl i byggskedet som efter genomförd byggnation.
Uppklassning av Norrbro kan inte ske innan en beräkning
av brons bärighet har gjorts vilket förutsätts bekostas av
exploatören.

Tekniska nämnden anser med hänsyn till brons kulturhis-
toriska värde är en alternativ tillfart aktuell att studera om
Norrbros bärighet inte klarar transporterna till och från
området.

Även om det lokala och det övergripande trafi knätet klarar
trafi ktillskottet efter utbyggnad behöver trafi kmatningen
till området studeras med hänsyn till trafi ksäkerheten för de
oskyddade trafi kanterna då såväl huvudstråket för cykeltrafi k
från Sjöbo och Viskanpromenaden korsar Viskastrandsgatan.
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Kommentar
En beräkning av Norrbro har tagits fram, men då landfästena
på bron inte kan beräknas/säkerställas kan en uppklassning
av bron inte aktualiseras. Hänsyn till Norrbros nuvarande
klassning kommer dock att tas, såväl i byggskedet som efter
genomförd byggnation. Alternativ tillfart har sedan samrådet
studerats, se svaret till Kommunstyrelsen.

För att förbättra trafi ksituationen för de oskyddade trafi kan-
terna kommer, i samband med planens genomförande, ett
antal trafi ksäkerhetshöjande åtgärder att iordningställas längs
med Viskastrandsgatan. Planbeskrivningen har kompletterats
med denna information under avsnittet 3. Gator och trafi k.
Ansvarsfördelningen för åtgärderna beskrivs i planbeskriv-
ningens genomförandedel.

S7 Förskolenämnden
Förskolenämnden tillstyrker detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland, Borås Stad och påtalar vikten av att satsa på en
fortsatt utbyggnad av förskolor i centrum. Svaret översänds
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommentar
Noteras.

S8 Kulturnämnden
Kulturnämnden avstyrker förslaget till detaljplan för Centr-
um, Järnvägen 4:2, Simonsland, Borås Stad. Detaljplanen
bör omarbetas så att Tystnadens kulturhistoriska värde måste
vara vägledande för om-, kring- och tillbyggnad.

Förslaget till detaljplan avstyrks då föreslagen byggrätt för
hotell förutsätter rivning av den kulturhistoriskt värdefulla
byggnaden Tystnaden. Byggnaden är i nuvarande plan
försedd med rivningsförbud utifrån sitt värde, både i sin egen
rätt och i sitt sammanhang. Tystnaden har ett ovärderligt
symbolvärde för Borås textilindustriella identitet och är den
industribyggnad som bäst kan förmedla tekokrisen och dess
konsekvenser. Rivning av Tystnaden i sin helhet är därför
oacceptabel. Bevarande av väsentliga delar av byggnaden
motsäger inte utveckling och nya användningsområden, men
Tystnadens kulturhistoriska värde måste vara vägledande
för om-, kring- och tillbyggnad. Den nya översiktsplanen är
tydlig med att den övergripande strategin ska vara att textil-
industrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs
och integreras respektfullt i den tätare staden. Rivning av
Tystnaden vore att gå emot dessa intentioner. I det fortsatta
planarbetet bör därför Tystnaden vara vägledande för hur
exploatering i området kan möjliggöras.

Stadsbilden kommer att påverkas starkt av de föreslagna
höjderna som presenteras i planförslaget. Både områdets
och stadens siluett kommer att förändras. Simonslands

industriella karaktär försvagas då de nya byggnadshöjderna
bryter den enhetliga höjd som råder i övrigt i området. Vid
en sammantagen bedömning av placeringen i stadsrummet
bedöms ändå höghusen som godtagbara på platsen. Byggrät-
ten för hotellet får dock inte omöjliggöra bevarande av
Tystnaden utan exploatering och utveckling i området måste
ske utifrån de förutsättningar som kulturvärdet kräver.  I det
fortsatta planarbetet behöver tillfart och vändmöjligheter
för fullstora lastbilar till Textilmuseets lastbrygga säkras då
museets verksamhet kräver detta.

Kommentar
I översiktsplanen står det i Del 1 Utvecklingsstrategi, under
rubriken Stadsbyggnad och arkitektur att ”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.”

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat för att Tystnaden
skall bevaras och har tillsammans med exploatören försökt
hitta möjligheter att behålla hela eller delar av Tystnaden
i hotelletableringen. När detta har visat sig omöjligt på
grund av Tystnadens grundläggning, konstruktion och olika
rumshöjder, har Samhällsbyggnadsförvaltningen kommit till
slutsatsen att utvecklingen av dagens Simonsland och denna
del av centrum, vinner mer på att uppförandet av ett hotell
möjliggörs än att Tystnaden bevaras. Då Tystnaden är byggd
för ett syfte och svår att återanvända, riskerar den att stå
som en tom, öde byggnad vars existens endast upprätthålls
utifrån ett symbolvärde. Om Tystnaden rivs och ger plats för
ett hotell görs textilindustrins kulturmiljöer, som Simonsland
som helhet representerar, i stället synligt och tillgängligt för
fl er då denna del av området blir mer publikt och drar till sig
fl er människor.

Genom att en ny byggnad tillfogas upprätthålls traditionen
inom Simonsland av nya, funktionella tillägg med olika
arkitekturstilar från olika årtionden i olika skalor och
volymer. I syftet med planen står det att den nya bebyggelsen
i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med en
tydlig förankring i vår tid. I planbeskrivningen har det lagts
till ett stycke om gestaltning av ny bebyggelse och utemiljö.
För att säkerställa att detta åtföljs har en planbestämmelse
som hänvisar till denna text lagts till på plankartan.

Tillfart och vändmöjligheter för lastbilar till Textilmuseets
lastbrygga har studerats och säkrats.
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S9 Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden
Nämnden bedriver gymnasieutbildning på Viskastrandsgym-
nasiet, som är beläget på Viskastrandsgatan 8. Gatan är en
återvändsgata. En utökning av antal fordon, som en följd av
uppförande av bostäder och hotell, anser nämnden behöver
ytterligare ses över. Antalet fordon i området är redan högt
och utgörs av såväl elevers och personalens fordon till och
från Viskastrandsgymnasiet samt transporter till och från
skolan liksom annan trafi k till olika verksamheter på Viska-
strandsgatan. En högre trafi kfrekvens kommer att utgöra en
negativ påverkan på trafi kläget, särskilt med beaktande av att
Viskastrandsgatan är en återvändsgata. Förutom ökad trafi k
på gatan, kommer enligt planen, lastbilar och bussar behöva
vända för att kunna angöra hotellfastigheten och påverkar
därmed trafi ksituationen och framkomligheten. Extra
angeläget med framkomlighet är det vid s k särskild händelse
då utryckningsfordon måste kunna ta sig fram.

Kommentar
Trafi kutredingen har kompletterats och visar att trafi kal-
stringen i området inte kommer att öka nämnvärt. För att
förbättra trafi ksäkerheten planeras för olika åtgärder längs
med Viskastrandsgatan. Planbeskrivningen har kompletterats
med denna information under avsnittet 3. Gator och trafi k.

S10 Räddningstjänsten
1. Räddningstjänsten anser att riskerna kring närhet till farligt
godsleder har hanterats på ett bra sätt, men med följande
förtydliganden:

- Avkörningsrampen är en lösning som innebär att bostäder
slipper dras in 10 meter från P-husfasaden. Idén är bra och
syftet är att hålla borta farligt godsolyckor från byggnadens
absoluta närhet. Räddningstjänsten har dock inte kompeten-
sen att bedöma exakt hur utformningen ska se ut (framför allt
längd på skyddsbarriären och avfarten) och uppmanar till att
detta ses över av någon med lämplig kompetens.

- Gällande bestämmelsen m2 –bestämmelsen bör förtydligas
att det endast är fasad mot Norrby Långgata som behöver
brandklassas. Det bör även förtydligas i planbeskrivningen
vilken brandklass som gäller. Förenklat uttryckt så gäller
brandklass EI30 och obrännbara material, observera att
brandklassade fönster inte får vara öppningsbara (utan
verktyg eller nyckel). Se även s.58 i översiktlig riskutredning.

- Hotellet bör även omfattas av en planbestämmelse om att
möjlighet att stänga av ventilationen i händelse av farligt
godsolycka ska fi nnas.

- Gällande bestämmelse m1 om utrymning – huvudsyftet är
att det fi nns möjlighet till utrymning bort från farligt gods-

leder (inklusive Älvsborgsbanan). Nuvarande formulering
(det står att utrymningsvägar och entréer ska vara riktade
bort från farligt godsleder) kan ge vissa inskränkningar,
vilket inte är syftet.

2. Det bör förtydligas med en planbestämmelse att p-huset
ska vara försett med ett system som hindrar släckvatten från
att komma ut i spill- eller dagvattennätet.

Kommentar
Skyddsbarriärens längd har utretts i ett kompletterande Risk
PM. Enligt utredningen är lösningen tillfredsställande, med
barriären som stoppar fordon att köra in i byggnaden och
vätskor att rinna in i parkeringshuset.

Bestämmelsen m2 har förtydligats på plankartan och i
planbeskrivningen har brandklassen förtydligats.

Delen för hotellet har i plankartan kompletterats med plan-
bestämmelsen om mekanisk ventilation som kan stängas av i
händelse av farligt godsolycka.

Bestämmelsen m1 har justerats.

En planbestämmelse om att parkeringshuset ska vara försett
med ett system som hindrar släckvatten från att komma ut i
spill- eller dagvattennätet har lagts till på plankartan.

S11 Borås Elnät
Elnät har två transformatorstationer med anslutna ledningar
i planområdet som eventuellt behöver fl yttas för exploate-
ringen. Vid fl ytt av transformatorstationerna måste ny yta
reserveras/planeras i nära anslutning till deras placering
idag. Vi förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid för
planering av eventuella ombyggnader av elnätet. Exploatören
bekostar all ombyggnad av elnätet som orsakas av exploate-
ringen.

Borås Stadsnät har ledningar som både ansluter till fastighe-
ter, ledningar i och i anslutning till planområdet.
Vi önskar bli kontaktade i ett tidigt skede vid förändringar av
fastigheter och exploatering inom planområdet. Eventuella
kostnader i samband med förändring av Borås Stadsnäts
anläggning i aktuellt område bekostas av exploatören.

Kommentar
Noteras. Informationen har vidarebefordrats till exploatören.

S12 Skanova
Skanova AB har tagit del av rubricerat ärende och vill
meddela att det ej fi nns något att invända mot planförslaget.

På bifogad lägeskarta är Skanovas anläggningar inom och
intill aktuellt område markerade.
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Eventuell undanfl yttning av Skanovas anläggningar beställes
via e-post: natcenter@skanova.se och skall göras i god tid
innan eventuell åtgärd krävs.

För digitala kartor samt utsättning hänvisas till www.
ledningskollen.se

Kommentar
Noteras. Informationen har vidarebefordrats till exploatören.

S13 Polismyndigheten
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Samma förutsättningar
gäller även boende i hotell som det även föreslås i detta fall.
Bostadsinbrott hör till de mest integritetsbrotten av alla och
är ett brott som får förebyggas på många sätt. Där kommer
de grundläggande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta
redan vid planeringen.

Det är också viktigt att ha ett brottsförebyggande perspektiv
vid planeringen av övriga verksamheter som beskrivs i
detaljplanen. Det gäller både tillgänglighet och säkerhet till
de verksamheter som föreslås i detaljplanen samt även till de
närliggande lekplatser och fritidsområden. Det gäller även
i ett vidare perspektiv parkeringsplatser, gator/vägar och
gång- och cykelbanor i anslutning till området, som alla ingår
och påverkas av detaljplanen.

I övrigt har lokalpolisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noteras.

S14 Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

S15 Västtrafi k
Västtrafi k ser positivt på utbyggnad i anslutning till befi ntlig
kollektivtrafi k. Genom att utveckla verksamheter i närheten
av befi ntlig kollektivtrafi k ges förutsättningar för att resa
hållbart och på så sätt bidra till en hållbar samhällsutveck-
ling. För att fl er ska välja kollektivtrafi ken är det dock viktigt
att säkerställa att de som reser enkelt hittar och kan ta sig
till och från hållplatserna, här är det viktigt med tydliga och
trygga gång- och cykelstråk.

Precis som det beskrivs i planen fi nns goda förutsättningar
att resa hållbart till och från planområdet. Dessa förutsätt-
ningar bör stärkas så att hållbart resande blir ett naturligt
val för de boende och verksamma i området. Möjligheten att
utveckla stadstrafi ken och förbättra kopplingen till Borås
resecentrum ökar om den planerade bussgatan byggs, varför
Västtrafi k ser det som en nödvändig åtgärd på sikt.

Kommentar
Noteras.  Synpunkten angående bussgatan vidarebefordras
till Stadsledningskansliet och Tekniska förvaltningen som
ansvarar för denna fråga.

Plan- och bygglovsavdelningen

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller fl era delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller fl era exempel på
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt
bindande.

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

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

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

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan.

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

Samråd
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan,
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som

påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi
kommer, desto fl er saker blir svårare att ändra.

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

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg-
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk-
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång.
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt-
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att
granskas igen.
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Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss-
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig-
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter
skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

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

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

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

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

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter
såsom Länsstyrelsen och Trafi kverket, med fl era.
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 S,

Borås Stad,  501 80 Borås  Kungsgatan 55
 033-35 70 00 (växel) - detaljplanering@boras.se

  boras.se/detaljplan
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över planbesked för detaljplan för Öresjös 

Västra Strandområde, Komlösa 8:13 m.fl 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-13 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00367 214 Programområde 004 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-10-31 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00367 214 

  

 

Yttrande över planbesked för detaljplan för Öresjös 

Västra Strandområde, Komlösa 8:13 m.fl 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet.        

Ärendet i sin helhet 

De boende runt Komlösa 8:13 vill gå ihop i en förening och upphäva delar av 

den områdesbestämmelse som gäller för Öresjös västra sida.  

Ur översiktsplanesynpunkt går det inte att upphäva delar av områdesbestäm-

melserna. Om områdesbestämmelserna ska upphävas måste ett samlat grepp tas 

över hela området som omfattas av områdesbestämmelserna. I hela området 

längs Öresjös västra sida är vägstandarden dålig, vilket för med problem med 

t.ex. skolskjuts och avfallshantering. Boende i området har långt till kollektiva 

färdmedel och hållbart resande är svårt att lösa.  

Det finns risk att fler permanentboende sliter mer på naturområdena runt om 

bostäderna och att följdkrav på bredare vägar och anordningar i kringområdet 

har negativ påverkan. 

Ur vatten och avloppssynpunkt så är området problematiskt. Ansökan säger att 

miljö godkänt lösningarna, men det var utifrån att många används som 

sommarhus. Alla är inte kontrollerade och därmed är vatten och 

avloppsituationen inte helt klarlagd. Det går inte att utesluta att ett ökat 

permanentboende kan påverka dricksvattentäkten Öresjö. Det kan leda till att 

kommunen måste bygga ut kommunalt vatten och avlopp då marken är bergig 

och infiltration är svårt. 

Kommunen ser även att planen kan föra med sig andra genomförandefrågor 

kring vägföreningar och fastighetsrättsliga frågor som blir svåra att reda ut om 

områdesbestämmelserna tas bort. 

Kommunstyrelsen avstyrker planbeskedet.              

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om planbesked för detaljplan för Öresjös västra strandområde, 

Komlösa 8:13 m.fl, 2017-04-18 

   



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget med vissa justeringar. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-07 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-11-14 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00920 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-11-01 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
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Yttrande över verksamhetsplan för detaljplanering 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget med vissa justeringar        

Sammanfattning 

Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under 

året. Så har det ofta varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar. I ett 

försök till att göra en tydlig fördelning bör en prioriteringsmodell utformas med 

utgångspunkt från ÖP, Utbyggnadsstrategi och Riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Denna modell bör även användas vid hantering av 

markanvisningar på kommunal mark.  

Det förslaget som är på remiss har inte tillräckligt tydlig koppling till 

översiktsplanen. En stor anledning till detta utfall är att det är många 

detaljplaner som har varit med under flera år. Resonemanget att göra färdigt de 

detaljplaner som redan pågår är rimligt. 

Det saknas ett viktigt uppdrag som behöver lyftas in i verksamhetsplanen. I 

förslaget finns ett ospecificerat uppdrag ”Ny skola/ombyggnads skola”. Denna 

ger en möjlighet att antingen arbeta vidare med detaljplanen för nya skola på 

Gässlösa, som har varit aktiv under 2019, eller att påbörja planarbete för att 

möjliggöra om- och tillbyggnad av Erikslundskolan. Kommunstyrelsen 

förutsätter att båda dessa planer ges utrymme i verksamhetsplanen för 2020.  

Under 2019 har det pågått tre detaljplaner som inte finns namngivna i 

verksamhetsplanen. Dessa har bedöms som mindre och exempelvis utgöra bra 

projekt för praktikanter. Planerna bör läggas in i verksamhetsplanen för 2020, 

då de kräver arbete för andra förvaltningar. 

Under året bör Samhällsbyggnadsnämnden även göra en genomgång av 

samtliga planer som har fått positivt planbesked med som ännu inte är 

prioriterade. Flera av planbeskeden är lämnade utifrån förra översiktsplanen 

och kan behöva omprövas. De som då kan få svårt att bli prioriterade inom en 

3-5-årsperiod bör istället lämnas negativt planbesked för att inte skapa falska 

förhoppningar. Kommunstyrelsen behöver inte remitteras i en sådan process.  

Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget med ovanstående justeringar. 
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Ärendet i sin helhet 

Upprättande av nya och ändring av gällande detaljplaner är ett viktigt 

instrument för att tillgodose behoven av nya bostäder, arbetsplatser, kommunal 

service och miljöåtgärder i en växande kommun. Ett aktivt plan- och genom-

förandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens konkurrenskraft.  

Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose under 

året. Så har det ofta varit. Det är därför viktigt att göra rätt prioriteringar och att 

arbeta med planer där det finns en stark vilja att genomföra intentionerna i 

dessa. Det är av stor vikt att visa stadens viljeinriktning och att de privata 

aktörer som följer översiktsplanens intentioner också ska belönas.  

I ett försök till att göra en tydlig fördelning bör en prioriteringsmodell 

utformas. Denna modell bör även användas vid hantering av markanvisningar 

på kommunal mark.  

Förslag på prioriteringar av bostadsplaner enligt översiktsplanen 

En ny översiktsplan antogs i april 2018 vilket ska vara en bra grund att stå på 

inför de prioriteringar som görs. Planen utgår från att vi ska bli 30 000 fler 

boråsare. Det innebär i praktiken ca 15 000 bostäder som kommer behöva 

byggas. För att kunna planera för en fungerande infrastruktur, möjliggöra 

alternativa färdsätt för så många som möjligt samt tillhandahålla kommunal 

service  är det viktigt att alla arbetar utifrån översiktsplanen. Avviker 

bostadsplaneringen mycket från översiktsplanen kommer framtida satsningar  

riskera att hamna fel, antingen av åtgärdsval, tid och/eller plats.   

Till översiktsplanen tar Kommunstyrelsen även stöd i Utbyggnadsstrategin   

samt Riktlinjer för bostadsförsörjning.  

För att förtydliga tankegångarna från dessa dokument och få en tydligare 

fördelning mellan olika områden bör nedanstående modell kunna användas.  

 

Utbyggnadsstrategin som antogs av Kommunstyrelsen våren 2019 talar om att 

7000-8000 bostäder av de 15 000 bör ligga inom utbyggandsstrategins område. 
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Det innebär hälften av alla bostäder som tillkommer bör ligga inom detta 

område. (röd) 

 

Utöver det har vi under översiktsplanens framtagande sagt att 500 st 

bostäder/serviceort skulle bidra till att stärka dessa. Det innebär i praktiken ca 

13% av den tillkommande bebyggelsen.  

I översiktsplanens kartmaterial är Borås uppdelad i tre färgzoner utifrån hur 

närheten till centrum (röd, orange och gul). I den orange zonen (med undantag 

av utbyggnadsstrategins område) och den gula zonen bör antalet bostäder vara 

drygt 30 %.  En fördelning av dessa bör det vara lite mer i den orangea zonen 

än i den gula zonen. I dessa områden kan exempelvis riktlinjer för 

bostadsförsörjning komma in samt annat statistikunderlag för att påvisa att ex 

finns behov av trygghetsbostäder. Sådana behov kan ge skäl till att ett visst 

uppdrag kan gå före andra inom denna zon.  

I Riktlinjer för bostadsförsörjning gjordes en omfattande analys. Många 

pensionärer bor i villaområden från 60- och 70-talet. Många av dessa vill bo 

kvar i närområdet vilket försvåras av att det ofta är en relativt ensidig 

bebyggelse. Dessa finns bland annat inom gula zonen i översiktsplanen och 

våra serviceorter. I dessa områden kan det vara intressant att bygga ex 

trygghetsbostäder för att möjliggöra kvarboende och ett fortsatt umgänge. 

Detta bedöms i sin tur att innebära att fler befintliga villor kommer ut på 

marknaden till fördel för exempelvis barnfamiljer.  

