
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-12 

 

Instans 
Tekniska nämnden 

 
 

Tekniska nämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Tekniska nämndens sessionssal Kungsgatan 57, onsdagen den 18 december 
2019 kl. 13:00 

Tekniska nämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 
som avser myndighetsutövning eller sekretess) 
 
Jan Idehed 
Tekniska nämndens Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 

 

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

Information i de X-markerade ärendena  

1.  Upprop och val av justerare och dennes ersättare 
Dnr 19323  

 

2.  Godkännande av föredragningslista 
Dnr 19324  

 

3.  Tekniska förvaltningen informerar 
Dnr 2019-00449 1.1.3.25 

X 

4.  Yttrande över Digital strategi 2020 
Dnr 2019-00692 1.1.3.25 

 

5.  Ekonomi november 2019 
Dnr 2019-00176 1.2.4.1 

X 

6.  Reviderad Budget 2020 
Dnr 2019-00723 1.2.4.1 

X 

7.  Åtgärd gällande ask på Kyrkvägen/Skogslindsgatan 23, Brämhult 
Dnr 2019-00728 3.3.5.1 

X 

8.  Yttrande över detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås 
Stad  
Dnr 2019-00660 3.1.1.2 

X 

9.  Initiativärende från Sverigedemokraterna "Ett tillgängligt Viared" 
Dnr 2019-00635 3.3.6.25 

X 

10.  Cykelplan 2020-2021 
Dnr 2019-00722 3.3.6.4 

 

11.  Yttrande över Parkeringsstrategi för Borås 
Dnr 2019-00642 3.1.1.0 

X 

12.  Anmälningsärenden december 2019 
Dnr 2019-00730 1.1.3.1 

 

13.  Redovisning av delegationer 
Dnr 2019-00003 1.1.3.1 
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Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 
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Dnr TEN 2019-00449 1.1.3.25 
 

  

 

Tekniska förvaltningen informerar 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 
Avdelningschef Alf Iwarson informerar om blixthalka, pågående tvist med 
fiberbolag och om parkering i Parkstaden.      

Avdelningschef Christer Norberg informerar om skolskjuts.           

 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Emma Gouliavera Björlin 
Handläggare 
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Yttrande över Digital strategi 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker Borås Stads Digitala strategi 2020 under 
förutsättning av att nedan framförda synpunkter beaktas: 
• Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning 

för att möjliggöra digitalisering.  
• Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 

missförstånd runt om i organisationen.        

Ärendet i sin helhet 
Kommunstyrelsen har översänt Borås Stads ”Digital strategi 2020” på remiss 
till samtliga nämnder och styrelser i Borås Stad. 

Tekniska nämnden har följande synpunkter på strategin: 
• Strategin bör i klartext peka ut informationssäkerhet som en förutsättning 

för att möjliggöra digitalisering.  
• Tydliggöra skillnaden på digitisering och digitalisering för att undvika 

missförstånd runt om i organisationen.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Digital strategi 2020                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

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

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

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2019-11-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00983 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Sara Wingren 
Handläggare 
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Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00176 1.2.4.1 
 

  

 

Ekonomi november 2019 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att med godkännande lägga rapporten till 
handlingarna samt att översända densamma till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.         

Ärendet i sin helhet 
Tekniska förvaltningen har i rapport den 10 december redogjort för det 
ekonomiska resultatet per november 2019.               

Beslutsunderlag 
1. Ekonomi november 2019                            

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 

 

Tekniska förvaltningen 
Postadress 
Tekniska förvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 74 00 vx 

 

 

Sara Wingren 
sara.wingren@boras.se 
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2019-12-10 

  
  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Kommentar till resultat november 2019 
Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• Väghållning, skog, parker m.m. 

• Persontransporter 

 

Prognosticerade avvikelser gentemot budget redovisas under respektive 
verksamhet.  

Nämndbidraget justerades under våren 2019 med +520 tkr för att kompensera 
för ökade kapitalkostnader som då fastställts för år 2019.  
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Väghållning, skog, parker m.m. 

 
Vinterkostnaderna överstiger periodiserad budget med 2 536 tkr efter 
november månad. Prognosavvikelsen för helåret uppgår till -1 700 tkr. Avsatt 
buffert (1 400 tkr) kan komma att täcka en del av detta underskott. 