I övriga orter och på landsbygden så ska det också finnas möjlighet till 

detaljplaneuppdrag. Ca 5 % kan vara en rimlig nivå men tanke på att det lämnas 

ca 60 förhandsbesked årligen i dessa områden, vilket motsvarar en ganska hög 

andel av bostäder som byggs årligen. I de fall när det finns planlagd mark inom 

orter, så hanteras de direkt med bygglov.  
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Kommunstyrelsen vill att denna fördelning bör vara styrande i kommande 

verksamhetsplaner för detaljplanering, för att översiktsplanens intentioner 

tydligt ska implementeras.  

Samhällsbyggnadsnämnden bör inför nästa års verksamhetsplan ytterligare 

utveckla modellen som prioriteringsverktyg. Med fördel kan verksamhetsplanen 

upplägg göras om utifrån kategorier för att tydligare kunna diskutera 

prioriteringar inom varje kategori. 

Synpunkter på Remissförslaget  

Detaljplaner - Bostadsplaner   

Det förslaget som är på remiss har inte tillräckligt tydlig koppling till 

översiktsplanen utifrån ovanstående prioriteringsgrunder. Vid en genomgång av 

förslaget blev utfallet enligt nedan. (Se även Bilaga 1, tabell ÖPzoner) 

 

En stor anledning till detta utfall är att det är många detaljplaner som har varit 

med under flera år. Resonemanget att göra färdigt de detaljplaner som redan 

pågår är rimligt. Flera av de större är dessutom uppdrag som kommit till genom 

markanvisningar som Kommunstyrelsen tidigare har bedömt som viktiga att 

starta igång och är delaktig i att fördelningen ser ut som den gör.  

Ytterligare två planuppdrag för studentbostäder finns med i verksamhetsplanen, 

utöver de ca 400 som pågår i sedan tidigare prioriterade detaljplaner 2019 

(Glesvingen 17, Järnvägen 4:2, Hamstern 1, Garvaren 15). Detta hjälper till att 

stärka Borås som studentstad.  

Även om lokaliseringen av nya prioriterade bostadsplaner är tveksamma utifrån 

översiktsplanen (fördelningsprincip), är flertalet av de planer som prioriterats in 

i år är relativt små. Det skulle således inte förändra helheten speciellt mycket.  

Kommunstyrelsen accepterar årets val av bostadsplaner men vill se förändring 

till kommande år. Framförallt är det i centrala staden och inom 

utbyggnadsstrategins område, men även i serviceorterna, som bör lyftas upp 

mer. Blåklinten och Astern, (Pulsen-området) är två detaljplaner som inför 
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nästkommande verksamhetsplan bör bli prioriterade. När planprogrammet för 

Viskafors är antagen, så kommer Kommunstyrelsen ge planuppdrag för 

bostadsbyggnation på kommunal mark, som ett led i att stärka serviceorten.  

Detaljplaner - Kommunal service 

Samhällsservice är också viktigt för att uppnå en attraktiv stad. Stadslednings-

kansliet och Lokalförsörjningsförvaltningen har varit med och framfört 

synpunkter under arbetes gång och i stora drag fått gehör för våra synpunkter. 

Utrymmet i verksamhetsplaner är begränsat vilket har lett till prioriteringar för 

kommunens egna intressen.  

Både ett vård- och omsorgsboende och ny förskola finns med som en del av 
bostadsplanen Gisseberget 1. Det bedöms spara resurser genom att dessa 
projekt planeras samtidigt.   
 
Det pågår projekt kring Bodavallen som både berör skolan och fritids-

aktiviteter. För att förvekliga detta behöver detaljplanen ändras. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan vara beredda på att en sådan planbegäran kan 

komma under året och behöver prioriteras omgående. I ett sådant fall kan ett 

byta göras med ett av uppdragen för LSS om det inte kan finnas utrymme på 

annat sätt. Kommunstyrelsen återkommer i denna fråga. 

Tidplanen för Myråsskolan kan ifrågasättas. Det redovisas att den bedöms antas 

hösten 2020. Vår bedömning är att denna bör kunna antas i början av 2020 

vilket bör kunna ge utrymme för annat.  

Det saknas ett viktigt uppdrag som behöver lyftas in i verksamhetsplanen. I 

förslaget finns ett ospecificerat uppdrag ”Ny skola/ombyggnads skola”. Denna 

ger en möjlighet att antingen arbeta vidare med detaljplanen för nya skola på 

Gässlösa, som har varit aktiv under 2019, eller att påbörja planarbete för att 

möjliggöra om- och tillbyggnad av Erikslundskolan. I alla andra fall i 

verksamhetsplanen har det varit tydligt att alla pågående uppdrag ligger kvar.  

Kommunstyrelsen förutsätter att båda dessa planer ges utrymme i 

verksamhetsplanen för 2020.  

Detaljplaner - Verksamheter 

Kommunstyrelsen ser att viktiga detaljplaner för nya verksamheter har blivit 

tillgodosedda i årets verksamhetsplan.  

Verksamhetsområden är en viktig del för att kunna frigöra mer mark för 

bostadsbyggnation och mer personintensiva verksamheter i mer centrala delar 

av staden. Dessa skapar förutsättningar för såväl nya företag som flytt av 

befintliga företag som behöver utöka alternativt hitta lämpligare lokalisering 

utifrån sin verksamhet.  

Även utvidgning av Sobacken finns eftersom Borås Energi och miljö AB 

behöver ytterligare yta för sin verksamhet. 

I mer centrala lägen återfinns detaljplaner för rättscentrum och för hotell. 

Kilsund (den brandhärjade fastigheten i Knalleland) finns också representerad.  
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Detaljplaner - Övriga 

Kommunstyrelsen är mycket nöjd med att upphävande av detaljplanen av  

Hagtornen ges plats i verksamhetsplanen. Här bör finnas beredskap för att 

planen hävs tidigt 2021.   

Det finns två detaljplaner för mottagningsstationer (el). Ytterligare uppdrag 

finns med förutsätts ge prioritet framöver utifrån den tidplan som Borås Elnät 

har presenterat.  

Det finns ett antal trafikåtgärder i staden som kräver detaljplaneändring. 

Kommunstyrelsen är positiv till att det i år ges plats för ett av dessa i 

verksamhetsplanen. Kommunstyrelsen behöver ha besked av Tekniska 

nämnden vilket uppdrag som är mest angeläget för att kunna starta uppdraget. 

Planprogram för Nornan är angelägen. Nornan har ett centralt strategisk läge 

men stora värden som behöver studeras. I första hand är det viktigt att se vilken 

eller vilka användningar som är bäst lämpade för platsen.  

 Strategiska planeringsprojekt 

I årets verksamhetsplan listas ett antal strategiska planeringsprojekt som är 

viktiga för att komma vidare i detaljplaneläggningen. Kommunstyrelsen väljer 

att bara kommentera de som Kommunstyrelsen har ansvar för. 

Fördjupad översiktsplan/områdesprogram för Knalleland 

Ett arbete tillsammans med fastighetsägare och verksamma i Knalleland ska 

inledas och utgör en viktig del i planarbetet. 

Fördjupad översiktsplan/områdesprogram för Gässlösa 

Formerna för hur arbetet med en omvandlad stadsdel ska bedrivas studeras nu 

tillsammans med erfarenheter från andra städer.  

Fördjupningar av den kommunövergripande trafikplanen  

I första hand anser Kommunstyrelsen att Trafikplanen görs klar innan 

fördjupningar efterfrågas. Remissförslag bedöms vara klar under första kvartalet 

2020 och ett antagande någon gång under 2020.  

Fördjupningar sker i vissa fall redan nu, men här behöver 

Samhällsbyggnadsnämnden behöver set till att förvaltningen är samstämmig 

med i vilken ordning som dessa bör ske. Allt kan inte göras på en och samma 

gång åtgärderna som kan komma föreslås kan innebära stora kostnader och 

väghållarfrågan påverka tidplaner och möjligheter att genomföra tankegångarna.  

Trafikstudier inom områdena Knalleland och Gässlösa bör rimligen ske i de 

fördjupade översiktsplanerna/områdesprogrammen för respektive område. 

Parkeringsstrategi 

Parkeringsstrategin är på remiss och bedöms kunna antas av Kommun-

fullmäktige våren 2020. 

Projekt Göteborg-Borås – ny järnväg 
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Detta projekt har högst prioritet hos Strategisk samhällsplanering och är den i 

särklass viktigaste översiktliga frågan för stadens långsiktiga utveckling. 

Trafikverkets utredning om Götalandsbanans sträckning pågår och det är ännu 

inte klarlagt när definitivt beslut om sträckning kan avgöras. 

Stadsledningskansliet verkar för att denna process sker så skyndsamt som 

möjligt.  

Stadsledningskansliet har tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen en 

ständig dialog med Trafikverket för att pröva möjligheten för planarbeten som 

påverkas av utredningsområdet.  

Mindre planer och planändringar 

Under 2019 har det pågått tre detaljplaner som inte finns namngivna i 

verksamhetsplanen. Dessa har bedöms som mindre och exempelvis utgöra bra 

projekt för praktikanter.  

Planerna kräver arbete av andra förvaltningar, vilket borde innebära att de bör 

finnas med i verksamhetsplanen på samma sätt som alla andra. Praktikanter 

behöver ofta större arbetsinsatser av andra inblandade förvaltningar genom mer 

stöd och bakgrundsbeskrivningar.  

Planerna bör läggas in i verksamhetsplanen för 2020. 

Övrigt 

Under året bör Samhällsbyggnadsnämnden även göra en genomgång av 

samtliga planer som har fått positivt planbesked med som ännu inte är 

prioriterade. Flera av planbeskeden är lämnade utifrån förra översiktsplanen 

och kan behöva omprövas. De som då kan få svårt att bli prioriterade inom en 

3-5-årsperiod bör istället lämnas negativt planbesked för att inte skapa falska 

förhoppningar. Kommunstyrelsen behöver inte remitteras i en sådan process.  

När planuppdrag avslutas vill Kommunstyrelsen ha information om detta för 
att själva kunna avsluta ärenden och arkivera material.  
 
Kommunstyrelsen tillstyrker remissförslaget med ovanstående justeringar. 
 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1, tabell ÖPzoner 

2. Remiss: Verksamhetsplan för detaljplanering 2020, 2019-11-01 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

mailto:detaljplanering@boras.se
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Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 



Verksamhetsplanen 2020
Röd Utbyggnadsordning Orange Gul Serviceorter Övriga orter/landsbygd Service Verksamheter Annat
Morfeus 60 Glesvingen 90 Bergsäter 1:1 125 Tokarpsberg 50 Gårda 8:1 20 Bosnäs 100 Myråsskolan Horngäddan Nornan
Vile 35 Guldbaggen 200 Åkermyntan 475 Byttorp 3:1 100 Sandared 1:24 12 Sandhult Kyrkebo 12 Räveskalla 1.36 Svensgärde Pantängen 12
Viskaholm 350 Flugan 75 Gisseberget 70 Torpa‐Hestra 4:4 18 Sandared 1:81 75 Lindebergshult 35 (Gisseberget)VÅBO 80 Kilsund Hagtornen  10
Studentbostäder Centrum 35 Grävlingen 125 Regementet 200 Femman 43 7 Pumpkällehagen 35 Sparsör Sölebo 18 Ny skola/ombyggnad skola Nytt industriområde Hultakyrkan
Järnvägen 4:2 140 Tranan 2 12 Storegårdsgatan 18 Tosseryd 430 LSS 6 Vindbron Viared 7:3

Hamstern 1 80 Långestenslyckan 300 LSS 6 Västra Viared Trafik
Garvaren 80 Studentbostäder  35 Vitsippan

Mjölskivlingen 150 Sobacken
Svärdfästet 35
Solhem 100
Byttorpshörn 70
Brämhult 11:1 90 Brämhult pp
Järnhättan 60 Viskafors pp

SUMMA 620 490 1042 1033 142 595 92
Summa röd zon + utbyggnadsordning: 1110
Summa alla bostäder 4014

Fördelning enligt ÖP m.fl
50%  17%  15% 13% 5%

Fördelning enligt verksamhetsplanen 2020
28%  26%  26% 4% 15%

Fördelning enligt verksamhetsplanen 2020 (planer som nästan är klara är borttagna..)
32%  29%  26% 5% 5%

Nya uppdrag i verksamhetsplanen
Uppdrag som snart är klara

Bilaga 1
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Omslagsbild framsida från planprogram för Södra Centrum, 
godkänt av Samhällsbyggnadsnämnden 2019
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 INLEDNING
Denna verksamhetsplan omfattar kommunens 
detaljplanearbete. Planen ger även exempel på 
strategiska planer, program och studier som böra 
arbetas med för att underlätta effektivare de-
taljplanearbete de kommande åren. Dessa planer/
program och studier ligger dock inte under Sam-
hällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar. Första 
delen innehåller bakgrund och utgångspunkter till 
del två, produktionsplanen. Produktionsplanen 
utgör den politiska prioriteringen av planuppdra-
gen under 2020. Här fi nns även kartor samt en 
kort presentation av de olika planuppdragen. Del 
tre innehåller en förteckning av de planuppdrag 
som inte kommer att prioriteras under 2020.

Totalt innefattar förslaget till produktionsplan 
1800-4000 nya bostäder, en skola, två LSS/
SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och 
service, samt bostad med särskild service enligt 
socialtjänstlagen), ett vård- och omsorgsboende 
mm. Flertalet av de planprojekt som fi nns med 
i planen är pågående. Vilka planer som ska fort-
sätta och starta 2020 utgår från en sammanvägd 
bedömning av i vilken grad de bidrar till målupp-
fyllelse (politiskt antagna mål) och tillfredsställer 
behov för Borås Stads utveckling. 

Verksamhetsplanen är framtagen av en arbets-
grupp bestående av tjänstepersoner från Sam-
hällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskans-
liets Strategiska planeringsavdelning, Mark- och 
exploateringsavdelning och Näringslivsenhet, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska för-
valtningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och folk-
hälsoförvaltningen samt Borås Energi och Miljö. 
Verksamhetsplanen fungerar som underlag för 
prioritering och resursfördelning i planeringsarbe-
te för samtliga berörda förvaltningar. 
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POLITISKA BESLUT OCH MÅL
Bakgrunden till produktionsplanen är att antalet 
detaljplaneuppdrag idag har ökat och behöver 
mer resurser såväl internt som externt. Vidare 
innebär genomförandet av detaljplaner stora 
kommunala investeringar vilka behöver planeras 
och budgeteras. Sammantaget innebär detta att en 
prioritering av detaljplaneuppdragen årligen måste 
göras. 

Utgångspunkten för prioriteringen är att uppfylla 
mål i enlighet med kommunfullmäktiges budget, 
mål- och inriktningsdokument till nämnderna 
samt strategiska planer för den långsiktiga fysiska 
planeringen. 

Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att 
skapa förutsättningar för att uppfylla långsiktiga 
politiska beslut, främst enligt Vision Borås 2025, 
Översiktsplan för Borås, utbyggnadsstrategin, 
riktlinjer för bostadsförsörjning, Lokalresursplan 
2019-2021 och VA-planen (gällande fram till 
2020). 

Det pågår dessutom redan nu fl era strategiska 
planarbeten som också påverkar hur detaljplane-
uppdragen prioriteras, som exempelvis arbetet 
med en trafi kplan och en parkeringsstrategi för 
Borås. 

Vision Borås 2025
I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av 
Kommunfullmäktige som är en vision av vårt 
framtida, önskade Borås. Samhällsbyggnadsnämn-
den är en av fl era drivande parter som ska arbeta 
för att förverkliga visionen. 

Översiktsplan för Borås Stad
Översiktsplan för Borås antogs i Kommunfull-
mäktige 12 april 2018. I översiktsplanen visar 
Borås Stad hur kommunen ska utvecklas de när-
maste tjugo åren. Planen pekar ut en övergripan-
de riktning för bebyggelse, infrastruktur, natur-
områden, handel, arbetsplatser med mera. Planen 

 DEL 1 – BAKGRUND OCH 
UTGÅNGSPUNKTER

beskriver hur vi kan planera för både nuvarande 
och kommande generationer boråsare. 

I översiktsplanen anges sju övergripande strate-
gier för Borås utveckling. 

- Femkärnighet

- Styrkan kommer inifrån

- Koncentrerat och sammanbundet

- Tätt och mixat

- Mer mötesplatser och målpunkter

- Grönt och blått runtom

- Bygg för mer buss, cykel och gång

- Viskan och textilen synliggörs i staden

- Regional utblick.

Samtliga strategier fi nns mer utförligt förklarade i 
översiktsplanen.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - 
Mer stad längs Viskan
Utbyggnadsstrategin antogs av Kommunstyrel-
sen 3 mars 2019. Strategin visar tillsammans med 
Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas 
långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn 
på planering och utbyggnad av centrala och cen-
trumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den 
är ett underlag för prioriteringar och stärker för-
utsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal 
service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin 
riktar sig till alla som vill vara med och utveckla 
Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den 
ger en gemensam målbild för långsiktig stadsut-
veckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025.

Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser 
från både kommunen och andra aktörer. För att 
få genomförandekraft behöver utbyggnaden kon-
centreras etappvis så att planering, resurser och 
investeringar kan riktas och samordnas effektivt. 
Det innebär att prioriteringar behöver göras och 
resurser avsättas för att genomföra projekt i de 
utpekade områdena.
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Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de 
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla 
planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland 
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen 
har goda förutsättningar att förtätas och bindas 
ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är att 
hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 
8 000 bostäder ska möjliggöras här.

Riktlinjer för bostadsförsörjning
Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av 
Kommunfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till 
och med 2023. Riktlinjerna är baserade på över-
siktsplanen och anger att kommunens mål för 
bostadsbyggande är 600 bostäder per år. Antalet 
baseras på de senaste årens befolkningsökning. 
Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 % från 
dagens nivå på byggande och är ett led till att nå 
upp till tankegångarna som presenteras i över-
siktsplanen. 

Lokalresursplan 2019-2021
Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads be-
hov av lokaler för respektive förvaltning och ge 
bättre förutsättningar för en strategisk kommunö-

vergripande lokalplanering. Planen ligger sedan 
till grund för det årliga arbetet med investeringar 
och leder fram till Kommunfullmäktiges inves-
teringsbeslut. Lokalresursplanen omfattar plan-
perioden 2019 – 2021 men innehåller också en 
utblick mot 2022 och framåt. Lokalresursplanen 
lyfter behov av exempelvis kommunala boenden, 
förskolor och skolor vilket i sin tur kan leda till 
behov av nya detaljplaneuppdrag. 

VA-plan 2017-2020
VA-planen ska säkra en framtida hållbar för-
sörjning av vatten och avlopp i Borås Stad, till 
invånare och verksamheter och samtidigt beakta 
hög miljöhänsyn samt minska belastningen på 
våra vattendrag. Planen redovisar vilka åtgärder 
och aktiviteter som skall genomföras under pla-
nens giltighetsperiod för att uppnå hållbar och 
långsiktig VA-försörjning i Borås Stad. Exempel 
på åtgärd i planen är att peka ut VA-utbyggnads-
områden, dvs. ett område som idag har enskild 
VA-försörjning och som har behov av en föränd-
rad VA-lösning.
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Samhällsbyggnadsnämndens 
mål
Plan- och bygglovsavdelningens mål för 2020 är 
att förse Borås med detaljplaner som innehåller 
minst 950 bostäder, verksamhetsmark som upp-
fyller de kommande årens behov samt tillgodose 
behovet av kommunal service. Förutsättningarna 
för byggnation i tätorterna utanför Borås fi nns 
och ska användas. Med detta som utgångspunkt 
ska möjlighet ges till utveckling i hela kommunen, 
såsom bostadsbyggande utanför Borås tätort. 

Vidare är målet att planarbetet ska bedrivas effek-
tivt med kvalitet. Handlingar och information ska 
vara tydliga, åskådliga och lättlästa. Rättssäkerhet, 
rättvisa och likställighet är grundläggande ut-
gångspunkter i arbetet.

Kommunstyrelsens mål
Kommunstyrelsen arbetar övergripande med ex-
empelvis planering, markförsäljning, strategiskt 
arbete kring trafi k och kollektivtrafi k och för att 
underlätta för utveckling av näringslivet i kommu-
nen. De arbetar bland annat utifrån målet om 600 
byggda bostäder per år som uttrycks i riktlinjer 
för bostadsförsörjning och att tillgodose intres-
senter med industri-/verksamhetsmark i kommu-
nen. 

DETALJPLANERING 

Arbetsformer och samverkan 
Att ta fram en detaljplan är en relativt lång pro-
cess. Alla steg är reglerade i plan- och bygglagen 
(PBL). Planprocessen förutsätter ett tätt samar-
bete mellan ett fl ertal förvaltningar i staden och 
synpunkter inhämtas under hela planprocessen. 
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas 
under planarbetets gång och detta breda arbets-
sätt är en förutsättning för allt planarbete. Dialo-
gen med sakägare och andra externa intressenter 
är också en viktig del i planarbetet. Den bidrar till 
insikt om det unika och förståelse för de lokala 
förhållandena på den specifi ka platsen. 

När ska en detaljplan upprättas?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. 
Initiativet till att starta arbetet med en detaljplan 
kan komma från kommunen själv, från markäga-
re, enskilda personer eller företag. Detaljplan 
krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan 
krävs, kan ansöka om att ändra eller ta fram en 
ny detaljplan. En detaljplan ska bland annat göras 
för ny sammanhållen bebyggelse eller för en ny 
enstaka byggnad, vars användning påverkar om-
givningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befi ntlig bebyggelse, när någon vill ändra hur 
marken ska användas, eller om bebyggelsen har så 
höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

Planbesked 
Initiativet till ändring av detaljplan eller ny plan-
läggning kan komma från såväl kommunen som 
privata aktörer. Ansökan om planbesked görs 
med ett särskilt ansökningsformulär. För att kom-
munen ska ges möjlighet till en bedömning om 
förutsättningarna för planläggning, ska begäran 
innehålla en övergripande beskrivning av projek-
tet, en volymskiss och eventuella inspirationsbil-
der, redovisning av placering, en så kallad situa-
tionsplan, och en kort beskrivning av hur försla-
get kopplas till och påverkar omgivningen. Beslut 
om planbesked ska tas av kommunen inom fyra 
månader. Av beslutet ska också framgå när planen 
bedöms kunna antas. Om kommunen inte avser 
att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till 
detta anges i beslutet.

Detaljplaneprocessen
De fl esta detaljplaner tas fram enligt ett standard-
förfarande. I enklare projekt kan begränsat förfa-
rande tillämpas. Ett fåtal planer drivs enligt utökat 
förfarande.

Standardförfarandet kan tillämpas om planförsla-
get är:

- förenligt med kommunens översiktsplan och 
Länsstyrelsens granskningsyttrande över över-
siktsplanen, 
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- inte är av betydande intresse för allmänheten 
eller i övrigt är av stor betydelse, 

- inte kan antas medföra betydande miljöpåver-
kan.  

För att kunna växla över till begränsat förfarande 
ska förutsättningarna för standardförfarande vara 
uppfyllda och planförslaget godkännas av sam-
rådskretsen.

Utökat förfarande ska tillämpas när planförslaget:

- inte är förenligt med översiktsplanen eller Läns-
styrelsens granskningsyttrande över denna,

- är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt stor betydelse.

- antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Plankostnader
För detaljplaner som den enskilde exploatören har 
störst nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören. 
Dessa avtal reglerar samtliga kostnader i samband 
med framtagande av detaljplanen. 

Upprättandet av detaljplaner sker både med egen 
personal och med plankonsulter. När plankonsult 
anlitas är det kommunen som handlar upp kon-
sulten enligt gällande ramavtal. 

Exploatören svarar även för kostnader för grund-
karta och fastighetsförteckning samt nödvändiga 
utredningar som t ex miljökonsekvensbeskriv-
ning, geoteknik, radon, arkeologi, riskanalys eller 
buller. Kommunen tar betalt för nerlagd tid enligt 
en fastlagd timtaxa.

STRATEGISK PLANERING
Strategisk planering sker på fl era olika nivåer och 
utfallet kan bestå av olika typer av dokument. Ge-
mensamt för den strategiska planeringen är att det 
utgör ett viktigt underlag för detaljplaneringen. 
Utöver översiktsplanen är exempel på strategisk 
planering fördjupade översiktsplaner (FÖP), pl-
anprogram eller övergripande utredningar och 

ställningstaganden. Den strategiska planeringen 
görs av kommunen och är oftast inte bindande 
för myndigheter och privatpersoner.

Fördjupande översiktsplaner kan handla om att 
fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareut-
veckla strategier samt att peka ut konkreta åt-
gärder för t ex infrastruktur och trafi k. Det kan 
också innebära att kommunen tar fram en över-
gripande bild av hur marken ska användas och 
hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i 
olika områden i kommunen. 

Planprogram görs oftast för ett mindre område 
än en fördjupad översiktsplan, men för ett större 
område än en enskild detaljplan eller fastighet. I 
ett planprogram visar kommunen hur den vill att 
marken ska användas i området och programmet 
fungerar som underlag för kommande detaljpla-
nering. I planprogrammet kan det föreslås en 
lämplig etappindelning för kommande detaljpla-
ner för att till exempel infrastruktur och kommu-
nal service ska fi nnas på plats i rätt tid. 

Övergripande utredningar fungerar ofta som ett 
underlag för planer på olika nivåer. Utredningar 
görs för att få mer kunskap om ett ämne eller 
en problematik som är större än vad som kan 
hanteras i ett enskilt planprogram eller en enskild 
detaljplan. Utredningarna görs för att få förslag 
på åtgärder som sedan behöver och kan göras på 
fl era ställen i kommunen. Ibland kan en utred-
ning vara underlag för att ställa krav på åtgärder 
som behöver tas med i en viss detaljplan och som 
underlag för fördelning av kostnader för dessa 
åtgärder. 
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DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2020

PRODUKTIONSPLANENS 
INNEHÅLL OCH STRUKTUR
Produktionsplanen utgör en realistisk prioritering 
som är genomförbar inom ramen av tillgängliga 
personalresurser och konsultinsatser. När det gäl-
ler personalresurser utgår prioriteringen främst 
från tillgängliga resurser inom Samhällsbygg-
nadsförvaltningen och avdelningen för Strategisk 
samhällsplanering. Det är dock viktigt att påpeka 
att planeringen även förutsätter resursinsatser av 
andra förvaltningar. 

DETALJPLANER
De 45 prioriterade planerna startar och/eller fort-
löper i första hand under 2020. Eftersom ett fl er-
tal planer befi nner sig mycket tidigt i planerings-
arbetet, har grova uppskattningar gjorts av vad 
planerna kan komma att innehålla avseende antal 
bostäder. Uppgifterna baseras på olika underlag 
och säkerheten varierar mellan olika planer och 
vilket skede i planprocessen de befi nner sig i. 

En bedömning av planernas komplexitet har 
också gjorts. Även här är det för fl ertalet planer 
mycket grova uppskattningar eftersom de befi n-
ner sig i ett tidigt skede. 

STRATEGISKA PLANERINGS-
PROJEKT
I produktionsplanen fi nns sju strategiska plane-
ringsprojekt listade som bör arbets med under 
2020. För dessa fi nns även markerat ansvarig 
nämnd. Arbetet är dock gemensamt och beroen-
de av förvaltningsöverskridande samordning.

Gemensamt för dessa planer är att de är av avgö-
rande betydelse för att komma vidare med fl erta-
let av de detaljplaneuppdrag som inte prioriteras 
2020. Genom att arbeta med strategiska planer/

program inledningsvis ökar möjligheten för en 
snabbare och mindre komplex detaljplaneprocess 
i ett senare skede. Utöver dessa prioriterade pla-
ner/program pågår mycket annat arbete som ock-
så spelar stor roll för kommande detaljplanering 
och som därmed påverkar prioriteringen.

MINDRE PLANER OCH PLAN-
ÄNDRINGAR
Det fi nns ett fl ertal detaljplaneuppdrag som 
omfattar mindre ändringar eller är så kallade fri-
märksplaner. Gemensamt för dessa är att de en-
dast medger ett tillskott på ett fåtal nya bostäder 
eller är en mindre ändring av gällande detaljplan 
såsom ökad byggrätt mm. Dessa fi nns inte an-
givna i produktionsplanen, utan föreslås starta i 
mån av tid och utgöra projekt för praktikanter/
projektanställda. Målsättningen är att även plan-
arbeten av mindre omfattning ska genomföras 
under året. 
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Produktionsplan 2020 i tabell

Planerna i tabellen under är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning för de olika kategorierna.

Detaljplaner och program som ska prioriteras 2020

Nr Namn Användning Antal lgh Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Prel. antagan-
de

1 Alideberg, Glesvingen 17 Bostäder ca 80-100 M Våren 2020
2 Bergdalen, Norrmalm 1:1, 

Tokarpsberg
Bostäder ca 30-70 H Hösten 2020

3 Bergslena, Guldbaggen 1 m fl Bostäder mm ca 100-300 H Hösten 2021
4 Bergslena, Flugan 9 Bostäder mm ca 50-100 H Våren 2021
5 Bergsäter, Bergsäter 1:1 m fl Bostäder ca 100-150 H Hösten 2021
6 Bergsäter, Åkermyntan 5 m fl Bostäder ca 400-550 H Våren 2020
7 Bosnäs, Bosnäs 3:1 m fl VA-Sanerings-

område/utbygg-
nadsområde

ca 50-150 H Våren 2021

8 Byttorp, Byttorp 3:1, Fjällgatan Bostäder ca 50-150 M Våren 2020

9 Centrum, Horngäddan 9 m fl Rättscentrum - H Hösten 2020
10 Centrum, Morfeus 5 och 7 Bostäder ca 50-70 H Hösten 2020

11 Centrum, kv Nornan Program - H Hösten 2020

12 Centrum, Vile 3 och 4, Kvarngatan Bostäder/Cen-
trumverksamhet

ca 20-50 M Hösten 2020

13 Centrum, Viskaholm 2 Bostäder/Cen-
trumverksamhet

ca 200-500 H Våren 2021

14 Centrum, Vitsippan 1 m fl Hotell/ Cen-
trumverksamhet

- H Hösten 2020

15 Dalsjöfors, Gårda 8:1 Bostäder ca 10-30 M Våren 2020

16 Getängen, Pantängen 12 Mottagnings-
station

- L Hösten 2021

17 Göta, Hagtornen 10 Upphävande av  
detaljplan

- M Våren 2021

18 Hestra , Torpa-Hestra 4:4 Bostäder ca 15-20 M Våren 2010

19 Hulta, Femman 43 Bostäder ca 5-10 L Hösten 2021

20 Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 
4:1, Nya Hultakyrkan

Kyrka mm - M Våren 2020

21 Hulta, Hulta 4:38, Storegårdsgatan Bostäder ca 15-20 M Hösten 2020

22 Kristineberg, Gisseberget 1 m fl Bostäder/
Centrum/

Förskola/VÅBO

ca 60-80 H Hösten 2020

23 Kyllared, Svensgärde 3:1 Verksamheter - M Hösten 2020

24 Landala, Kilsund 4 Centrum mm 20-50 H Våren 2022
25 Lundaskog, Viared 7:3 Verksamheter - M Hösten 2020
26 Lundby, Grävlingen 5 Bostäder/

Centrum
ca 50-200 H Våren 2022

27 Myrås, Myrås 1:163 m fl , Myråssko-
lan

Skola - M Hösten 2020
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28 Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1,
Långestenslyckan

Bostäder mm ca 100-500 H Hösten 2020

29 Ny skola/Ombyggnad skola Skola M Våren 2021

30 Ny trafi kåtgärd Trafi k M Hösten 2021

31 Nya studentbostäder i centrum Bostäder 20-50 M Våren 2021
32 Nya studentbostäder Bostäder 20-50 M Hösten 2021
33 Nytt industriområde Verksamheter - H Våren 2022
34 Nytt LSS/SOL-boende LSS/SOL-

boende
ca 6 M Våren 2021

35 Nytt LSS/SOL-boende LSS/SOL-
boende

ca 6 M Hösten 2021

36 Regementet, Osdal 3:4, etapp 2 Bostäder mm ca 100-300 H Hösten 2021
37 Rydboholm, Rydboholm 1:451 Utvidgning 

Sobacken
- H Våren 2022

38 Sandared, Sandared 1:24 Bostäder ca 5-20 M Våren 2021
39 Sandared, Sandared 1:81 Bostäder ca 50-100 H Våren 2021
40 Sandhult, Kyrkebo 1:30 Bostäder ca 5-20 L Hösten 2021
41 Sjömarken, Lindebergshult 1:10 m fl Bostäder ca 20-50 M-H Våren 2021
42 Sparsör, Sölebo 1:54 Bostäder ca 15-30 M Hösten 2020
43 Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 

och 16
Bostäder ca 100-200 H Hösten 2020

44 Trandared, Svärdsfästet 4 Bostäder ca 20-50 L Hösten 2021
45 Viared, Vindbron 1, 2 och 3 m fl Väg/

Verksamheter
- M Våren 2021

46 Viared Västra, Viared 14:19 m fl Verksamheter - H Våren 2020
47 Villastaden, Tranan 2 Bostäder ca 10-15 L Våren 2021
48 Viskafors, Rydboholm 1:342,

Pumpkällehagen, etapp 1
Bostäder ca 20-50 M Våren 2021

49 Östermalm, Solhem 1 m fl Bostäder ca 80-120 H Hösten 2020

Pågående detaljplaner och program som beräknas antas 2019

Nr Namn Användning Antal lgh Komplexitet
låg (L), medel 
(M), hög (H)

Prel. antagan-
de

1 Byttorp, Byttorpshörn 1 m fl Bostäder ca 70 M 2019
2 Centrum, Järnvägen 4:2 Centrum ca 120-160 H 2019
3 Nedre Norrmalm, Hamstern 1 Studentbostäder ca 80 M 2019
4 Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m fl Bostäder ca 90 M 2019
5 Norrby, Garvaren 15 m fl Bostäder/

Förskola/Park
ca 80 M 2019

6 Sjömarken, Räveskalla 1:36 Förskola - H 2019 (antas av 
KF)

7 Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m fl Bostäder ca 430 H 2019 (antas av 
KF)

8 Trandared, Järnhättan 5 Bostäder ca 50-70 M 2019
9 Viskafors, Rydboholm 1:342 m fl Program - H 2019
10 Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 Program - H 2019



Borås Stad     Verksamhetsplan 2020 - Detaljplanering

Exempel på strategiska planer/program och studier som bör arbetas med 
2020 för att underlätta en eff ektiv detaljplanering

Namn Syfte Ansvarig 
nämnd

Fördjupad översvämningskartering längs 
med Viskan från Öresjö till Gässlösa

Sytet är att kartlägga översvämningsrisker och ange 
åtgärder för framtida byggnation utmed sträckan. Kar-
teringen ska främst omfatta översvämmade vattendrag, 
i vårt fall Viskan, samt skyfall. Kartering är av stor vikt 
för stadens framtida detaljplanering för att på ett effek-
tivt sätt kunna hantera de eventuella åtgärder som kan 
bli aktuella. En översvämningskartering berör och är till 
nytta för många av stadens förvaltningar och bolag och 
deras framtida arbeten.

Miljönämnden

Arkitekturprogram Arkitekturprogrammets främsta syfte är att höja kva-
liteten på stadsbyggandet som helhet genom  att ange 
gestaltningsprinciper för framtida ny- och ombyggna-
tioner. Programmet ska utgöra underlag för kommande 
detaljplaner, bygglov, markanvisningar mm. Det ger 
i slutänden snabbare processer i tex. detaljplane- och 
bygglovsskedet då samsynen redan fi nns på plats tidigt 
i projektet. 

Samhällsbygg-
nadsnämnden

Fördjupad översiktsplan/Områdespro-
gram för Knalleland

Knalleland fi nns utpekat i översiktsplanen som ett av 
kommunens utvecklingsområden och uppdrag fi nns att 
ta fram en strategisk plan för Knallelands handels- och 
evenemangsområde. Planen/programmet ska redovisa 
en översiktig framtida struktur, markanvändning och 
gestaltning av Knalleland. Planen/programmet ska re-
dovisa förutsättningar och ställningstaganden som ska 
ligga till grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Kommunsty-
relsen

Fördjupad översiktsplan/Områdespro-
gram för Gässlösa

Gässlösa fi nns utpekat i översiktsplanen som ett av 
kommunens utvecklingsområden med byggstart 2025.
Detta förutsätter att ett antal detaljplaner tas fram. 
De olika detaljplanerna kräver att området studeras i 
ett större sammanhang vad gäller bebyggelsestruktur, 
infrastruktur och koppling till övriga staden. En fördju-
pad översiktsplan/ett områdesprogram ska därför re-
dovisa en översiktig framtida struktur, markanvändning 
och gestaltning av Gässlösa. Planen/Programmet ska 
redovisa förutsättningar och ställningstaganden som 
ska ligga till grund i det fortsatta detaljplanearbetet. 

Kommunsty-
relsen
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Fördjupningar av den kommunövergri-
pande trafi kplanen

Trafi kplanen för Borås stad är under framtagande och 
är en handlingsplan för de åtgärder som staden ska 
vidta framöver vad gäller trafi k den fysiska miljön och 
de olika trafi kslagen. Bland annat ska planen utgöra ett 
underlag för Tekniska nämnden inför prioriteringar i 
budgetarbete.

I de delar av kommunen där stora utbyggnader planeras 
och där exploateringstrycket är stort bör fördjupningar 
av trafi kplanen göras för utreda eventuella åtgärder. 
Områden av detta slag är bla Druvefors, Bergsäter, 
Knalleland och Viared, samt de framtida omvandlings-
områdena Gässlösa och Getängen där trafi ken kommer 
få helt andra förutsättningar än vad den har idag. Likaså 
är behovet stort att studera trafi ksituationen i Sandared 
och Sjömarken där bebyggelsetrycket är högt.

Kommunsty-
relsen

Parkeringsstrategi Det råder ett stort tryck att ta fram detaljplaner för fl er 
bostäder i centrum, vilket också är i linje med stadens 
mål. En tätare stad kräver också en smart hantering av 
parkeringar. Allt fl er människor i centrum ställer också 
krav på smarta parkeringslösningar. För att åstadkom-
ma en smart hantering av parkering måste vi samverka i 
alla frågor där parkering planeras. 

Framtagandet av en parkeringsstrategi är påbörjat och 
föremål för remiss. Parkeringsstrategin med konkreta 
åtgärder ska fungera som ett styrmedel och kommer 
därmed underlätta för framtida detaljplaneprocesser. 

Kommunstyrel-
sen/Parkerings-

bolaget

Projekt Göteborg-Borås – ny järnväg Trafi kverket har påbörjat sin nya lokaliseringsutredning 
för ny järnväg Göteborg-Borås. Borås Stad medverkar i 
arbetet för att spela in kommunens önskemål och krav. 
I dagsläget fi nns stora områden i kommunen som inte 
går att planera eftersom det inte är klart var den nya 
järnvägen kommer att gå. Lokaliseringsutredningen 
som pågår just nu är viktig för att klargöra detta. När 
utredningen är klar kan kommunen påbörja detaljpla-
nering, både för själva järnvägen, och för de områden 
som istället kan utvecklas med bostäder och andra 
användningar. 

Kommunsty-
relsen
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 Detaljplaner och program 
som ska prioriteras 2020

Nedan följer en beskrivning av de detaljplaner 
som prioriteras 2020. 

1. Alideberg, Glesvingen 17
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en om-
byggnad av befi ntligt hus till smålägenheter för 
studenter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Granskning planeras under hösten 2019. 

2. Bergdalen, Norrmalm 1:1, 
Tokarpsberg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtät-
ning i form av fl erbostadshus, söder om Tokarp-
sberg. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Samråd planeras våren 2020.

3. Bergslena, Guldbaggen 1 m fl  
Syftet är att möjliggöra för bostäder och centrum-
verksamheter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltning-
en 2018. En förutsättning för planarbetet är 
att en del strategiska frågor studeras på en mer 
övergripande nivå för Knallelandsområdet och 
tillsammans med övriga pågående planarbeten i 
området. 

4.  Bergslena, Flugan 6
Syftet är att möjliggöra för centrumändamål, 
kontor, skola samt bostäder. Planen syftar även 
till att medge nödvändig utbyggnad av bussgata i 
Knalleland.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltning-
en 2016. En förutsättning för planarbetet är 
att en del strategiska frågor studeras på en mer 
övergripande nivå för Knallelandsområdet och 
tillsammans med övriga pågående planarbeten i 
området. 

5.   Bergsäter, Bergsäter 1:1 m fl  
Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbe-
byggelse i form av fl erbostadshus fl erfamiljshus 
med seniorbostäder/trygghetsbostäder.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019. 

6. Bergsäter, Åkermyntan 5 m fl  
Planens syfte är att möjliggöra ny bostadsbebyg-
gelse i form av fl erfamiljhus, radhus och parhus 
med inslag av vissa servicefunktioner .

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Granskning av detaljplanen har genomförts 
och planen kan antas när Kommunstyrelsen fattat 
beslut om exploateringsavtal. 

7.  Bosnäs, Bosnäs 3:1
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsätt-
ningar för Bosnäs fritidsområde att bli ett område 
för permanentboende. För att åstadkomma detta 
föreslås bl a större byggrätter och lokalisering av 
nya villatomter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2012. Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder nu 
avgränsning tillsammans med Stadsledningskans-
liet samt Borås Energi och Miljö. Samråd planeras 
våren 2020.

8.  Byttorp, Byttorp 3:1, 
Fjällgatan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppfö-
rande av fl erfamiljshus i Byttorp. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Samråd pågår under oktober 2019.

9. Centrum, Horngäddan 9 m fl 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggan-
det av ett nytt rättscentrum i Borås. 
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Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Samråd planeras i slutet av 2019.

10. Centrum, Morfeus 5 och 7
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggan-
de av ett höghus i centrala Borås. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. Samråd planeras i början av 2020.

11.  Centrum, Kv Nornan
Syftet med programmet är att ange hur kvarteret 
ska utvecklas och kompletteras med ny bebyggel-
se. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2013. 

12.  Centrum, Vile 3 och 4, 
Kvarngatan
Syftet med detaljplanen är möjliggöra påbyggnad 
av bostäder på befi ntliga byggnader i centrum. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Samråd planeras i slutet av 2019.

13.  Centrum, Viskaholm 2
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostä-
der och centrumfunktioner i Borås centrala delar. 
Fastigheten ligger strategiskt viktigt i Borås cen-
trum och det fi nns många strategiska frågor som 
måste klarläggas. Planarbetet ska därför inledas 
med ett brett och utvecklande visionsarbete. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Samråd planeras under våren 2020.