Kostnaderna för gatubelysning prognostiseras överskrida budget med ca 5 
mnkr p.g.a. kabelfel efter omfattande fibergrävningar och ett stort ökat antal 
trafikskador. Till viss del kommer detta underskott att täckas av ökade intäkter 
(3 mnkr) från verksamheten sidoordnad verksamhet. 

Nytt för i höst är att Tekniska förvaltningen ska betala fakturor från Borås 
Energi och Miljö avseende dagvattentaxa för staden. Enligt Borås Energi och 
Miljö så har detta tidigare reglerats via bidrag mellan Staden och bolaget. Bidrag 
som tidigare lämnats till bolaget bör således fördelas om till Tekniska nämndens 
budget framöver (fr.o.m. år 2020). För 2019 förutsätts att kompensation ges i 
bokslutet. Taxan för 2019 uppgår till 807 984 kr + moms. 

Risk föreligger att Parkverksamheten kommer överskrida budget med ca 400 
tkr. Stora kostnader för undermåliga parkvägar belastar driftbudgeten. 

Ökade avverkningsvolymer från barkborreangrepp gör att skogsverksamheten 
prognostiserar en positiv avvikelse med ca 1 mnkr i jämförelse med budget. 
Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med ca 500 tkr. 

I övrigt inga större avvikelser. 
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Persontransporter 

 
Utfallet för Persontransporter 2018 var 72,0 mnkr att jämföras med 
Kommunfullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr vilket indikerar 
ett underskott även 2019 om antalet resor skulle ligga kvar på ungefär samma 
nivå. 

För år 2019 prognostiseras utfallet för Persontransportavdelningen hamna på ca 
75,3 mnkr vilket således är en ökning gentemot föregående år med 3,3 mnkr. 

Till och med november har färdtjänstresandet redan ökat med 5 549 resor 
jämfört med samma period år 2018. Utifrån budgeterat pris per resa ger enbart 
detta en ökad kostnad med knappt 1,1 mnkr. Indexuppräkning och nya 
fordons- och dataanpassningar är också poster som påverkat resultatet negativt. 
I och med det nya avtalet, som gäller från juni, har uppstartskostnader av 
engångskaraktär uppstått, exempelvis stripning av fordon. I det nya avtalet har 
taxibolagens högre taxa vissa tider på dygnet, framförallt när behovet är som 
störst mellan kl 7-9 på morgonen vilket nu syns i redovisningen i form utav 
ökade transportkostnader.  

Utfallet över tid är markerat i tabellen nedan. 

 
Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt 
konstant medan de senaste åren har ökat från 100 elever till drygt 140 nu. 
Tjänsten beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska 
förvaltningen. Verksamheten särskoleskjuts har pga ökat antal elever utökats 
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med fler fordon och fler chaufförer under hösten. Prognos för året uppgår till 
minus 2,5 mnkr. 

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

För Persontransportavdelningen totalt beräknas avvikelsen gentemot budget 
uppgå till -6,5 mnkr för helåret. 
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Investeringar 

Attraktivare stad 

Upprustningen av centrumkärnan är uppskattad. Genom ett gott samarbete 
med fastighetsägarna åstadkommes stora förändringar på kort tid. Från 
anslagna medel under 2018 finansierades ombyggnaden av Lilla Brogatan vid 
kvarteret Pallas inom ramen för investeringsprojektet ”Attraktiv stad”. Gatan 
rustades upp och kompletterades med en separerad cykelbana mellan 
Hallbergsgatan och Västerlånggatan. Utbyggnaden av etapp 2 mellan 
Västerlånggatan och Allégatan har färdigställts under hösten 2019.  

Totalt beräknas kostnaden för Lilla Brogatan bli 5,9 mnkr varav 2 mnkr 
kommer att överföras till årsanslaget för gång- och cykelvägar och 1 mnkr 
kommer att finansieras via anslagna medel för Program för tillgänglighet  

Tillgängliga medel 2019 inom projektet ”Attraktiv stad” på 1,4 mnkr kommer 
inte att räcka till projektet på Lilla Brogatan och julbelysningen.  

Det beräknade överskridandet på ca 1,8 mnkr kommer att regleras i nästa års 
budget då ev. uppkomna under-/överskott balanseras över åren. 

Göteborgsvägen/Sandlidsgatan (Byggbonus) 

Arbetena avser ombyggnad av cirkulationsplats och nybyggnad av busskörfält 
längs Göteborgsvägen i syfte att prioritera framkomligheten för kollektivtrafik 
på sträckan. Projektet utgör första etappen av flera och finansieras inom 
tilldelade medel inom Byggbonus. Tillgängliga medel för prioritering av 
kollektivtrafiken utmed Göteborgsvägen utgör totalt 12 mnkr. 