14. Centrum, Vitsippan 1 m fl 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av 
ett 24-30-våningshus för hotell, kontor och cen-
trumfunktioner. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2012. Planen var föremål för samråd 2012. Fort-
satt planarbete inväntar en markanvisningstävling 
som Stadsledningskansliet ansvarar för. 

15. Dalsjöfors, Gårda 8:1 m fl 
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjlig-
heten att bygga bostäder på fastigheten. Gällande 
plan anger centrumändamål.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Samråd hölls under våren 2018. Granskning 
planeras i början av 2020.

16. Getängen, Pantängen 12
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppfö-
rande av en mottagningsstation för Borås elnät. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019.

17. Göta, Hagtornen 10
Syftet med upphävandet av detaljplanen är att 
underlätta Trafi kverkets arbete med utveckling av 
ny järnvägsdragning. Genom att påbörja arbete 
med att upphäva gällande detaljplan kan kommu-
nen begära om anstånd med att lämna förhands-
besked. Under den tiden kan Trafi kverket utreda 
och klargöra i vilken utsträckning ny järnväg på-
verkar Hagtornen 10. 

Planuppdrag fi nns inte idag, utan planbeskedet 
kommer att hanteras av Samhällsbyggnadsnämn-
den 2019-10-31. 

18. Hestra, Torpa-Hestra 4:4
Planens syfte är att ta bort rivningsförbud på en 
befi ntlig lada och istället möjliggöra bostadsbygg-
nation. Särskild vikt ska läggas vid att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning 
väl anpassad till landskapet och kulturvärdena på 
platsen. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltning-
en 2015. Samråd hölls våren 2019. Granskning 
planeras i slutet av 2019. 

19. Hulta, Femman 43
Syftet med detaljplanen är undersöka möjligheten 
att uppföra ett fl erbostadshus på fastigheten.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. 
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20. Hulta, Hulta 4:36 och del av 
Hulta 4:1, Nya Hultakyrkan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fl ytt 
av den syrisk-ortodoxa kyrkan i stadsdelen Hulta.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Samråd pågår under hösten 2019. 

21.  Hulta, Hulta 4:38, Store-
gårdsgatan
Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2012. Samråd planeras i slutet av 2019.

22. Kristineberg, Gisseberget 1 
m fl 
Syftet med planen är att studera förtätning med 
bostäder, förskola och centrumverksamhet i 
stadsdelen Kristineberg. Planarbetet har också 
till syfte att studera möjligheten att uppföra ett 
VÅBO (vård- och äldreboende).

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Samråd planeras i slutet av 2019.

23. Kyllared, Svensgärde 3:1
Syftet med planen är att studera möjligheten till 
utveckling av Kyllareds industriområde med fl er 
verksamheter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019. Samråd planeras under våren 2020.

24. Landala, Kilsund 4
Syftet med planen är att studera möjligheten till 
byggnation av bostäder, centrum, handel med 
mera.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltning-
en 2019. En förutsättning för planarbetet är 
att en del strategiska frågor studeras på en mer 
övergripande nivå för Knallelandsområdet och 
tillsammans med övriga pågående planarbeten i 
området. 

25. Lundaskog, Viared 7:3
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
uppföra en ny mottagningsstation för Borås elnät, 
samt att undersöka möjligheten att uppföra nya 
verksamhetstomter för icke störande verksamhe-
ter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. Samråd planeras under hösten 2019.

26. Lundby, Grävlingen 5
Syftet med planen är att studera möjligheten att 
reservera mark för en ny väganslutning och ny 
bro över Viskan samt att utreda möjligheten att 
bygga studentbostäder och kontor mm. 

Planuppdrag fi nns inte idag, utan planbeskedet 
kommer att hanteras av Samhällsbyggnadsnämn-
den 2019-10-31. En förutsättning för planarbetet 
är att en del strategiska frågor studeras på en mer 
övergripande nivå tillsammans med planarbetet i 
den södra delen av Knallelandsområdet. 

27. Myrås, Myrås 1:163 m fl , 
Myråsskolan 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en utökning 
av Myråsskolan från en 3-parallellig till en 4-pa-
rallellig F-6-skola samt att det tillförs en fullstor 
idrottshall. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. Samråd hölls under våren 2019 och gransk-
ning planeras under slutet av 2019. 

28.  Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 
2:1, Långestenslyckan
Syftet med detaljplanen är att utreda möjligheten 
att uppföra nya bostäder, samt vård- och om-
sorgsboende och förskola.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Samråd planeras under våren 2020.

29. Ny skola/Ombyggnad skola 
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
uppföra en ny skola i Gässlösa alternativt ändra 
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gällande detaljplan för Erikslundskolan för att 
möjliggöra en utbyggnad.

Planarbetet för ny skola i Gässlösa har startats 
men avvaktar Lokalförsörjningsnämndens besked 
om prioritering.

30. Ny trafi kåtgärd
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 
trafi kåtgärd. Ett fl ertal projekt som kräver plan-
ändring har förts fram av Tekniska förvaltning-
en, såsom ny cirkulationsplats i Druvefors och 
vägombyggnad vid Lasarettet. 

Tekniska förvaltningen ska arbeta vidare med en 
prioritering bland dessa objekt och kommer där-
efter föra fram en begäran om planbesked.

31. Nya studenbostäder i 
centrum
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggna-
tion av studentbostäder i centrum på kommunal 
mark.

Placering är idag oklar, detta ska utredas av Stads-
ledningskansliet och därefter åtföljas av detaljpla-
neuppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen. 

32. Nya studenbostäder
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggna-
tion av studentbostäder. Dessa behöver dock inte 
vara på kommunal mark, utan iniativet kan kom-
ma från en privat exploatör.

Placering är idag oklar. 

33. Nytt industriområde 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt 
verksamhetsområde på kommunal mark. 

Stadsledningskansliet arbetar nu med att skriva 
fram ett ärende om nytt industriområde beläget i 
den södra delen av kommunen, längs med riksväg 
27.

34. Nytt LSS/SOL-boende 1
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
uppföra ett nytt LSS/SOL-boende. Placering är 
idag oklar, detta ska utredas och därefter åtföljas 
av detaljplaneuppdrag. 

35. Nytt LSS/SOL-boende 2
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
uppföra ett nytt LSS/SOL-boende. Placering är 
idag oklar, detta ska utredas och därefter åtföljas 
av detaljplaneuppdrag. 

36. Regementet, Osdal 3:4, 
etapp 2
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya 
bostäder, centrumverksamheter och offentlig ser-
vice. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2008. Detaljplanen var ute på samråd under hös-
ten 2010. Planarbetet stannade av efter samrådet 
på grund av oklarheter när det gäller Götalands-
banan. 2016 meddelade Trafi kverket att en del av 
området inte berörs av Götalandsbanan och där-
för kunde planarbetet gå vidare med denna del, 
etapp 1, som fi ck laga kraft 2017.

37. Rydboholm, Rydboholm 
1:451
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ut-
vidgning av Sobackens miljöanläggning. 

Beslut om planbesked är ännu inte fattat av Sam-
hällsbyggnadsnämnden. Borås Energi och Miljö 
har lämnat in en markanvisningsförfrågan som nu 
handläggs av Stadsledningskansliet. Efter att ären-
det beretts av Kommunstyrelsen kommer ärendet 
upp för beslut i Samhällsbyggnadsnämnden.  

38. Sandared, Sandared 1:24
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder i 
form av villor, parhus och radhus. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. I samband med planarbetet för Sandared 
1:81 ställdes krav från Trafi kverket att utreda den 
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övergripande trafi ksituationen i Sandared, vilket 
även påverkar planarbetet för Sandared 1:24. 
Detta pågår nu och kommunen inväntar ett fl ertal 
besked från Trafi kverket. 

39. Sandared, Sandared 1:81 
m fl 
Syftet är att skapa förutsättningar för nya bostä-
der och utveckla befi ntlig industribyggnad med en 
mer fl exibel användning. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2013. Planen var föremål för samråd hösten 2015. 
I samband med samrådet ställdes krav från Tra-
fi kverket att utreda den övergripande trafi ksitua-
tionen i Sandared. Detta pågår nu och kommunen 
inväntar ett fl ertal besked från Trafi kverket

40. Sandhult, Kyrkebo 1:30 
Syftet är att möjliggöra byggnation av bostäder.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. 

41. Sjömarken, Lindebergshult 
1:10 m fl 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att 
bygga villor och några hyreshus. Lokalisering av 
förskola och LSS-boende ska även studeras under 
planarbetet. En gång- och cykelväg ska anläggas 
från området till skolområdet.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2012. Samråd planeras våren 2020.

42. Sparsör, Sölebo 1:54
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya bo-
städer. Frågor såsom naturvärden och trafi kmat-
ning måste lösas i detaljplanen. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Samråd planeras våren 2020.

43.  Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 
10 och 16
Syftet med detaljplanen är att omvandla befi ntligt 
industriområde till bostäder. Förslaget innebär att 

ca 160 lägenheter tillskapas på nedre Sjöbo. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Samråd planeras under våren 2020.

44.  Trandared, Svärdsfästet 4 
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten 
att öka byggrätten i gällande detaljplan för att kunna 
uppföra ett nytt fl erbostadshus.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. 

45. Viared, Vindbron 1, 2 och 3 m fl , 
Söder om Viaredsmotet
Syftet med planen är att reglera huvudmannaskapet för 
vägar i anslutning till Frälsegårdsrondellen.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Planen var föremål för samråd innan sommaren 
2019. Granskning planeras i slutet av 2019. 

46. Viared Västra, Viared 14:19 m fl 
Syftet är att ändra gällande detaljplan för Viared Väs-
traför att skapa ökad exploateringsgrad och mer fl exi-
bla planbestämmelser.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Granskning har skett och en del av detaljplanen 
har antagits. Nu inväntar kommunen att avtal ska träf-
fas med Trafi kverket för att resten av detaljplanen ska 
kunna antas. 

47. Villastaden, Tranan 2
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjligheten 
att uppföra ett fl erbostadshus på fastigheten. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017.

48. Viskafors, Rydboholm 1:342, 
Pumpkällehagen, etapp 1
Ett program fi nns framtaget för centrala Viskafors 
och har varit föremål för samråd under hösten 2019. 
Programmet beräknas godkännas av Samhällsbygg-
nadsnämnden i slutet av 2019. Programmet föreslår ett 
fl ertal lämpliga utbyggnadsområden för bostäder.
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Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014 och detaljplanen skulle tas fram i samarbete 
med Viskaforshem. Detaljplanearbetet har legat 
vilande i avvaktan på framtagande av program-
met. Samhällsbyggnadsnämnden inväntar nu pro-
grammets godkännande samt att Viskaforshem 
ska inkomma med en begäran om vilket delområ-
de de önskar fortsätta planlägga. 

49. Östermalm, Solhem 1 m fl 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en för-
tätning av bostäder i befi ntligt bostadsområde på 
Östermalm. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Samråd planeras till våren 2020. 

1. Byttorp, Byttorpshörn 1 m fl 
Syftet med detaljplanen är att i möjliggöra ny bo-
stadsbebyggelse vid Byttorpshörn 1 m fl . 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2012. Granskning av detaljplanen har genomförts 
och planen beräknas antas i november 2019. 

2. Centrum, Järnvägen 4:2
Syftet är att ändra delar av gällande detaljplan för 
Simonsland för att möjliggöra bostäder, kontor 
och hotell i en annan omfattning än vad som 
medges i gällande detaljplan.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Detaljplanen är nu föremål för granskning 
och beräknas antas i slutet av 2019. 

3. Nedre Norrmalm, Hamstern 1 
m fl 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra för student-
bostäder.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Planen beräknas antas i slutet av 2019.

4. Norra Brämhult, Brämhult 
11:1 och Brämhult 2:32, 
Kyrkvägen
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nya villor, , 
mindre fl erbostadshus, parhus och radhus. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2009. Planen beräknas antas i slutet av 2019.

5. Norrby, Garvaren 15 m fl , 
Kronängsparken
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etable-
ring av en förskola och att utveckla Kronängs-
parken. Planen ska även möjliggöra utbyggnad av 
bostäder.

 Pågående detaljplaner och 
program som beräknas 
antas 2019
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Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Planen beräknas antas i slutet av 2019.

6. Sjömarken, del av Räveskalla 
1:36, Badstrandsvägen
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att upp-
föra en förskola vid Sjömarkenbadet. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Detaljplanen är godkänd av Samhällsbyggnads-
nämnden och skickad till Kommunfullmäktige för 
antagande.

7. Tosseryd, Torpa-Sjöbo 2:24 m fl , 
Räfseryd
Planen syftar till att möjliggöra en exploatering med 
blandad bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjlig-
göra en säker avfart från väg 42 till Tosseryd. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2011. Detaljplanen är godkänd av Samhällsbyggnads-
nämnden och skickad till Kommunfullmäktige för 
antagande.

8. Trandared, Järnhättan 5, Tranda-
redsgatan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande 
av fl erfamiljshus i stadsdelen Trandared. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. Granskning pågår och planen beräknas antas i 
slutet av 2019. 

9. Viskafors, Rydboholm 1:342, 
Pumpkällehagen, etapp 1
Programmet omfattar ett område väster om Viskafors 
centrum. Syftet med programmet är att studera områ-
det i ett större sammanhang Programmet skall leda till 
förslag på områden för ny bebyggelse.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014. Samråd hölls under hösten 2019 och program-
met beräknas godkännas av Samhällsbyggnadsnämn-
den i slutet av 2019.

10. Östra Brämhult, Svensgärde 
3:1
Programmet omfattar östra delarna av Brämhult. 
Syftet med programmet är att studera området i 
ett större sammanhang och väga olika intressen 
mot varandra. Programmet skall leda till förslag 
hur befi ntlig bebyggelse kan utvecklas samt för-
slag på områden för ny bebyggelse.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. Programmet är nu föremål för ett andra 
samråd och beräknas godkännas av Samhälls-
byggnadsnämnden i slutet av 2019.  
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 Kartor med produktionsplanens 
prioriterade planuppdrag

Norra kommunen, Fristad, Sparsör, Frufällan och Tosseryd

42
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Norra centrum, Sjöbo, Knalleland, Bergdalen och Norrmalm

2

1

3

4

16

24

28

43
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Centrum, norr om R40

9

10

11

12

13

14

26

47
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Centrum, söder om R40, Göta, Trandared, Kristineberg, Bergsäter och Druvefors

Öster om Centrum, Östermalm, Hässleholmen och Hulta

5

6
17

19

20

21

22

44

49
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Viskafors och Rydboholm

23

27

33

37

48
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Väster om Centrum, Hestra, Tullen, Byttorp och Regementet

8

18

36
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Viared, Lundaskog, Bosnäs

7

45

46

25
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Västra kommunen, Sandared och Sjömarken

Dalsjöfors Sandhult

15

38
39

40

41
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 DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANE- 
OCH PROGRAMUPPDRAG SOM INTE 
PRIORITERAS 2020

Nedan följer en beskrivning av de detaljplaner 
som inte prioriteras 2020. 

Alideberg, Eldfl ugan 1 (M)
Syftet med detaljplanen är möjliggöra påbyggnad 
av bostäder på befi ntlig byggnad i Knalleland. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. 

Bergsäter, Gulmåran 7, 
Coop (H)
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
omvandla befi ntligt handelsområde till bostäder, 
handel, kontor och eventuellt förskola.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018.

Bergsäter, Maskrosen 19, 
Parkeringshuset (H)
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan och tillåta bostäder i kvarteret 
Maskrosen. Kommunstyrelsen har framfört att 
planarbetet bör omfatta ett större område inom 
kvarteret.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017.

Brämhult, Kyllared 1:156 (M)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett 
nytt verksamhetsområde längs med riksväg 40.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2008. 

Byttorp, Byttorpsvall 23 (L)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyck-
ning till tre mindre fastigheter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018.

Centrum, kv. Apollo 5 (M)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att 
bygga på med 3 våningar på en del av kvarteret 
Apollo 5 samt täppa till mellanrummet som fi nns 
inom kvarterets byggnader. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018.

Centrum, kv. Midas 14 (M)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att byg-
ga på med 2-4 våningar på olika delar av kvarteret 
Midas 14.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. 

Druvefors, Forsen 1 m fl  (H)
Syftet med detaljplanen är att omvandla del av 
befi ntliga verksamheter till bostäder samt uppföra 
nya bostadshus. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. Området ligger inom en av korridorerna 
för Götalandsbanan och Trafi kverket har uppma-
nat kommunen att avvakta med planarbetet. 

Druvefors, Solrosen 1 (H)
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten 
att bygga ett fl erbostadshus.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. 

Druvefors, Trandö 2 m fl , 
Åhaga (M)
Syftet med detaljplanen är att studera om det 
fi nns möjliga expansionsytor runt den kulturhis-
toriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga 
parkeringslösningar.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2011. 
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Frufällan, Längjum 4:17 (M)
Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att 
bygga radhus på fastigheten.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. 

Getängen, Getängen 23 m fl , 
Haléns (H)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostä-
der och centrumverksamhet. En förutsättning att 
starta planarbetet är att hela Getängsområdet stu-
deras närmare i ett övergripande sammanhang. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2017. 

Göta, Blåklinten 1 (H)
Syftet med detaljplanen är att utveckla Pulsen-
området genom att undersöka möjligheten för 
kontor, bostäder, service och handel inom fastig-
heten. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019. 

Göta, Bockasjö 1 (M)
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten 
ändra tillåten markanvändning som idag är A - all-
mänt ändamål. Planen var föremål för granskning 
2013 men pausades på grund av Trafi kverkets 
arbete med Götalandsbanan.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2011. 

Göta, Syrenen 4 m fl  (M)
Syftet med detaljplanen är att permanenta tillfälli-
ga bygglov för studentbostäder mm inom fastig-
heterna.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014.

Göta, Vinrankan (M)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en 

ny mottagningsstation för att förstärka elnätet för 
södra/sydvästra delen av Borås och att tillskapa 
nya byggrätter för bostäder genom att gatunätet 
studeras. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014.

Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 
m fl  (H)
Planen syftar till att möjliggöra en verksamhetse-
tablering på före detta Hedvigsborgs idrottsplats. 
Samråd genomfördes våren 2016, men planarbe-
tet pausade sedan på grund av synpunkter röran-
de trafi k och Götalandsbanan.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2013.

Hulta, Hultamad 1 (M)
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjlig-
heten att utveckla verksamheten genom att bygga 
om och till befi ntliga hus med 1 till 3 våningar för 
att rymma ytterligare ett 40-tal lägenheter samt 
mer service. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. 

Kristineberg, Halleberg 13 (H)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 
byggnation av 250-300 hyreslägenheter i fl erbo-
stadshus, lokaler och handel i bottenvåningarna 
mot Lars Kaggsgatan och utreda behov av en 
förskola. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2018. 

Källbäcksryd, Källbäcksryd 
1:367 (L)
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten 
att ändra detaljplan i syfte att uppföra två trevå-
ningshus på fastigheten med 12 hyresrätter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016.  
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Parkstaden, Hasseln 9 (M)
Syftet med detaljplanen är att utöka befi ntlig 
byggrätt för att möjliggöra att bygga till befi ntligt 
fl erbostadshus med ca 8 lägenheter. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. 

Sandared, Viken 6:1 m fl  (H)
Syftet med detaljplanen är att undersöka möjlig-
heten att ändra användningen i gällande detaljplan 
från industri till bostäder.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2019.

Sjömarken, Räveskalla 1:39 m fl  
(H)
Syftet med detaljplanen är att planlägga mark för 
bostäder. Delar av kringliggande område, t ex. en 
av fotbollsplanerna, tas också med för att ändra 
de gällande planerna så att de stämmer med hur 
ytorna används. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. 

Sjömarken, Räveskalla 1:499 m 
fl  (H)
Markanvändningen i området ska utredas och 
detaljplanearbetet inväntar besked som gör att 
planen kan gå vidare.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. 

Sjömarken, Viared 7:67 m fl  (H)
Detaljplanens syfte är att planlägga mark för bo-
städer och en förskola. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2015. 

Sjömarken, Viared 8:40 (H)
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande 
av fl erbostadshus i form av 10-12 radhus samt en 
villa på fastigheten.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2008. 

Viskafors, Kinnarumma-Fager-
hult 4:2 m fl  (M)
Detaljplanens syfte är att tillskapa industri på 
befi ntlig skogsmark för att utöka den befi ntliga 
angränsande industriverksamheten. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2014. 

Centrum, Sandgärdet 6 m fl  (H)
Syftet är att möjliggöra expansion av högskolan. 
Ändringen är tänkt att utgå från det visionsarbete 
högskolan tagit fram, Campus 2025.

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2016. 

Viared, Viared Östra (H)
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett han-
delsområde i anslutning till riksväg 40 samt riks-
väg 27. 

Uppdrag gavs till Samhällsbyggnadsförvaltningen 
2009.
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mandatperioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta risk-och sårbarhetsanalys för Borås Stad mandatperioden 2019–2022.            

Sammanfattning  

Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska varje kommun 

genomföra en risk- och sårbarhetsanalys första året varje mandatperiod. Syftet 

är att kommunen ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god 

förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommunen ska därigenom också 

uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.           