Nybron gångstråk Resecentrum - kongresshus 

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

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/ 
Högskola samt ombyggnad av Robert Nilssons plats har färdigställts 2019 med 
undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven Eriksonsgatan som 
kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

Reinvestering gatubelysning 

För 2019 finns inga anslagna medel i budget då ett överskridande av 2018 års 
arbeten innebar att tilldelade medel 2019 kvittades mot underskottet. Dock 
finns det behov av åtgärder, speciellt vad avser utbyte av elkablar till följd av de 
ökande antal kabelfel som uppträtt i samband med de omfattande 
fibergrävningarna. Tekniska nämnden räknar med att likt tidigare år utföra 
arbeten för ca 1 mnkr. Tillkommande kostnader för kabelfel där reinvestering 
av ny elkabel erfordras är dock svårt att prognostisera i dagsläget. 
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Överskridandet av budget får ses som en investering i trygghetsskapande 
åtgärder för att kunna åtgärda slocknad belysning. 

Smarta papperskorgar 

Projektet avser inköp av smarta solcellsdrivna papperskorgar som digitalt visar 
när det är dags att tömmas. Under 2018 upphandlades och köptes in 30 
singelenheter och 1 trippelenhet. Även inköp av programvara för styrning av 
enheterna ingår i projektet. Under 2019 har ytterligare 30 papperskorgar köpts 
in och placerats ut.  

Projektet har fallit mycket väl ut i form av minskade underhållskostnader och 
en renare centrummiljö. Vid framtida behov kommer nya smarta papperskorgar 
att köpas in inom gällande ramavtal. 

Trygghetsfrämjande åtgärder 

Åtgärder för förbättrad trygghet och tillgänglighet planeras i Annelundsparken 
där bland annat en ny entré mot Nyckelbergsrondellen samt bullerplank mot 
R40 beräknas starta under vintern 2019 och slutföras under 2020.  

Förbättringar med fokus på trygghet och lek i Majorslunden är beställd under 
hösten 2019, och kommer utföras under våren 2020.  

Sinnenas park får helt ny belysning i samband med renoveringen/ 
återställningen efter EMC-projektet. 

Grönområdesplanen 

Under 2019 utförs återställande åtgärder av parkmiljöer som påverkats av 
överföringsledningen EMC från Sobacken till Ryaverken, arbetena beräknas 
pågå under hela 2020. Upprustning av Ansgars damm och Karpdammen pågår 
med början hösten 2019, planeras färdigställas våren 2020. Arbete med 
trädplanen pågår. Förstudie av Kronängsparken som en del av Jubileumsparken 
pågår. Planering och kartläggning pågår för att omvandla bruksgräsytor till 
ängsytor. 

Lekplatser 

Planerade 10 lekplatser är helt klara och under hösten 2019 pågår arbetet med 
att renovera ytterligare en lekplats i Majorslunden. Hässleholmsparkens lek- och 
aktivitetsplats har färdigställts under våren 2019 och invigdes 1:a juni. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Planerade renoveringar av trappor och parkvägar pågår. Renovering av murar i 
Stadsparken samt förbättrande åtgärder vid isbanan och scenen har färdigställts 
under sommaren.  

Omfattande återställningar och förbättringar av Sinnenas Park har påbörjats. 
Kostnader fördelas mellan Tekniska förvaltningen och Borås Energi och Miljö 
AB till följd av EMC-projektet.  

Upprustning av Viskaslänten Göta har genomförts under hösten 2019. 
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Resultatuppföljning Tekniska förvaltningen 201911

Riktpunkt 92%

Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse

Drift 2017 2018 t o m 201911 t o m 201911 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201811 t o m 201711 2019 mot budget

Persontransportavdelningen
087 Teknisk service 3 687 3 860 3 657 3 908 251 3 990 98% 3 554 3 389 3 990 0
634 Skolskjutsar obl särsk 9 199 10 783 8 164 7 890 -275 8 910 89% 9 878 8 408 11 410 2 500
644 Skolskjutsar grundskola 0 0 0 1 577 1 577 0 0 0 0 0
684 Skolskjutsar gymnsär 1 835 1 720 1 952 3 354 1 402 2 130 157% 1 555 1 648 2 130 0
797 Färdtjänst 65 537 69 707 59 960 66 529 6 568 66 350 100% 63 473 59 796 72 450 6 100