Ärendet i sin helhet 

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat 

som en följd av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. Frågorna 

som kommunens krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i omfattning och 

blir alltmer komplexa.  

För att riskhanteringen inte ska bli en isolerad fråga krävs att det finns en 

förankring i förvaltningar och bolag. Frågor och bedömningar som handlar om 

risker, sårbarheter och kritiska beroenden behöver utgå från den som känner 

verksamheten bäst.  

Borås Stad har under 2019 gjort ett omtag av RSA processen i syfte skapa ett 

tydligt samband mellan identifierade risker, sårbarheter och behov av åtgärder. 

Processen bygger på en tydlig förankring i förvaltningar, identifierade bolag och 

räddningstjänsten. Ansvaret fördelas avslutningsvis politiskt per ansvarig 

nämnd. På så sätt ska åtgärderna kunna gå in i den ordinarie budgetprocessen. 

Det skapar även förutsättningar för att kunna följa upp åtgärderna.  

Under hösten 2019 har Borås Stad arbetat med en workshopserie i tre delar. 

Workshopserien är startskottet till ett kontinuerligt arbete, för att med risk- och 

sårbarhetsanalysen som utgångspunkt stärka kommunens förmåga och minska 

sårbarheten i händelse av extraordinära händelser och samhällsstörningar.  

Redovisningen ger en övergripande beskrivning av kommunens identifierade 

samhällsviktiga verksamhet, kritiska beroenden och en kommunövergripande 
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analys kring risker. Arbetet har genererat organisationsvisa och mer detaljerade 

underlag än vad den här kommun-övergripande redovisningen visar. 

Underlagen utgör grunden till fördjupade insatser för att stärka respektive 

organisations specifika sårbarheter. Redovisningens avslutande kapitel beskriver 

de kommunövergripande sårbarheter och identifierade behov av åtgärder som 

återkommer för flera scenarier, eller har lyfts fram av aktörerna som särskilt 

kritiska att vidta för att skapa ett robust samhälle. De åtgärder som beskrivs är 

de behov som har identifierats av deltagande förvaltningar/bolag och 

räddningstjänsten under arbetets gång.  

Sammantaget bedöms Borås Stad ha en god förmåga att hantera extraordinära 

händelser och samhällsstörningar. Det finns en förberedd plan för hur 

kommunen ska hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser samt ett 

planverk för kriskommunikation. Kommunen har en TiB samt andra viktiga 

krisberedskapsresurser inom kommunens egen organisation.  

Övergripande behövs insatser för att implementera planverken och skapa en 

trygghet i den kommunövergripande styrningen och ledningen. Övning och 

utbildning är en sådan åtgärd. Kommunen behöver också skapa redundans i 

förhållande till flera av sina kritiska beroenden. Därutöver har kommunen flera 

områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller bland annat 

insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och de särskilt utsatta 

områdena i Borås, översvämningsrisken och klimatrelaterade risker, samt hur 

en eventuellt utvidgad zon för kärnkraftberedskapen skulle påverka Borås Stad.     
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Sammanfattning 
Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd 
av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. Frågorna som kommunens 
krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i omfattning och blir alltmer komplexa.  

För att riskhanteringen inte ska bli en isolerad fråga krävs att det finns en förankring i 
förvaltningar och bolag. Frågor och bedömningar som handlar om risker, sårbarheter och 
kritiska beroenden behöver utgå från den som känner verksamheten bäst.  

Borås Stad har under 2019 gjort ett omtag av RSA processen i syfte skapa ett tydligt 
samband mellan identifierade risker, sårbarheter och behov av åtgärder. Processen bygger 
på en tydlig förankring i förvaltningar, identifierade bolag och räddningstjänsten. Ansvaret 
fördelas avslutningsvis politiskt per ansvarig nämnd. På så sätt ska åtgärderna kunna gå in i 
den ordinarie budgetprocessen. Det skapar även förutsättningar för att kunna följa upp 
åtgärderna.  

Under hösten 2019 har Borås Stad arbetat med en workshopserie i tre delar. 
Workshopserien är startskottet till ett kontinuerligt arbete, för att med risk- och 
sårbarhetsanalysen som utgångspunkt stärka kommunens förmåga och minska sårbarheten 
i händelse av extraordinära händelser och samhällsstörningar.  

Redovisningen ger en övergripande beskrivning av kommunens identifierade samhällsviktiga 
verksamhet, kritiska beroenden och en kommunövergripande analys kring risker. Arbetet har 
genererat organisationsvisa och mer detaljerade underlag än vad den här kommun-
övergripande redovisningen visar. Underlagen utgör grunden till fördjupade insatser för att 
stärka respektive organisations specifika sårbarheter. Redovisningens avslutande kapitel 
beskriver de kommunövergripande sårbarheter och identifierade behov av åtgärder som 
återkommer för flera scenarier, eller har lyfts fram av aktörerna som särskilt kritiska att vidta 
för att skapa ett robust samhälle. De åtgärder som beskrivs är de behov som har identifierats 
av deltagande förvaltningar/bolag och räddningstjänsten under arbetets gång.  

Sammantaget bedöms Borås Stad ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser 
och samhällsstörningar. Det finns en förberedd plan för hur kommunen ska hantera 
samhällsstörningar och extraordinära händelser samt ett planverk för kriskommunikation. 
Kommunen har en TiB samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen 
organisation.  

Övergripande behövs insatser för att implementera planverken och skapa en trygghet i den 
kommunövergripande styrningen och ledningen. Övning och utbildning är en sådan åtgärd. 
Kommunen behöver också skapa redundans i förhållande till flera av sina kritiska beroenden. 
Därutöver har kommunen flera områden som behöver särskilda insatser framöver. Det gäller 
bland annat insatser kring det civila försvaret, antagonistiska hot och de särskilt utsatta 
områdena i Borås, översvämningsrisken och klimatrelaterade risker, samt hur en eventuellt 
utvidgad zon för kärnkraftberedskapen skulle påverka Borås Stad.   
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Redovisning 

1 BESKRIVNING AV KOMMUNEN OCH DESS GEOGRAFISKA 

OMRÅDE 

Borås är den näst största kommunen i Västra Götalandsregionen. 1,5 miljoner människor 
bor inom en 10-milsradie. Med mer än 112 000 invånare är Borås landets trettonde största 
kommun. Förutom centralorten Borås finns det 20 tätorter i kommunen. De största är 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

1.1 KOMMUNENS ANSVAR OCH ORGANISATION 

Den högsta politiska församlingen i Borås är Kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 
beslutar om kommunens inriktning i stort, dess verksamhet och ekonomi. De beslutar till 
exempel om budget, skatt och taxor. Man beslutar också om den kommunala 
förvaltningens organisation och verksamhet. Förutom i fullmäktige finns det politiska 
uppdrag i Kommunstyrelsen och i sexton olika nämnder, och alla dessa utses av 
Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsen leder och samordnar allt arbete inom Borås Stad, och ansvarar för 
kommunens ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också för den översiktliga planeringen av 
hur marken fördelas på bostäder, industri, friluftsliv och annat.  

Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter till dem. 
Varje nämnd ansvarar för ett visst område, som till exempel grundskola, kultur eller 
samhällsbyggnad. Nämnderna ansvarar för den löpande verksamheten, förbereder ärenden 
som ska beslutas av fullmäktige och genomför de beslut som fattats av fullmäktige. 

Från årsskiftet 2016/2017 finns fyra nya nämnder. De ersätter de tre stadsdelsnämnder 
som fanns fram tills dess. De nya nämnderna är Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden. Från den 1 januari 
2017 består Borås Stad av nitton nämnder och sexton förvaltningar. 

En del verksamheter drivs genom kommunala bolag som ägs av kommunen. Det gäller till 

exempel energiförsörjning, vatten och avlopp, och parkering. Till skillnad från 
förvaltningarna som styrs av nämnder, så styrs bolagen av bolagsstyrelser. Moderbolaget 
är Borås Stadshus med följande ingående bolag;  

- Borås Energi och miljö AB,  

- Borås Elnät AB,  

- Borås kommuns parkering AB,   

- Borås Djurpark AB,  

- AB Bostäder,  

- Fristadbostäder AB,  

- Viskaforshem AB,  

- Toarpshus,  

- AB Sandhultsbostäder,  

- Industribyggnader i Borås AB,  

- Inkubatorn i Borås AB 

- Textile Fashion Center.  
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Räddningstjänsten sköts av ett kommunalförbund, Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (SÄRF), som har ansvar för Borås Stad och fem grannkommuner. 

 

1.2 BORÅS STADS KRISHANTERINGSARBETE 

Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta sig 
från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.1   

1.2.1 MÅL OCH ANSVAR 

Det övergripande målet för kommunens krisberedskap är att kommunen ska ha en väl 
förberedd krisorganisation som snabbt kan träda i funktion för att samordna kommunens 
insatser för att begränsa konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och 
extraordinära händelser. 

En av förutsättningarna för effektiv krishantering är i Borås Stad en i förväg utsedd, 
utbildad, övad och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser 
som spänner över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en 
krisledningsnämnd, krisledningsstab samt andra stödfunktioner. 

                                                 

 

1 Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser – Ledning och 
information, 19 juni 2019 
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1.2.2 TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP (TIB) 

För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har Borås Stad 
funktionen Tjänsteman i beredskap (TiB). TiB är en central funktion på 
Stadsledningskansliet som kan nås dygnet runt, året runt. Funktionen ska initiera och 
samordna det inledande krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid 
allvarliga kriser. TiB kontaktas framförallt vid händelser som berör många verksamheter, 
eller vid händelser som kan komma att eskalera eller få långtgående konsekvenser. Det är 
den primära kontaktvägen in i kommunen och kan nås på ett telefonnummer som 
förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordnare, räddningstjänst, polis, SOS och andra 
utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för att kontakta interna och 
externa aktörer som snabbt behöver få kännedom om händelsen. Borås Stads TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd. 

1.2.3 LEDNINGSPRINCIPER 

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget, samt i händelser som inte kan knytas 
till en specifik förvaltning eller bolag. Kommunens krisledningsnämnd får besluta att överta 
hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är nödvändig 
med hänsyn till den extraordinära händelsen. 

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera 
händelsen. Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag men 
ansvaret för att hantera händelsen lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger 
kvar i den förvaltningen eller bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning 
eller styrelse/bolag som enligt Kommunfullmäktiges reglemente har ansvaret för en 
verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse eller samhällsstörning. 

1.2.4 ORGANISATION AV KOMMUNENS KRISLEDNING 

 

1.2.5 KRISKOMMUNIKATION 

Vid en kris ska Borås Stad upprätthålla god kommunikation och verka för att behov av 
information internt i kommunen, till allmänheten, medier, myndigheter, företag och 
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organisationer tillgodoses under hela förloppet. Väl fungerande kommunikation är ett stöd 
för kommunens krisledningsorganisation att hantera händelsen och begränsa 
konsekvenserna för samhället. Kriskommunikationens syfte är att sprida snabb, tillförlitlig 
och tydlig information. Borås Stads kriskommunikationsarbete utgår från en 
kriskommunikationsplan som anger inriktning och rutiner gällande förvaltningar och bolag 
inom Borås Stad.2 Till planen hör två bilagor, Bilaga 1 - Checklistor och mallar samt Bilaga 
2 – Kontaktuppgifter.  

1.2.6 ÖVRIGA AKTÖRER OCH RESURSER 

Här beskrivs ett urval av aktörer och resurser som är viktiga för Borås Stads arbete.  

Stadsledningskansliet ska stötta Borås Stads förvaltningar och bolag i deras 
krisberedskap, enligt lagen om extraordinära händelser. Under händelser och kriser kan 
stödet avse stöd från Tjänsteman i Beredskap, TIB, kommunchef, kommunikatör, CKS, 
jurist, stabsarbete, m fl. 

Räddningstjänstförbundet Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska 
biträda medlemskommunerna i deras krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser 
och kunna stödja drabbade kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse 
stabsarbete, omvärldsbevakning, analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till 
kommunen som organisation, samband etc. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av 
kommunchefen eller dess ersättare. 

Servicekontoret är Borås Stads krishanteringsresurs som med kort varsel har förmåga att 
kraftsamla sin personal och underentreprenörer mot en samhällsstörning i Borås Stad. 
Utöver personella, maskinella och materiella beredskapsresurser så har förvaltningen 
ledningsförmåga och flexibilitet att anpassa sin organisation mot ställd uppgift.  

Krisstöd Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i 
Borås Stad. Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid 
stora olyckor och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala 
stödgrupper. Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. 
Krisstödsgruppen har en egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens 
krisledning trätt i funktion. Aktiveringen sker då via TiB.  

Frivillig resursgrupp – FRG En frivillig resursgrupp kan kallas in för att bistå kommunen 
och räddningstjänsten vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, 
som samordnas av Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, 
komplettera eller förstärka ordinarie kommunala resurser. Medlemmarna i FRG har olika 
bakgrunder och kompetenser. De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. 
FRG avropas genom den centrala krisledningen eller kommunchefen. 

Krishanteringsråd I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt 
områdesansvar. I detta ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd 
med representanter för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att 
förbereda och underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse 
inträffar. Genom rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, 
organisation och resurser. Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare 
kontaktvägar. Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag 

                                                 

 

2 Kriskommunikation – inriktning och rutiner, Borås Stad, Version 1. 2018 
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i krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen. 

Kriskommunikationsavtal För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära 
händelser och andra samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan 
Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när 
det gäller att ge och ta emot hjälp med krisinformation. Samband ska kunna upprättas 
genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt för kommunens centrala krisledning. Då 
ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska Rakel användas för krisledning även på 
verksamhetsnivå. 

1.3 ÖVERGRIPANDE BESKRIVNING AV KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Borås är en handelsstad och en textilstad. Under några decennier på 1900-talet var Borås en 
av Sveriges snabbast växande städer, tack vare den då så expansiva tekoindustrin. I dag har 
Borås blivit ett centrum för textil design, utveckling och handel. Många välkända textil- och 
konfektionskedjor har sina huvudkontor i Borås, som Hemtex, Gina Tricot, Svea och 8848 
Altitude. 

Traditionen av handel och textil förenas i postordern och e-handeln, där Borås är ett 
nordiskt centrum med välkända företag som Red Cats-Ellos, Cellbes, Haléns och H&M 
Rowells. Många miljoner paket skickas från Borås varje år. 

Postorderns och e-handelns vana att hantera varuflöden har gett Borås spetskompetens 
inom logistik och distribution. Verkstad och elektronik är andra tunga delar av Borås 
industri. Här finns storföretag som Ericsson, Volvo Bussar och Parker Hannifin. 

Borås strategiska läge är ett skäl till att många företag väljer Borås. Borås är knutpunkt för 
fyra riksvägar, bland andra motorvägen mellan Göteborg och Stockholm. Likaså finns det 
järnväg i fyra riktningar. Med X2000 når man Stockholm på drygt 3 timmar.  

Borås är en knutpunkt för järnvägstrafiken med bl.a. Kust till kustbanan mellan Göteborg 
och Karlskrona, och tåg mot Varberg och Herrljunga. Som en del av en framtida 
höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Stockholm kommer en ny dubbelspårig järnväg 
att byggas mellan Borås och Göteborg, via Landvetter flygplats. 

Genom Borås går de nationella bilstråken mellan Göteborg och Stockholm i form av 
riksväg 40 respektive Göteborg-Karlskrona, riksväg 27. Övriga större vägförbindelser är 
riksväg 41 Borås-Varberg, riksväg 42 Borås-Vänersborg och länsväg 180 Borås-Alingsås. 

Borås flygplats ligger i Viareds industriområde, utefter riksväg 40/27, cirka 7 km väster om 
Borås centrum. Flygplatsen är en godkänd allmän flygplats. På flygplatsen bedrivs 
klubbverksamhet för motorflyg, ultralätt flyg och segelflyg. En del privatägda flygplan finns 
också stationerade på flygplatsen. Dessutom bedrivs bruksflyg som till exempel Frivilliga 
Flygkåren (FFK), skogsbrandsbevakning m.m. Helikoptrar från polis, ambulans och 
kraftledningsföretag utnyttjar också regelbundet flygplatsen. För närvarande finns ingen 
reguljär kommersiell flygverksamhet i Borås, men det finns möjlighet för privatflyg och 
mindre taxiflyg att utnyttja flygplatsen vid behov. Cirka 30 kilometer väster om Borås ligger 
Göteborg Landvetter Airport, landets näst största flygplats. 
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1.4 NYA VIKTIGA OMRÅDEN ATT ARBETA VIDARE MED 

1.4.1 KÄRNKRAFTSBEREDSKAPEN 

Kring varje svenskt kärnkraftverk finns förberedda zoner som definieras i förordning 
(2003:789) om skydd mot olyckor (FSO). Inom 50 km radie kring kärnkraftverken ligger 
indikeringszonen. I denna zon är Länsstyrelsen skyldig att ha särskild planering för 
indikeringsverksamhet. Inom den inre beredskapszonen, 15-20 km radie från 
kärnkraftverket, är länsstyrelserna skyldiga att ha vissa skyddsåtgärder förberedda, bland 
annat inomhus- och utomhusvarning samt jodtabletter.  

Nuvarande svenska beredskapszoner är inte tillräckliga för att klara utsläpp av den 
storleksordning som skedde vid kärnkraftsolyckan i Japan 2011. Strålskyddsmyndigheten 
(SSM) har därför till regeringen föreslagit nya planeringsförutsättningar.3 Tre zoner förslås: 

- Inre beredskapszon, 5 km 

- Yttre beredskapszon, 25 km 

- Planeringsavstånd med en utsträckning på 100 km 

Kring kärnkraftverken föreslår SSM att det ska finnas ett planeringsavstånd med en 
utsträckning på 100 kilometer. Borås ligger inom detta planeringsavstånd. 

Det är en planering bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen för: 

- utrymning  

                                                 

 

3 Översyn av beredskapszoner, Strålskyddsmyndigheten 2017.27  
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- inomhusvistelse 

- begränsad extrautdelning av jodtabletter. 

1.4.2 ÖVERSVÄMNINGSRISK 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har under 2016-2017 genomfört en 
översyn av områden med betydande översvämningsrisk.4 Översynen syftar bidra till 
kunskap för att minska de negativa konsekvenserna av översvämningar och på så sätt värna 
om människors hälsa, miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet. Samhällsviktiga 
verksamheter har särskilt beaktats för att belysa viktiga funktioner som om de slås ut kan 
innebära stora konsekvenser för samhället.   

Översynen av områden med betydande översvämningsrisk har resulterat i att 11 områden 
längs vattendrag har identifierats. Borås är med anledning av närheten till Viskan ett av 
dem. 

1.4.3 SÄRSKILT UTSATTA OMRÅDEN 

Social oro var ett av de riskområden som lyftes i Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 
2015.5 Social oro bedömdes som en oönskad händelse med hög sannolikhet och mycket 
allvarliga konsekvenser.  

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen. 
Det kan även förekomma systematiska hot och våldshandlingar mot vittnen, målsägare och 
anmälare i området. Situationen i området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt 
för polisen att fullfölja sitt uppdrag, vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller 
utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken polisen 
eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området. Ett särskilt utsatt område 
inbegriper även i viss mån 

- parallella samhällsstrukturer, 

- extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller starkt 

- fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och rättigheter, 

- personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden, och 

- en hög koncentration av kriminella. 
En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i nära 
anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan mellan kriminella 
personer eller nätverk inom områdena. Läget anses vara akut.6 

Polismyndighetens bedömning är att Borås har två av de 23 identifierade områden i Sverige 
som är att anse som särskilt utsatta. De är Hässleholmen/Hulta samt stadsdelen Norrby. 
Det är två områden som har likheter men även påtagliga skillnader. Hässleholmen/Hulta är 
beläget i utkanten av Borås och omfattar ett större geografiskt område, medan Norrby är 
centralt beläget och till ytan mycket mindre. I stadsdelarna Hässleholmen/Hulta finns ett 
antal kriminella nätverk som påverkar både boende och samhällets olika institutioner på 
olika sätt, medan Norrby karakteriseras av olika former av påverkan av kriminella nätverk 
men även religiös och kulturell påverkan på lokalsamhället. I stadsdelen Norrby är 

                                                 

 

4 Översyn av områden med betydande översvämningsrisk - Enligt förordning (2009:956) om 
översvämningsrisker, Publikationsnummer MSB1152- Januari 2018 ISBN 978-91-7383 -787-3 
5 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 Borås Stad 
6 Kriminell påverkan i lokalsamhället – en lägesbild för utvecklingen i utsatta områden, Nationella operativa 
avdelningen, underrättelseenheten, 2019-06-03, Dnr. A309.000/2018 
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förekomsten av parallella samhällsstrukturer mer påtaglig än i Hässleholmen/Hulta. Det 
finns i båda områdena en stark vilja att motverka de demokratiska principerna och att 
begränsa människors mänskliga rättigheter vilket ger sig uttryck på flera olika sätt. 

I stadsdelarna Hässleholmen/Hulta sker kriminell påverkan på flera olika samhällsnivåer. 
Olaglig uthyrning av lägenheter, försäljning av narkotika och en utbredning av normer som 
inte följer det demokratiska samhällets struktur förekommer i området. De boende på 
Norrby påverkas också negativt av hederskulturer. Män kontrollerar kvinnor, vilket yttrar 
sig i att till exempel unga kvinnor inte kan göra ett eget yrkesval eller vara klädda hur de 
vill.7 

De åtgärder som vidtas mot problemen på Hässleholmen och Hulta finns med i den 
samverkansöverenskommelse som Borås stad och polisen har kommit överens om.8 En av 
de prioriterade aktiviteterna är att stärka kvinnor i området genom relationsbyggande 
kontakter. Polisen ska även installera ett antal övervakningskameror på Norrby och 
Hässleholmen/Hulta. 

Det är inte bara polisens ansvar att vända den negativa utvecklingen och det pågår en 
mängd olika former av samverkan, både mellan myndigheter och inom kommunens 
förvaltningar och inom civilsamhället för att vända utvecklingen. Det finns sedan länge en 
nära och kontinuerlig samverkan mellan polis, kommun och bostadsbolag i de särskilt 
utsatta områdena. Det bygger på gemensamma lägesbilder vilka identifierar dels olika 
problem men även de bakomliggande orsakerna till problemen vilket möjliggör effektiva 
åtgärder och insatser både på kort och lång sikt. Utöver det driver kommunen en lokal 
myndighetssamverkan där 15 myndigheter samverkar under en gemensam inriktning för 
demokrati, trygghet och rättvisa i Borås.   

Den påverkan som beskrivits ovan samt förekomsten av organiserad brottslighet och 
kriminella nätverk i de båda områdena är på många sätt systemhotande vad gäller 
rättssäkerhet, demokrati och mänskliga rättigheter. Det är angeläget att ur ett 
krisberedskapsperspektiv att följa utvecklingen och prioritera åtgärder och aktiviteter mot 
detta. 

1.4.4 ANTAGONISTISKA HOT 

Antagonistiska hot på lokal nivå skiljer sig från nationella hot i det avseendet 
att de riktar sig mot lokala samhällsviktiga funktioner och skyddsvärden. Lokala 
antagonistiska hot definieras enligt Försvarshögskolan som: 

”avsiktligt illvilliga och illegala hot som syftar till att skada eller negativt påverka 
lokalsamhällets skyddsvärden: medborgarnas säkerhet och trygghet, fungerande 
samhällsinstitutioner och samhällssystem. Det lokala antagonistiska hotet blir 
särskilt allvarligt om det riktas mot samhällsviktig verksamhet.”9 

Våldsbejakande extremister, kriminella gäng och annan organiserad brottslighet utgör ett 
allvarlig hot mot samhällsviktig verksamhet på lokal nivå. Det är framför allt de särskilt 
utsatta områdena som är drabbade. Inom den samhällsviktiga verksamheten är det främst 
hot och kriminalitet som drabbar skydd och säkerhet - polis, räddningstjänst, 

                                                 

 

7  www.polisen.se 
8  Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 2018-2020 
9  Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället, Centrum för asymmetriska hot och 
terrorismstudier, Försvarshögskolan 2019 

https://polisen.se/contentassets/24486de57efa4fc3a6b7f7910008504f/samverkansoverenskommelse-mellan-boras-stad-och-polismyndigheten-2018.docx
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ambulanspersonal och väktare - hälso- och sjukvården, offentlig förvaltning, såsom 

åklagare och socialtjänst samt transporter, vilket inkluderar hot inom kollektivtrafiken.10 

De direkta motiven för antagonistiska hot på lokal nivå brukar framförallt vara att:11 

- åstadkomma underlåtenhet, passivitet eller aktivitet till sin egen fördel, 

- få information, 

- allmän påverkan, 

- hämnd, 

- tillskansa sig makt och eller ekonomisk vinning. 

De brott som kan utgöra antagonistiska hot regleras straffrättsligt i brottsbalken 
(BrB) och annan straffrättslig lagstiftning. Följande fyra exempel kan anses vara 
särskilt relevanta ur ett lokalt perspektiv. Det skyddsvärda intresset inom dessa respektive 
paragrafer spänner från den enskilda tjänstemannen, människors liv 
och egendom till viktig infrastruktur, samhällets och statens institutioner samt 
mellanfolkliga organisationer12: 

- Våld eller hot om våld mot tjänsteman (BrB 17:1).  
o Skyddsvärt intresse: den enskilde tjänstemannen. 

- Terroristbrott (lag 2003:148 om straff för terroristbrott).  
o Skyddsvärt intresse: staten, mellanstatliga organisationer och de individer 

som faller under statens ansvar. 

- Allmänfarlig ödeläggelse (BrB 13:3).  
o Skyddsvärt intresse: människors liv och hälsa samt egendom. 

- Sabotage (BrB 13:14).  
o Skyddsvärt intresse: egendom av betydelse för samhällsviktiga funktioner. 

1.4.5 CIVILT FÖRSVAR  

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret. Målet för det civila försvaret är att 
värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till 
Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det civila 
försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. 

Kommunerna har ansvar för många olika samhällsviktiga verksamheter som måste fungera 
i kris och vid höjd beredskap. Det verksamhetsansvar som gäller under normala 
förhållanden och i krissituationer gäller också då regeringen beslutar om höjd beredskap, 
det vill säga den som har ett ansvar för en verksamhet i fred ska behålla det i krig om 
verksamheten ska upprätthållas då. 

Kommunen ska enligt lagen om totalförsvar och höjd beredskap planera sin verksamhet 
för att fullgöra sina uppgifter inom totalförsvaret vilket bland annat inkluderar inriktning av 
verksamheten, tjänstgöring för personal mm. Den återupptagna planeringen för det civila 
försvaret baseras på krisberedskapsarbetet och lagen om kommuners och landstings 

                                                 

 

10 Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället, Centrum för asymmetriska hot och 
terrorismstudier, Försvarshögskolan 2019 
11 Motverka otillåten påverkan – en handbok för myndigheter om att förebygga trakasserier, hot, våld och 
korruption, Brottsförebyggande rådet 2009, ISBN 978-91-86027-08-7 
12 Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället, Centrum för asymmetriska hot och 
terrorismstudier, Försvarshögskolan 2019 
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åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). 
Utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället i fredstid också ska ge en 
grundläggande förmåga att hantera krigssituationer. 

Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras. Detta kommer 
succesivt att vävas in krisplaneringen efterhand som anvisningar arbetas fram av nationella 
och regionala myndigheter. 

En kommunöverenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
MSB och Sveriges kommuner och landsting, SKL anger inriktningen för arbetet med det 
civila försvaret.13 Planeringen för krisberedskap och civilt försvar har mycket gemensamt. 
Det finns därför synergieffekter av att båda dimensionerna behandlas samtidigt. Från 2021 
förväntas att en ny överenskommelse tecknas mellan staten och kommunerna.  

Försvarsberedningens rapport rörande inriktningen av totalförsvaret och utformningen av 
det civila försvaret åren 2021–2025, har lagt en inriktning på arbetet14. 

”Förmågan att motstå allvarliga störningar i samhällets funktionalitet under tre månader 
samt krig under del av denna tid ska vara utgångspunkten för planeringen och grunden för 
totalförsvarets samlade förmåga.” 

I överenskommelsen mellan SKL och MSB klargörs de förväntningarna på kommunerna 
som det utgår statsbidrag för. 

Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är:  

- Kompetenshöjning gällande totalförsvar  

- Säkerhetsskydd  

- Krigsorganisation och krigsplacering  

- Ledningsansvar 

- Geografiskt områdesansvar 
 

Arbetet med de prioriterade uppgifterna, kompetenshöjning gällande totalförsvar och 
säkerhetsskydd ska genomföras under perioden 2018 till 2020-12-31. Arbetet med 
framtagande av krigsorganisation och krigsplacering av personal ska vara påbörjat men 
behöver inte vara avslutat till 2020-12-31. 
 
Kompetenshöjning gällande totalförsvar 

Förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna behöver ha grundläggande kunskaper om 
de författningar och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är 
angeläget att kunskapen om totalförsvaret ökar. 

Kommunens uppgift: 

- Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom 
utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar. 
 

Säkerhetsskydd 

                                                 

 

13 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020, MSB och SKL, MSB 2018–
05681 och SKL 18/01807  
14 Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025, 
Försvarsdepartementet Regeringskansliet, Ds 2017:66 
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Kommunen ska vidta nödvändiga förberedelser för att i arbetet med 
beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1–5§ LEH på ett säkert sätt kunna hantera 
frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet. Säkerhetsskyddslagens (2018:585) bestämmelser 
ska kunna tillämpas i erforderlig omfattning. 

Kommunens uppgifter: 

- Kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef. 

- Kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m.m.) för att 
kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges 
säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs. 

- Kommunen ska under perioden 2018–2020 etablera en process för 
säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet. 

 
En säkerhetsskyddsanalys är en grundläggande och viktig del i ett strukturerat och 
systematiskt säkerhetsskyddsarbete och en förutsättning för att kunna vidta effektiva 
säkerhetsskyddsåtgärder. Säkerhetsskyddsanalysen ska ge svar på följande frågor 

- Vad ska skyddas?  

- Mot vad ska det skyddas? 

- Hur ska det skyddas? 
 

Krigsorganisation och krigsplacering 

Kommuner ska enligt, 4 § FEH, ha de planer som behövs för att kunna upprätthålla sin 
verksamhet under höjd beredskap. Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet 
som ska bedrivas under höjd beredskap med information om bl.a. krigsorganisation och 
vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen. 

Kommunens uppgifter: 

- Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom 
totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva 
under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar. 
 

Ledningsansvar 

Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen enligt, 3 kap. 2 § LEH, för ledningen av 
den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. 

Kommunens uppgifter: 

- Kommunen bör utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd 
beredskap ansvara för kommunens ledning. 

- Kommunen bör inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar 
och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan 
statlig myndighet. 
 

Geografiskt områdesansvar 

Kommuners geografiska områdesansvar, som regleras i 3 kap. 4 § LEH, innebär 
att kommunstyrelsen under höjd beredskap ska verka för att den verksamhet 
som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan 
kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten. 

Kommunens uppgifter: 
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- Kommunen bör informera berörda lokala aktörer om arbetet med 
beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå. 
 

Rapportering 

Kommuner ska under höjd beredskap, enligt 3 kap, 5 § LEH hålla den myndighet 
som regeringen bestämmer (länsstyrelsen) informerad om beredskapsläget och 
de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen. 

Kommunens uppgifter: 

- Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system 
för informationsutbyte. 

-  Kommunen ska i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för 
rapportering och för lägesbilder. 
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2 BESKRIVNING AV ARBETSPROCESS OCH METOD 

Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera 
risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå, 
och hantera kriser och extraordinära händelser.  

Samtliga kommuner ska ställa samman och rapportera resultatet av sitt arbete med risk- 
och sårbarhetsanalys till Länsstyrelsen. Rapporteringen definieras av lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
under höjd beredskap samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om 
kommuners risk- och sårbarhetsananalyser (MSBFS 2015:5).  

Genom inrapporteringen till Länsstyrelserna bidrar kommunens RSA till att ge en samlad 
riskbild för hela samhället. Syftet med att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys är även 
att:  

- ge beslutsunderlag för beslutsfattare och verksamhetsansvariga,  

- ge ett underlag för information om samhällets risker till allmänheten,  

- ge underlag för samhällsplaneringen. 

Av dessa totalt fyra syften är alltså tre av dem inriktade på egennyttan för kommunen med 
en risk- och sårbarhetsanalys. 

2.1 SYFTE 

Risk- och sårbarhetsanalysen ska först och främst vara ett verktyg för Borås Stad, i syfte att 
öka förmågan och minska sårbarheten i den egna organisationen. Utöver detta ska 
redovisningen bidra till en samlad nationell riskbild för samhället. Utifrån detta syfte 
fokuserar Borås Stads RSA-process på egennyttan med arbetet. Denna redovisning ger en 
nulägesbild av arbetet som utförs i kommunen, och utgör en övergripande 
temperaturmätare kring kommunens risker och sårbarheter och identifierade behov av 
åtgärder. 

2.2 OMFATTNING/AVGRÄNSNING 

Den förmåga som byggs upp för att hantera extraordinära händelser kan även vara 
användbar vid händelser som inte är att betrakta som extraordinära. Statens ersättning till 
kommunerna är beräknad utifrån att den ska finansiera verksamhet som är till nytta för 
mycket omfattande och svåra händelser som allvarligt kan påverka kommunens 
verksamhet.15 Mot bakgrund av detta omfattar överenskommelsen händelser som både 
definieras som en extraordinär händelse och samhällsstörningar. 

Under 2019 har Borås Stad gjort ett omtag av processen för risk- och sårbarhetsanalys. 
Borås Stad har valt att lägga fokus under 2019 på att etablera RSA-processen i kommunens 
egen organisation. Under mandatperioden ska kommunens RSA-process utvidgas och 
omfatta fler samhällsviktiga verksamheter inom kommunens geografiska område. 

                                                 

 

15 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022, MSB 2018–09779 och SKL 18/03101 
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2.3 HELHETSSYN I SÄKERHETSARBETET 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppmanar till att ta ett helhetsgrepp om 
säkerhetsarbetet och samordna olika typer av säkerhetsarbete med arbetet med risk- och 
sårbarhetsanalyser.16 Borås Stads arbete med krisberedskap, systematiskt säkerhetsarbete 
och säkerhetsskydd utgår från Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet, CKS. CKS arbetar aktivt med att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet- och 
trygghetsarbetet i Borås Stad. 

2.4 ARBETSPROCESS OCH METOD 

Det traditionella riskhanteringsarbetet blir allt bredare och mer mångfacetterat som en följd 
av en omvärld i förändring med nya hot och riskbilder. Frågorna som kommunens 
krisberedskapsfunktioner bör hantera växer i omfattning och blir alltmer komplexa.  

För att riskhanteringen inte ska bli en isolerad fråga krävs att det finns en förankring i 
förvaltningar och bolag. Frågor och bedömningar som handlar om risker, sårbarheter och 
kritiska beroenden behöver utgå från den som känner verksamheten bäst. 

Borås Stad har under 2019 gjort ett omtag av RSA processen, i syfte skapa ett tydligt 
samband mellan identifierade risker, sårbarheter och behov av åtgärder. Processen bygger 
på en tydlig förankring i förvaltningar, identifierade bolag och räddningstjänsten. Ansvaret 
fördelas avslutningsvis politiskt per ansvarig nämnd. På så sätt ska åtgärderna kunna gå in i 
den ordinarie budgetprocessen. Det skapar även förutsättningar för att kunna följa upp 
åtgärderna.  

Under hösten 2019 har Borås Stad arbetat med en workshopserie i tre delar. 
Workshopserien är startskottet till ett kontinuerligt arbete, att med risk- och 
sårbarhetsanalysen som utgångspunkt stärka kommunens förmåga och minska sårbarheten 
i händelse av extraordinära händelser och samhällsstörningar.  

Arbetet inleddes med att Borås Stads ledningsgrupp identifierade och värderade oönskade 
händelser samt samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område. 
Kommunchefen fattade därefter beslut om fyra händelser som samtliga förvaltningar och 
identifierade bolag kunde analysera under fördjupade organisationsvisa workshopar. 
Slutligen genomfördes en workshop med representanter från kommunens förvaltningar 
och bolag där bland annat kritiska beroenden för kommunens egen organisation kunde 
identifieras.  

Arbetet har genererat organisationsvisa och mer detaljerade underlag än vad den här 
kommunövergripande redovisningen visar. Underlagen utgör grunden till fördjupade 
insatser för att stärka respektive organisations specifika sårbarheter. 

                                                 

 

16 Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB245 – 
april 2011 
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2.4.1 RISKHANTERINGSVERKTYG 

Under de organisationsvisa analyserna arbetade Borås Stad med ett riskhanteringsverktyg 
som metodiskt tar fram underlag från kommunens olika organisationer. Underlagen 
aggregeras sedan till en kommunövergripande bild. Syftet med metoden är att det ska 
finnas en förankring i bedömningarna från de olika organisationerna som bland annat 
handlar om risker, förmågor, sårbarheter och samt åtgärder som behöver vidtas.  

Riskhanteringsverktyget har sitt ursprung i en metod som Haninge kommun har tagit fram. 
Metoden har anpassats till Borås Stads förutsättningar och till Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps (MBS) senaste förskrifter om risk- och sårbarhetsanalys 
(MSBFS 2015:5). Verktyget ger även ett mervärde eftersom det tar ett bredare grepp kring 
kraven på kommunerna enligt Överenskommelse om kommunernas krisberedskap17 och 
kan därför samlat ge underlag till fler planer, analyser och processer än enbart risk- och 
sårbarhetsanalysen.  

Metoden innebär att utpekade organisationer genomför en konsekvens-, förmåge- och 
sårbarhetsbedömning av ett antal givna scenarier. Uppgifter som behöver utföras 
identifieras, såväl som behovet av samverkan och samordning. Genom verktyget bidrar 
även varje organisation till att identifiera vilka åtgärder som behöver vidtas.  

2.5 FÖRANKRING I BORÅS STADS ORGANISATIONER 

Redovisningen bygger på förvaltningsövergripande bedömningar. Varje förvaltning har 
emellertid olika verksamheter som kan bedömas på olika sätt. I möjligaste mån har 
underlaget därför utformats för att arbetet i nästa steg ska kunna brytas ner på 
förvaltningsnivå, för att förvaltningarna därefter ska kunna arbeta vidare med sina 
sårbarheter och behov av åtgärder. Detta arbete ska i nästa redovisning aggregeras från 
verksamheterna upp till en kommunövergripande nivå. 

                                                 

 

17 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting ”Överenskommelse 
om kommunernas krisberedskap” MSB 2018–09779 SKL  18/03101 
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Identifieringen av de bolag som deltagit i 2019 års process har gjorts utifrån den särskilt 
samhällsviktiga verksamhet de utgör, såsom bostadsbolag och elbolag.  

2.6 VALIDITET  

Risk- och sårbarhetsanalysen ger en samlad bedömning om hot, risker och sårbarheter och 
kritiska beroenden. Analyserna i den här rapporten bygger på skattningar från personer 
med god kännedom om sina respektive organisationer.  

2.7 SEKRETESS 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) menar att risk- och 
sårbarhetsanalysen i så stor utsträckning som möjligt ska vara öppen för insyn, och 
hänvisar till offentlighetsprincipen som en av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle.18  

Under RSA-arbetet har löpande ställningstaganden gjorts kring materialet som tagits fram 
och som förts till rapporten.  

2.8 DEFINITIONER 

CKS Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och 
säkerhet 

Extraordinär händelse Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse 
som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller 
överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en 
kommun eller ett landsting.19 

Geografiskt  

områdesansvar  Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om 
extraordinära händelser i fredstid verka för att (2 kap. 7 § 
LEH):  

1. olika aktörer inom kommunens geografiska område 
samverkar och uppnår samordning i planerings- och 
förberedelsearbetet,  

2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under 
en sådan händelse samordnas och  

3. information till allmänheten under sådana förhållanden 
samordnas. 

ISF Inriktnings- och samordningsfunktion20 

Kritiska beroenden Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga 
verksamheter ska kunna fungera. Sådana beroenden 
karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i levererande 

                                                 

 

18 www.msb.se 
19 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och 
höjd beredskap (LEH) 1 kap. 4§ 
20 www.msb.se 
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verksamheter relativt omgående leder till 
funktionsnedsättningar, som kan få till följd att en extraordinär 
händelse inträffar.21  

Krisberedskap  Förmågan att genom utbildning, övning och andra åtgärder 
samt genom den organisation och de strukturer som skapas 
före, under och efter en kris förebygga, motstå och hantera 
krissituationer.22  

Rakel Ett digitalt radiokommunikationssystem som används av 
aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. 

Risk En sammanvägning av sannolikheten för att en händelse ska 
inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till.23 

Samhällsstörning  Begreppet saknar definition i lag men definieras i 
redovisningen som: 

- en händelse som drabbar många människor eller stora 
delar av samhället och hotar grundläggande värden och 
funktioner, 

- ett tillstånd som inte kan hanteras med normala 
resurser och organisation, 

- en oväntad händelse utanför det vanliga och vardagliga 
och som fordrar samordnande åtgärder från flera 
aktörer, 

- ett ökat behov av samordning. 

Samhällsviktig verksamhet En verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor.  

- Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan 
ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i 
andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig 
kris inträffar i samhället.   

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för 
att en redan inträffad kris i samhället ska kunna 
hanteras så att skadeverkningarna blir så små som 
möjligt.24 

Sårbarhet De egenskaper eller förhållanden som gör ett samhälle, ett 
system, eller egendom mottagligt för de skadliga effekterna av 
en händelse.25 

  

                                                 

 

21 MSBFS 2015:5 2§ 
22 MSBFS 2015:5 2§ 
23 MSBFS 2015:5 2§ 
24 MSBFS 2015:5 2§ 
25 MSBFS 2015:5 2§ 
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3 IDENTIFIERAD SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM 

KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, 
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Kommunen är i behov av 
kunskap om andra viktiga verksamheter som bedrivs i kommunen, för att i samverkan 
kunna hantera krisen. 

Med samhällsviktig verksamhet menas verksamheter som uppfyller båda eller en av 
nedanstående beskrivningar. 

- Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans 
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en 
allvarlig kris inträffar i samhället. 

- Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.26 

Samhällssektor Med samhällssektor avses i detta sammanhang de olika områden inom 
vilka viktiga samhällsfunktioner finns och samhällsviktig verksamhet kan identifieras.  

Viktig samhällsfunktion Viktig samhällsfunktion är ett samlingsbegrepp för de 
verksamheter som upprätthåller en viss funktionalitet. Varje sådan funktion ingår i en eller 
flera samhällssektorer och upprätthålls av en eller flera samhällsviktiga verksamheter.  

Samhällsviktig verksamhet Med samhällsviktig verksamhet avses de verksamheter, 
anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för 
upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner.  

Endast verksamhet som absolut behövs för upprätthållandet av viktiga samhällsfunktioner 
vid allvarliga händelser eller kriser bör identifieras som samhällsviktig.  

Samhällsviktig verksamhet kan vara av nationell, regional eller lokal betydelse. Lokalt 
samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som vid ett bortfall eller en störning i 
verksamheten kan leda till allvarliga lokala konsekvenser. 

3.1 METOD 

Baserat från tidigare underlag från risk- och sårbarhetsanalysen 2015-2019 genomfördes en 
översyn av identifierad samhällskritisk verksamhet i Borås Stads ledningsgrupp under en 
workshop den 30 augusti 2019. Därefter gjordes kompletteringar efter kontakter med 
identifierade nyckelpersoner i underlaget nedan.  

Arbetet fortsätter med att identifiera kommunens samhällsviktiga verksamhet inom det 
geografiska området. CKS kommer under våren 2020 att fördjupa kartläggningen av den 
samhällsviktiga verksamheten och genomföra fördjupade analyser på verksamhetsnivå.  

Redovisningen av identifierad samhällsviktig verksamhet utgår från 11 samhällssektorer 
och viktiga samhällsfunktioner. 

                                                 

 

26 MSBFS 2015:5 2§ 
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3.2 SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET INOM KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Samhälls-
sektor 

Viktiga samhälls-
funktioner 

Verksamhet 
inom geografiska 
området 

Kommunal 
verksamhet 

Energi-
försörjning 

Produktion och 
distribution av el, 
fjärrvärme, tillgång på 
drivmedel m.m. 

Vattenfall 

Sandhult-
Sandareds el 

 

Borås Elnät  

- Elnät 
- Kommunikations

nät 

Borås Energi och miljö  

- Kraftvärmeverk 
- Hetvatten-

centraler 
- Vattenkraftverk 
- Biogas-

produktion 
- Fjärrkyla 

   Finansiella 
tjänster 

Betalningar. 
Kontantförsörjning som 
kontanthantering, 
betalningsförmedling, 
fondverksamhet och 
värdepapper m.m. 

Nordea 
(kommunens egen 
bank) 

Bankväsendet i 
övrigt 

Värdetransportbolag 
med kontor i 
kommunen 

 

Handel och 
industri 

Detaljhandel, 
tillverkningsindustri 
m.m. 

Entreprenad-
verksamhet som 
kommunen 
upphandlar.  

Logistik och 
distribution samt 
verkstad och 
elektronik 

 

Hälso- och 
sjukvård samt 
omsorg 

Akutsjukhus, psykiatri, 
primärvård, 
barnomsorg, 
smittskydd, 
läkemedelsdistribution, 
funktionshindrade, 
äldre m.m. 

Vårdcentraler 

Södra Älvsborgs 
Sjukhus 

Ambulansstation 

Hela kommunens 
omsorgsverksamhet; 
vård, äldreomsorg, stöd 
till missbrukare, stöd 
och service till personer 
med 
funktionsnedsättning, 
förskolor samt individ 
och familjeomsorg. 

Krisstöd 

Information 
och 
kommunikation 

Fast telefoni samt 
mobil telefoni, internet,   

Borås Tidning 

Radion Sjuhärad 

Stadsnätet (IT) 

Rakel 
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IT-kommunikation, 
radio m.m.  

Kommunikationssystem 
i form av tv, radio, 
Internet, tidningar, post, 
IT och sociala medier.  

Postterminal 

Rakel-infrastruktur 

Bibliotek och andra 
mötesplatser 

Sociala medier 

Kommunal-
teknisk 
försörjning 

Dricksvatten-
försörjning, 
avloppshantering, 
renhållning, 
sophantering, 
väghållning m.m. 

Trafikverket 

NCC 

Privata väghållare 

Snöröjning på 
entreprenad 

Borås Energi och miljö  

- vattenrenings-
verk 

- avloppsrenings-
verk 

- avfallshantering 

Tekniska förvaltningen 

Servicekontoret 

Livsmedel Dricksvatten 

Tillverkning, distribution 
och kontroll av 
livsmedel m.m.  

Särskild 
distributionscentral 
för livsmedel 

Extern leverantör 
som levererar kyld 
mat till hemtjänsten  

Avtal med 
leverantör som 
tillhandahåller mat  

Miljöförvaltningen, som 
kontrollerar 
livsmedelsanläggningar 

Decentraliserade 
mottagnings/tillagnings/ 
serveringskök  

Borås Energi och Miljö 
dricksvattenproduktion 
och distribution  

Offentlig 
förvaltning  

 

Ledningsfunktioner 

Stödfunktioner 

Länsstyrelsens 
djurskydd 

Centrala och 
förvaltningsspecifika 
ledningsfunktioner för 
vardag och 
extraordinära 
händelser/samhälls-
störningar. 

Skydd och 
säkerhet 

Polismyndigheten, 
kommunal 
räddningstjänst, 
kriminalvård, Åklagar-
myndigheten, 
domstolsväsende, 
militärt försvar, 
bevaknings- och 
säkerhetsverksamhet, 
alarmeringstjänst, m.m. 

Polisen 

Tingsrätten 

Privata vakt- och 
bevakningsbolag  

Kriminalvårdens 
anstalt 

Tjänsteman i Beredskap 
i kommunen  

Räddningstjänsten, 
Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund 

 

Social-
försäkringar 

Offentliga 
trygghetssystem som 
utbetalning av pension, 
a-kassa, 
socialförsäkringar, 
försörjningsstöd m.m.  

Sjuk och 
arbetslöshets-
försäkring 

Försäkringskassans 
kontor 

Ekonomiskt bistånd  
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Migrationsverkets 
kontor 

Transporter Väg-, järnväg- och 
flygtransporter/logistik, 
kollektivtrafik m.m.  

Logistikföretag  

Bussgarage  

Riksväg 40, behovet 
av reservvägar 

Viareds flygplats 

Färdtjänst 

Tekniska förvaltningen, 
gatunät och driftstöd till 
privata vägföreningar 

Servicekontoret, 
väghållnings och 
anläggningsresurs, samt 
förvaltar Borås Stads 
alla fordon 

  



27 

 

 

4 IDENTIFIERADE KRITISKA BEROENDEN FÖR KOMMUNENS 

SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHET 

Den samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv förvaltar, bedriver eller äger har 
kritiska beroenden från andra delar av samhället såsom drivmedel, el och farbara vägar. 
Sårbarheten i förhållande till olika beroenden varierar mellan verksamheterna.  

I detta avsnitt redovisas en övergripande bild av kommunens beroenden av olika kritiska 
funktioner i samhället. Redovisningen utgår från kritiska beroenden som rör den 
samhällsviktiga verksamhet som kommunen själv förvaltar, bedriver eller äger.  

4.1 METOD 

Under en avslutande workshop med förvaltningar, identifierade bolag och 
räddningstjänsten identifierades kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet. Bedömningar gjordes även kring acceptabel avbrottstid.  

4.2 KRITISKA BEROENDEN I KOMMUNENS VERKSAMHETER 

För att identifiera kritiska beroende har förvaltningar, identifierade bolag och 
kommunalförbund fått svara på en enkät om deras kritiska beroenden. 18 svar har totalt 
inkommit. Svaren sammanställas för att få en stadsövergripande bild av upplevda kritiska 
beroenden. I tabellen nedan redovisas antalet organisationer som angivit respektive 
acceptabel avbrottstid.  

Beroende Acceptabel avbrottstid 

< 3 timmar 24 timmar 1 vecka 

Lokalt nätverk 8 4 3 

Mobiltelefoni 9 6 2 

Fast telefoni 1 2 9 

Internet 5 9 4 

E-post 3 11 4 

Drivmedel 1 9 5 

Elförsörjning 14 3 1 

Farbara vägar 4 12 4 

Personal 9 7 2 

Vatten och avlopp 4 11 3 

Livsmedel - 11 6 

Värme 1 13 4 

Vitala förbrukningsvaror 1 6 7 
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Vitalt materiell 1 2 9 

 

Kritiska beroenden varierar beroende på verksamhet. Föra att lösa det kommunala 

uppdraget framstår det tydligt att det finns kritiska beroenden som kommunen behöver 

vara observant på och värdera behovet av att minska beroendet. De tydligaste 

stadsövergripande områdena är: 

- tillgång till verksamhetssystem 

- möjlighet att kommunicera 

- tillgång till internet 

- tillgång till drivmedel till fordon 

- tillgång till el 

- tillgång till vatten och avlopp 

- tillgång till livsmedel och möjligheten att tillaga mat 

Tillgången till personal är dessutom kritiskt för nästan hela den kommunala verksamheten.  
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5 IDENTIFIERADE OCH ANALYSERADE RISKER FÖR 

KOMMUNEN OCH KOMMUNENS GEOGRAFISKA OMRÅDE 

5.1 RISKIDENTIFIERING 2015 

Av redovisningen 2015 framgår att olika oönskade händelser prövades på förvaltningar, ett 
urval av bolag samt räddningstjänstförbundet. Två av scenarierna var förutbestämda och 
gemensamma för hela Sjuhärad och övriga fick respektive verksamhet själva skapa baserat 
på egna önskemål, tidigare erfarenheter eller identifierade analysbehov. De två 
förutbestämda händelserna för 2015 var: 

- ”Trafikolycka – farligt gods” som leder till att respektive verksamhet måste 
utrymma sina ordinarie lokaler. Ett större område evakueras och stor allmän oro 
råder bland kommunens invånare. 

- ”Otjänligt dricksvatten”, då 50 % av kommunens invånare, inklusive den testade 
verksamheten har otjänligt dricksvatten i kranen och 25% av personalen i 
respektive verksamhet är sjukskriven. 

Sammantaget identifierades följande händelser: 

1. Social oro 
2. IT och Kommunikation 
3. Snöoväder 
4. Storm 
5. Elbortfall 
6. Sjukdom/smitta 
7. Otjänligt dricksvatten  
8. Trafikolycka – farligt gods 

 

5.2 RISKIDENTIFIERING 2019 
Kommunens ledningsgrupp genomförde vid en workshop under ledning av CKS en 
riskidentifiering och riskvärdering för kommunen och kommunens geografiska område. 
Under workshopen dokumenterades inledningsvis oönskade händelser som kan drabba 
kommunen. Identifieringen gjordes ur ett kommunövergripande perspektiv, med 
grupperingar av förvaltningar som arbetar med likartade frågor. Utgångspunkten var att 
identifiera händelser ur ett brett perspektiv och MBS:s fem identifierade riskområden 
beaktades vid riskidentifieringen.  

- Natur och väderrelaterade händelser  

- Andra stora olyckor  

- Teknisk infrastruktur och försörjningssystem  

- Antagonistiska hot och social oro  

- Sjukdomar  

En stor mängd oönskade händelser listades. Av dem prioriterades 3-4 händelser per grupp 
för riskvärdering. De händelser som valdes ut var följande. 

 
Nr Oönskad 

händelse 
Orsak Påverkan Motivering 

A1 Pandemi Nya 
virusstammar/ 

Samhällsfunktioner inte 
kan upprätthållas, 

Stora 
konsekvenser som 
slår mot alla 
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resistenta 
bakterier 

sjukvården 
överbelastas. 

medborgare och 
samtliga 
samhällsfunktioner
. 

A2 Giftigt 
utsläpp 

Trafikolycka 
R40/Attentat 

Evakuering, störningar i 
kommunikationer, 
Sjukvården 
överbelastas. 

R40´s läge 
 

A3 Bortfall el Extremväder/ 
sabotage/elbrist 

Kommunikation, 
informationsbortfall, 
vatten, mat, drivmedel, 
betalningslösningar. 

Extremt elberoende i 
dagens samhälle. 

A4 Förorenat 
vatten 

Sabotage mot 
dricksvatten-
systemen 

Otjänligt vatten/Vatten-
försörjningen slås ut 

Under 3 dygn 

B1 Fastighets-
bränder 

Olycka Påverkar kommunens 
åtaganden inom 
samhällsviktiga 
verksamheter. 

 

B2 Elbortfall Oväder Samhällsviktiga 
verksamheter 

 

B3 Social oro Kriminalitet Minskad tillit till 
demokratin 

 

B4 Cyberattack 
mot 
kommunal 
verksamhet 

Hacking   

C1 Stora 
snömängder 
orsakar 
svårigheter i 
framkomlig-
het 

Snöfall och kyla 

 

Isolering, lokal matbrist, 
logistikproblem, 
medicinska insatser 
försvåras, trafikproblem 
ex personer kvar i bilar 
m.m. 

 

Inträffar bara på 
vintern. Kan inträffa 
dygnet runt. Tidigare 
erfarenheter ex 15 nov 
1995 

 

C2 Omfattande 
brand på 
SÄS 

Olycka Evakuering, ingen 
akutsjukvård kan 
bedrivas på SÄS, direkt 
skadade eller döda i 
samband med 
händelsen,  

Kan inträffa 24/7/365. 
Baseras inte på någon 
direkt tidigare händelse 

C3 Cyberattack-
fake news 

Nättroll försöker 
genom 
mail/sociala 
påverka 
pedagogers 
undervisning 
inom 
skolväsendet. 

Psykisk oro och ohälsa, 
risk för partisk 
undervisning, 
överbelastade närverk, 
folkstorm på sociala 
medier 

 

Ett samhällsfenomen 
som delvis redan har 
inträffat, För några år 
sedan inträffande en 
attack riktad mot 
bibliotekarier 

D1 Storm Väder El- & teknik bortfall, 
kyla, hinder på vägnät, 
mm 

Erfarenhet bl.a. från 
Gudrun och Per. 
Klimatförändringar. Vårt 
teknikberoende är ännu 
större nu än under 
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Gudrun och effekterna 
blir sannolikt värre nu 

D2 IT-attack Organiserade 
hackers i 
nationellt syfte 
eller för lokal 
politisk 
påverkan 

Handlingsförlamning, 
löneutbetalning, recept, 
styr- & reglersystem 

Normalläge med 
cyberattacker nationellt 
och mot kommuner. 
Utmaning att hinna 
med utvecklingen med 
”medel och motmedel” 

D3 Tankbils-
olycka 
motorvägen 

Trafikolycka Masskadeutfall, Rv40 
stängs, förorening 
dagvatten, m.m. 

Scenariot fångar upp 
flera händelser med 
ADR olycka, 
masskadeutfall, 
föroreningar, etc. RV40 
har mycket trafik 
genom Borås 

E1 Social oro, 
hot mot 
demokratin 

Extremism 
(höger, vänster 
religiös), 
Gängkrig, 
Narkotika, 
Socialt och 
ekonomiskt 
utanförskap 

Brist på tillit mot 
samhällsfunktionerna, 
Tar sak i egna händer, 
parallellsamhällen 
skapas 

 

Tidigare händelser. 
Bilbränder i förorter, 
knivmord, 
gängskjutningar, finns 
parallellsamhällen med 
klaner och subkulturer 
som styr i vissa 
stadsdelar. 

E2 Långvariga 
strömavbrott 

Sabotage, Krig, 
Naturkatastrofer 
Långvarig kall 
vinter 

Samhället slås ut, 
Allting stannar 

Vi har gjort oss väldigt 
strömberoende allt från 
individnivå upp till 
samhällsnivå. 

E3 Dödligt våld 
mot 
kommunal 
verksamhet 

Psykisk ohälsa, 
koppling till 
verksamheten, 
extremism i 
dess olika 
former, 
copycats   

Skapar skräck, stark 
oro, bristande tillit mot 
samhället och mellan 
grupper 

Det har inträffat i en 
stad i vår region med 
liknande struktur och 
inträffar i världen med 
jämna mellanrum. Hög 
förekomst av vapen ute 
i samhället. Människor 
med psykisk sjukdom 
får inte den vård dem 
behöver 

E4 Höga 
temperaturer-
Extrem 
värme 

Beror på klimat-
förändringar 

Barn, äldre och 
personer med 
funktionsnedsättning 
påverkas av värmen 
och behöver skyddas, 
Bristande 
vattenförsörjning, 
skogsbränder. 

Baserat på erfarenhet 
från senare år samt 
forskningsrapporter 
som påvisar 
klimatförändringar med 
högre temperaturer 

5.3 RISKVÄRDERING  

Riskmatriserna som presenteras nedan är inte helt jämförbara eftersom det är delvis olika 
typer av oönskade händelser som har värderats under RSA 2015-2018 och RSA 2019-2022 
är. De illustreras emellertid ändå tillsammans, för att skapa förutsättningar för 
jämförbarhet, i de fall där det är möjligt. 
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En del risker återkommer i riskmatrisen 2019-2022 men har värderats olika då de har 
beskrivits med olika orsaker och påverkan. Ett el-bortfall som orsakas av en antagonistisk 
handling kan till exempel bedömas annorlunda än ett el-bortfall som orsakas av en storm. 

5.3.1 2015-2018 

   

 

5.3.2 2019-2022 
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5.4 SCENARIER FÖR FÖRDJUPAD ANALYS  

Av de risker som identifierats och värderats 2019 valdes fyra ut till fördjupade analyser 
enligt beslut från kommunchef Svante Stomberg.27 Beslutet motiverades med att 
händelserna täckte in så många verksamheter som möjligt. Utvalda risker var: 

- Elbortfall 

- Dödligt våld 

- Vattenförsörjning 

- IT-störning 

Händelserna omarbetades till scenarier. Ett antal tänkbara följdhändelser identifierades på 
förhand, och konsekvenserna för följdhändelserna bedömdes för respektive organisation. 
Organisationerna fick även möjlighet att identifiera egna följdhändelser. Konsekvenser av 
de beskrivna följdhändelserna var olika beroende på organisation.  

Mot bakgrund av de möjliga konsekvenserna har respektive organisation gjort en 
sårbarhetsbedömning av scenariot. 28 Underlaget ligger till grund för respektive 
organisations fortsatta arbete för att minska sårbarheten, och öka förmågan att motstå 
händelser som kan bli en konsekvens av scenariot.  

Utifrån riskhanteringsunderlaget har respektive organisation därefter bidragit med förslag 
på åtgärder för att minska den sårbarhet som organisationen utsätts för som en konsekvens 
av scenariot.   

Utöver detta fick aktörerna vid workshoparna även ange vilka resurser de kan bidra med 
för att stödja övriga organisationer vid extraordinära händelser/samhällsstörning samt 
vilket behov de ser av samordning utifrån sitt perspektiv. Detta redovisas inte här men 
utgör ett underlag för CKS:s vidare arbete med att stärka kommunens samlade 
krisberedskapsförmåga. 

5.5 SAMMANFATTANDE BEDÖMNING 

Analysen från scenarierna ger ett underlag till fortsatt arbete för att minska sårbarheterna ur 
såväl ett kommunövergripande perspektiv, som för specifika insatser tillsammans med 
respektive förvaltning och bolag.  

Sammantaget bedöms Borås Stad ha en god förmåga att hantera extraordinära händelser 
och samhällsstörningar. Det finns en förberedd plan för hur kommunen ska hantera 
samhällsstörningar och extraordinära händelser samt ett planverk för kriskommunikation. 
Kommunen har en TiB samt andra viktiga krisberedskapsresurser inom kommunens egen 
organisation.  

Övergripande behövs insatser för att implementera planverken och skapa en trygghet i den 
kommunövergripande styrningen och ledingen. Övning och utbildning är en sådan åtgärd. 
Kommunen behöver också skapa redundans i förhållande till flera av sina kritiska 
beroenden.   

                                                 

 

27 Övergripande risker och förslag till beslut, Borås 2 september 2019  
28 Sårbarhetsbedömning: Låg (ej sårbar), Medel (viss sårbarhet), Hög (mycket sårbar) 
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6 BESKRIVNING AV IDENTIFIERADE SÅRBARHETER OCH 

BRISTER I KRISBEREDSKAP INOM KOMMUNEN OCH DESS 

GEOGRAFISKA OMRÅDE 

Borås Stads metod för risk- och sårbarhetsanalys innebär att scenariospecifika 
sårbarhetsbedömningar har genomförts. I de fördjupade analyserna har såväl förvaltningar 
som identifierade bolag och räddningstjänsten analyserat scenariernas konsekvenser, och 
därefter gjort en sammantagen sårbarhetsbedömning för respektive scenario.  

I detta kapitel beskrivs kommunövergripande sårbarheter och brister i krisberedskapen 
inom kommunen och dess geografiska område. Det kan vara sårbarheter som återkommer 
för flera scenarier eller brister i krisberedskapen som har lyfts fram av aktörerna som 
särskilt kritiska. 

 

Kapitel Sårbarhet Beskrivning 

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 

 

1.5.1 
Ev. utvidgade zoner för 
kärnkraftsberedskapen 

Borås Stad ligger inom förslaget för de utvidgade 
zonerna för kärnkraftsberedskapen som måste 
dimensionera för att hantera större utsläpp. 

1.5.2 Betydande risk för 
översvämning 

Översynen av områden med betydande 
översvämningsrisk har resulterat i att 11 områden 
längs vattendrag har identifierats från MSB. Borås 
är med anledning av närheten till Viskan ett av 
dem. 

1.5.3 Två särskilt utsatta 
områden i Borås Stad  

Förekomsten av organiserad brottslighet och 
kriminella nätverk i Borås Stads särskilt utsatta 
områden är systemhotande vad gäller 
rättssäkerhet, demokrati och mänskliga 
rättigheter. 

1.5.4 Antagonistiska hot Antagonistiska hot riktar sig mot lokala 
samhällsviktiga funktioner och skyddsvärden. 
Oönskade händelser som de skapa kan ge 
upphov till en stor påverkan på kommunen. På 
lokal nivå är det framför allt de så kallat särskilt 
utsatta områdena som är drabbade. Borås Stad 
har två sådana områden. 

1.5.5 Civilt försvar  Kommunen har en rad åtaganden enligt 
överenskommelsen om civilt försvar 2018-2020 
som ska implementeras. 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 

3.2 Samhällsviktig verksamhet 
är enbart identifierad av 
kommunens egen 
organisation. 

Identifieringen behöver kompletteras med 
förankring från andra organisationer inom det 
geografiska området.  
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4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 

4.2 De redovisade kritiska 
beroendena utgår från 
övergripande 
förvaltningsvisa/bolagsvisa
/räddningstjänsten 
bedömningar men tar inte 
höjd för verksamhetsvisa 
skillnader. 

Identifieringen behöver brytas ner per förvaltning, 
på verksamhetsnivå. 

4.2 Kritiska beroenden med 
acceptabel avbrottstid 

Arbetet har påvisat kritiska beroenden som ger 
upphov till flera allvarliga sårbarheter för 
kommunens samhällsviktiga verksamhet. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 
område 

5.4 

(4.2) 

Brist på reservkraft vid 
omfattande störningar. 

Bristen på reservkraft har identifierats under 
arbetet.  

Reservkraften identifierades även som en 
sårbarhet i Borås Stads RSA 2015-2019. De 
fastigheter som behöver nyttja reservkraft bör 
utrustas med särskild kontakt för inkoppling av 
mobilt reservkraftverk. Ett skäligt antal 
reservkraftverk bör efter kartläggning av behoven 
anskaffas. Rutiner bör finnas i Borås Stad som 
säkerställer att känsliga verksamheter vid 
nyetablering förses med möjlighet att ta emot 
reservkraft. Möjligheten att vid behov kunna hyra 
in mobila kraftverk genom avtal med privata 
leverantörer bör utredas.29 

5.4 

 

Grundberedskapen 
dimensioneras utifrån 
normala omständigheter 
och räcker inte till vid 
omfattande störningar. 

Vid en extraordinär händelse/samhällsstörning 
kan snabbt resurser bli en bristvara, såväl 
personella resurser som materiella resurser. Stöd 
från andra aktörer såsom grannkommuner och 
samhällsviktig verksamhet inom kommunens 
geografiska område behöver vara förberett. 

Vid en extraordinär händelse eller annan svår 
händelse som kräver krisledning från kommunen 
finns det en risk att tillgänglig ledningspersonal 
blir en kritisk resurs. Stora händelser kan direkt 
eller indirekt påverka ledningspersonalen, 
samtidigt som det kan finnas ett omedelbart 
behov av att samla personalen till stabsarbete. 

                                                 

 

29 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, Borås Stad 
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5.4 Brist på en alternativ 
ledningsplats 

Kommunen har en ledningsplats för att leda 
verksamheten inom sitt ansvarsområde och för att 
kunna samverkan med andra aktörer på olika 
nivåer vid en extraordinär 
händelse/samhällsstörning och vid höjd 
beredskap. Härifrån utövar kommunen också det 
geografiska områdesansvaret. Behovet av att 
kunna verka från en alternativ ledningsplats kan 
uppstå under såväl extraordinära 
händelser/samhällsstörningar som under höjd 
beredskap. Borås Stad saknar en alternativ 
ledningsplats.  

5.4 Kommunen saknar ett 
beredskapslager med 
exempelvis vattendunkar, 
mindre el-aggregat, 
ficklampor, filtar, 
förnödenheter etc. 

Vid workshoparna lyftes ett behov av att 
kommunen har ett eget centralt beredskapslager 
att kunna nyttja vid en extraordinär 
händelse/samhällsstörning. 

5.4 Svårigheten att hantera 
större antal individer som 
är i behov av hjälp vid en 
extraordinär 
händelse/samhällsstörning 

Flera av kommunens verksamheter stödjer 
individer med särskilda behov även i normalläge. 
Vid extraordinära händelser/samhällsstörningar 
kan förtätning av verksamheterna underlätta för 
att ta hand om dessa individer. Detta behöver 
förberedas. 

5.4 Brist på alternativa 
kommunikations-
möjligheter 

Av arbetet 2019 återkommer behovet av 
alternativa kommunikationssystem. 
Begränsningen i antalet Rakelapparater lyfts som 
en utmaning. 
 
Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2015-
2018 lyfte också behovet av ytterligare 
Rakelapparater för att effektivt kunna bedriva 
krisledning.30 Borås Stad har sedan dess tagit 

fram en plan för en Rakel organisation. Den är 
emellertid ännu inte implementerad.   

5.4 Avsaknaden av en 
samverkansstruktur som 
omfattar samhällsviktiga 
aktörer inom kommunens 
geografiska område som 
är förberedd på att agera 
under en skarp händelse  

 

Samverkan och samordning är kritiskt för att 
kunna hantera extraordinära 
händelser/samhällsstörningar såväl före, som 
under och efter händelsen. Det gäller såväl inom 
kommunens verksamheter som mellan 
kommunen och andra samhällsviktiga aktörer. 
Samverkan behöver förberedas för att fungera en 
händelse.   
 
En inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) är 
en tillfälligt sammansatt aktörsgemensam funktion 
för att sluta överenskommelser om inriktning och 

                                                 

 

30 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, Borås Stad 
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samordning. I praktiken är alltså ISF möten, 
fysiska eller på distans, som berörda aktörer 
genomför för att komma överens om hur en 
samhällsstörning ska hanteras. Kommunen, som 
har det geografiska områdesansvaret på lokal 
nivå, kallar till och är värd för möten i ISF men alla 
berörda aktörer kan påtala behovet. Kommunen 
ansvarar även för att sätta upp ett 
aktörsgemensamt ISF-stöd som bland annat 
förbereder och skapar underlag till mötena.31 

5.4 Högt beroende av externa 
beredskapsresurser 

Genom upphandlingar finns externa 
beredskapsresurser att tillgå, för att t.ex. röja 
vägar från nedfallna träd eller få ut nödvatten. Det 
beskrivs under workshoparna finnas ett behov av 
central styrning på vilka beredskapsförmågor som 
ska finnas i egen regi genom främst 
Servicekontoret, respektive upphandlas.  

5.4 Samlad lägesbild 
Idag finns en rutin att CKS sammanställer en 
samlad lägesbild för kommunen. Den rapporteras 
därefter till Länsstyrelsen. Denna interna lägesbild 
behöver kompletteras med rutiner för 
samhällsviktig verksamhet som inte är 
kommunens egen, för att lägesbilden ska bli 
komplett.  

5.4 Rutiner för hot och våld 
Det finns idag såväl kommuncentrala rutiner för 
hot och våld samt egna rutiner som är framtagna 
av olika verksamheter. Rutinerna skiljer sig till 
viss del åt från varandra.  

5.4 Högt beroende av 
fungerande 
livsmedelsförsörjning 

Flera av kommunens verksamheter har ett högt 
beroende av en fungerande livsmedelsförsörjning. 
Som en konsekvens av beroendet kan 
verksamheter behöva stänga om det blir avbrott 
eller störningar som påverkar leveranserna. En 
möjlighet skulle kunna vara en utökad 
lagerhållning i verksamheternas kök och ett 
gemensamt centrallager för krismenyer under 
samhällsstörningar. 

5.4 Högt beroende av 
fungerande IT system och 
verksamhetskänslig 
information för många 
verksamheter på kort sikt - 
och för alla verksamheter 
på längre sikt. 

Vid workshoparna beskriver flera verksamheter 
ett högt beroende av fungerande IT-system. 
Verksamheter kan komma behöva stänga ner sin 
verksamhet om inte IT-systemen fungerar som de 
ska. 

5.4 Högt beroende av 
verksamhetskänslig 
information. 

Flera verksamheter beskriver tillgången till 
verksamhetskritisk information som ytterst kritisk 
för sin verksamhet. Det kan vara register, 
journaler etc. Verksamheter kan komma behöva 

                                                 

 

31 Att arbeta i ett ISF-stöd, MSB 2019, MSB1382 
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stänga ner sin verksamhet om inte IT-systemen 
fungerar som de ska. 

5.4 Sårbarheter kopplat till 
stadens IT system 

Säkerhetsskyddsarbetet inbegriper 
informationssäkerhet, och syftar till att ge 
informationstillgångar ett fullgott säkerhetsskydd. 
Genom att öka kunskapen och vidta åtgärder 
inom området minskas sårbarheten i stadens IT 
system. 

5.4. 

(3.1) 

Osäkerhet kring 
beslutsprocessen vid 
behov av prioritering av 
kommunens 
samhällsviktiga 
verksamheter och 
kommuncentral inriktning i 
samband med 
extraordinär 
händelse/samhällsstörning 

Under workshoparna framkommer ett tydligt 
behov av en kommunövergripande prioritering av 
kommunens verksamheter för att kunna fokusera 
på att upprätthålla lagstadgad och nödvändig 
verksamhet, genom till exempel kunna omfördela 
personella resurser så att kritiska verksamheter 
får tillräckligt med personal. Det handlar även om 
materiella resurser, lokaler och utrymmen som 
ska disponeras etc.  
 
Det finns en viss osäkerhet kring hur ett sådant 
förfarande skulle fungera och en 
koncernövergripande inriktning efterfrågas.  

5.4 

 

Otydlighet i organisationen 
av hur styrning och 
ledning går till i samband 
med en kris 

Under workshoparna framkommer en osäkerhet 
kring hur Borås Stads krishanteringsorganisation 
ska fungera, samt vilken roll verksamheterna 
själva förväntas ta. 
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7 BEHOV AV ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV RISK- OCH 

SÅRBARHETSANALYSENS RESULTAT 

Borås Stads metod för risk- och sårbarhetsanalys innebär att det har genomförts 
scenariospecifika åtgärdsbedömningar för att stärka förmågan vid en extraordinär 
händelse/samhällsstörning. I de fördjupade analyserna har såväl förvaltningar som 
identifierade bolag och räddningstjänsten analyserat scenariernas konsekvenser, och 
därefter gjort en sammantagen åtgärdsbeskrivning för respektive scenario. 

I detta kapitel beskrivs kommunövergripande åtgärder med anledning av risk- och 
sårbarhetsanalysens resultat. Det kan vara åtgärder som återkommer för flera scenarier eller 
åtgärder som har lyfts fram av aktörerna som särskilt kritiska att vidta för att skapa ett 
robust samhälle.  

Åtgärderna presenteras tillsammans med de sårbarheter som lyfts fram i analysen, för att ge 
en bakgrund till aktiviteterna, och för att sättas i ett sammanhang. Listan ger även en 
politisk ansvarsfördelning genom att åtgärderna fördelas per ansvarig nämnd. Syftet med 
detta är att få större tyngd i risk- och sårbarhetsanalysens åtgärder, ge möjligheter till att 
uppföljning av åtgärderna, samt skapa en tydlig koppling till den ordinarie 
budgetprocessen.  

 

Kapitel Sårbarhet Behov av åtgärd Ansvar  

1. Beskrivning av kommunen och dess geografiska område 

 
1.4.1 

 
Ev. utvidgade 
zoner för 
kärnkrafts-
beredskapen 

Bevaka de eventuellt kommande nya 
planeringsförutsättningarna för utvidgade 
zoner för kärnkraftsberedskapen.  

Kommun-
styrelsen 

1.4.2 Betydande risk för 
översvämning 

Tydligt integrera översvämningsrisken i 
Borås Stads krisberedskapsarbete. I detta 
arbete bör det även tas höjd för andra 
klimatanpassningsaspekter. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden/ 

Kommun-
styrelsen 

1.4.3 Två särskilt utsatta 
områden i Borås 
Stad 

 

Borås Stad har flera pågående insatser för 
att minska sårbarheten som kommunens 
särskilda områden ger upphov till. 
Eftersom de utsatta områdena påverkar 
hela kommunen arbetar Borås Stad utifrån 
ett helhetsperspektiv. Det är av stor vikt att 
detta arbete fortsätter.  

Kommunen bör fortsätta med att utveckla 
samverkan gällande de särskilt utsatta 
områdena med relevanta aktörer inom det 
geografiska området. 

Kommunen bör också fortsätta arbeta med 
demokratistärkande insatser mot både 
lokalsamhället och kommunens egen 

Kommun-
styrelsen och 
Borås Stads 
samtliga 
nämnder och 
bolags-
styrelser 
samt 
förbunds-
direktionen 
för SÄRF 
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organisation. Här bör särskilt fokus läggas 
på kunskapshöjning.  

1.4.4 Antagonistiska hot Öka kunskapen om antagonistiska hot och 
konsekvenserna på lokalsamhället genom 
att tydligare integrera detta perspektiv i 
RSA processen. 

Kommun-
styrelsen 

1.4.5 Civilt försvar Implementera kommunens åtaganden 
enligt överenskommelse om civilt försvar 
2018-2020: 

- Kompetenshöjning gällande 
totalförsvar  

- Säkerhetsskydd  
- Krigsorganisation och 

krigsplacering  
- Ledningsansvar 
- Geografiskt områdesansvar 

Kommun-
styrelsen och 
Borås Stads 
samtliga 
nämnder och 
bolags-
styrelser 
samt 
förbunds-
direktionen 
för SÄRF 

3. Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område 

3.2 Samhällsviktig 
verksamhet är 
enbart identifierad 
av kommunens 
egen organisation. 

Identifieringen behöver kompletteras med 
organisationer från kommunens 
samhällsviktiga verksamhet inom det 
geografiska området. 

Kommun-
styrelsen 

4. Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet 

4.2 De redovisade 
kritiska 
beroendena utgår 
från övergripande 
förvaltningsvisa 
bedömningar, men 
tar inte höjd för 
verksamhetsvisa 
skillnader. 

Identifieringen behöver brytas ner per 
förvaltning på verksamhetsnivå. 

Kommun-
styrelsen 

4.2 Kritiska beroenden 
med acceptabel 
avbrottstid 

- Utred förutsättningarna för att öka 
volymen på Borås Stads egen 
drivmedelsanläggning. 

- Utred förutsättningarna för att öka 
kommunens egen kapacitet på 
nödvatten. 

- Ställa tydliga krav på 
tillgängligheten för kommunens 
verksamhetssystem och e-post. 

- Vara observant på att kommunens 
satsning på elbilar förflyttar det 
kritiska beroendet från drivmedel 
till el. 

- Överväga om det finns behov av 
större buffertförråd samt möjlighet 

Kommun-
styrelsen och 
Borås Stads 
samtliga 
nämnder och 
bolags-
styrelser 
samt 
förbunds-
direktionen 
för SÄRF 
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till att snabbt samordna hela 
kommunens livsmedelsförsörjning 
och matlagning.  

- Vara observant på det ökade 
beroende av internet, som källa till 
information och kommunikation. 

5. Identifierade och analyserade risker för kommunen och kommunens geografiska 
område 

5.4 

(4.2) 

Brist på reservkraft 
vid omfattande 
störningar 

- Säkerställa en kontinuerligt 
reviderad kommunövergripande 
plan för stationära och portabla 
reservkraftverk, där även 
möjligheten att nyttja reservkraften 
hos andra samhällsviktiga aktörer 
tas omhand.  

- Utred förutsättningarna för att 
förbättra reservelsystemet på 
kommunens fastigheter. 

- Samverka med aktörer såväl inom 
som utanför Borås Stads 
geografiska område gällande 
samordning av reservkraftverk 

Kommun-
styrelsen 
tillsammans 
med berörda 
nämnder och 
bolags-
styrelser 

 

5.4 Grundberedskapen 
dimensioneras 
utifrån normala 
omständigheter 
och räcker inte till 
vid en extraordinär 
händelse/samhälls-
störning. 

- Utred möjligheten till en 
gränsöverskridande samverkan 
gällande stödjandet av materiella 
och personella resurser mellan 
grannkommunerna. Det inkluderar 
ledningspersonal vid krisledning. 

- Se över materiella och personella 
resurser hos samverkande aktörer 
inom kommunens geografiska 
områdesansvar för att möjliggöra 
att nyttja dem vid en extraordinär 
händelse/samhällsstörning. 

Kommun-
styrelsen och 
Borås Stads 
samtliga 
nämnder och 
bolags-
styrelser 
samt 
förbunds-
direktionen 
för SÄRF 

5.4 Brist på en 
alternativ 
ledningsplats 

Planera för att kunna verka från alternativ 
ledningsplats. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Kommunen saknar 
ett 
beredskapslager 
med exempelvis 
vattendunkar, 
mindre el-aggregat, 
ficklampor, filtar, 
förnödenheter etc. 

Utreda förutsättningarna för att bygga upp 
ett beredskapsförråd som kan tillgodose 
utsatta verksamheter vid behov. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Svårigheten att 
hantera större antal 
individer som är i 
behov av hjälp vid 

Skapa förutsättningar för att förtäta 
utpekade verksamheter och lokaler. 

Kommun-
styrelsen 
tillsammans 
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en extraordinär 
händelse/samhälls-
störning 

med berörda 
nämnder 

5.4 

(4.2) 

Brist på alternativa 
kommunikations-
möjligheter  

Under 2020 implementera den beslutade 
RAKEL organisationen i Borås Stad. 

 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Avsaknaden av en 
samverkans-
struktur som 
omfattar 
samhällsviktiga 
aktörer inom 
kommunens 
geografiska 
område som är 
förberedd på att 
agera under en 
skarp händelse
  

För att en kommun i sitt lokala geografiska 
områdesansvar effektivt ska kunna stå 
värd för och verka i en ISF vid en 
händelse krävs att funktionen är 
anpassad, implementerad, prövad och 
övad. Det här arbetet behöver utföras i 
god tid innan en händelse för att fungera 
på bästa sätt.  

Etablera förutsättningar för att 
krishanteringsrådet även ska kunna verka 
under en skarp händelse som ISF 
funktion. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Högt beroende av 
externa 
beredskaps-
resurser 

Utred beroendet av externa 
beredskapsresurser och ta fram en plan 
för att minska beroendet.  

Kommun-
styrelsen 

5.4 Samlad lägesbild Skapa förutsättningar för att ta fram en 
samlad lägesbild för hela kommunen. Den 
ska omfatta såväl förvaltningar, bolag och 
räddningstjänsten som annan 
samhällsviktig verksamhet inom det 
geografiska området. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Rutiner för hot och 
våld 

Harmonisera förvaltningarnas egna rutiner 
för hot och våld med de stadsövergripande 
rutinerna. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Högt beroende av 
fungerande 
livsmedels-
försörjning 

 

Utreda förutsättningarna för att skapa 
redundans i livsmedelsförsörjningen 
genom att säkerställa alternativa 
leveranser, som exempelvis storkök från 
andra kommuner. Utred också 
förutsättningarna om utökad lagerhållning i 
verksamheternas kök och gemensamt 
centrallager för krismenyer under 
samhällsstörningar. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 Högt beroende av 
fungerande IT 
system för många 
verksamheter på 
kort sikt, och för 

Säkerställa manuella rutiner där det är 
möjligt, exempelvis manuell 
dokumentation, utskrivna rutiner och 
kontaktlistor etc. 

Kommun-
styrelsen 
tillsammans 
med berörda 
nämnder 
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alla verksamheter 
på lång sikt. 

5.4 Högt beroende av 
verksamhetskänsli
g information.  

Säkerställa att säkerhetskopior finns och 
kan användas. 

 

Service-
nämnden 
tillsammans 
med berörda 
nämnder 

5.4 Sårbarheter 
kopplat till stadens 
IT system 

Implementera området säkerhetsskydd 
enligt lagstiftningen. 

Kommun-
styrelsen och 
Service-
nämnden 
tillsammans 
med berörda 
nämnder och 
bolags-
styrelser 

5.4 Övning och 
utbildning av 
scenarierna 

Genomföra utbildning och övning enligt 
utvalda scenarier, i syfte att öka 
tryggheten i hanteringen och förmågan vid 
inträffad händelse. 

Kommun-
styrelsen 

5.4 

(3.2) 

Osäkerhet kring 
beslutsprocessen 
vid behov av 
prioritering av 
kommunens 
samhällsviktiga 
verksamheter och 
en kommuncentral 
inriktning i 
samband med 
extraordinär 
händelse/samhälls-
störning. 

Göra en fördjupad identifiering av 
kommunens samhällsviktiga verksamhet, 
för att skapa förutsättningar för en tydlig 
inriktning och prioritering i händelse av 
extraordinära 
händelser/samhällsstörningar.  

 

Kommun-
styrelsen 

5.4 

 

Otydlighet i 
organisationen av 
hur styrning och 
ledning går till i 
samband med en 
kris 

- Implementera Borås Stads plan för 
extraordinära händelser från maj 
2019 

- Utbilda och öva organisationen 

Kommun-
styrelsen 
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