. Summa kostnader 80 258 86 071 73 734 83 258 9 524 81 380 102% 78 460 73 241 89 980 8 600

087 Teknisk service 3 547 4 043 3 325 3 885 560 3 990 97% 3 707 2 924 3 990 0
634 Skolskjutsar obl särsk 1 814 1 881 0 0 0 0 1 225 1 147 2 210 2 210
644 Skolskjutsar grundskola 0 0 2 026 1 299 -727 2 210 59% 0 0 0 -2 210
797 Färdtjänst 6 828 8 157 5 848 8 203 2 354 6 380 129% 7 385 6 275 8 480 2 100

. Summa Intäkter 12 188 14 081 11 199 13 386 2 187 12 580 106% 12 317 10 346 14 680 2 100

. Netto (int.- kostn.) -68 070 -71 989 -62 534 -69 871 -7 337 -68 800 102% -66 143 -62 895 -75 300 -6 500

Park- och skogsavdelningen
087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 2 552 2 399 -153 2 785 86% 2 450 2 397 2 785 0
223 Mark och fastighetsreserv 1 213 1 172 1 114 1 006 -107 1 215 83% 918 1 026 1 250 35
267 Naturreservat 1 548 2 018 1 485 1 129 -355 1 620 70% 933 971 1 520 -100
268 Kalkningsåtgärder 3 411 3 299 3 601 2 845 -756 3 624 79% 2 685 3 133 3 324 -300
268 Naturvård 469 689 550 348 -202 600 58% 352 348 600 0
268 Natur- och rekreationsleder 771 875 779 654 -125 850 77% 718 621 850 0
373 Parker och lekplatser 18 191 17 888 16 667 17 312 644 18 450 94% 15 692 14 431 19 146 696
373 Park kapitalkostnader 6 629 7 142 7 073 7 085 11 7 730 92% 6 548 6 077 7 730 0
428 Fiskevatten 986 1 036 876 886 10 956 93% 957 887 1 056 100
578 Skogsdrift 12 595 14 052 15 470 10 359 -5 111 16 878 61% 9 261 8 382 17 878 1 000
832 OSA-arbeten 15 651 16 739 15 999 15 882 -117 17 460 91% 14 401 14 656 17 460 0
832 Gröna vägen 1 593 2 905 2 703 2 207 -495 2 950 75% 2 649 1 382 2 850 -100
832 Cityvärdar 485 529 641 495 -146 700 71% 476 804 700 0

. Summa kostnader 66 403 71 041 69 510 62 607 -6 903 75 817 83% 58 039 55 115 77 148 1 331

087 Skogspersonal för fördelning 2 861 2 699 2 553 0 -2 553 2 785 0% 0 0 2 785 0
223 Mark och fastighetsreserv 222 171 133 180 47 145 124% 171 222 180 35
267 Naturreservat 372 517 64 92 28 70 132% 165 372 70 0
268 Kalkningsåtgärder 3 330 3 203 3 524 3 130 -394 3 524 89% 3 223 3 318 3 224 -300
268 Naturvård 94 141 92 106 14 100 106% 118 99 100 0
268 Natur- och rekreationsleder 24 0 0 3 3 0 0 0 0 0
373 Parker och lekplatser 885 395 138 577 439 150 385% 139 567 446 296
428 Fiskevatten 239 280 189 131 -58 206 64% 170 92 206 0
578 Skogsdrift 18 431 20 276 20 971 20 443 -528 22 878 89% 13 756 11 486 24 878 2 000
832 OSA-arbeten 4 045 4 091 3 172 2 554 -618 3 460 74% 1 035 1 966 3 460 0
832 Gröna vägen 1 276 2 351 2 246 2 351 105 2 450 96% 2 901 835 2 350 -100
832 Cityvärdar 200 223 642 200 -442 700 29% 123 75 200 -500

. Summa Intäkter 31 980 34 348 33 722 29 766 -3 956 36 467 82% 21 802 19 033 37 898 1 431

. Netto (int.- kostn.) -34 424 -36 693 -35 788 -32 841 2 947 -39 350 83% -36 238 -36 082 -39 250 100
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Bokslut Bokslut Ack. budget Ack. utfall Diff mot Årsbudget Förbrukat g Ack. utfall Ack. utfall Prognos Avvikelse

Drift 2017 2018 t o m 201911 t o m 201911 per. budget 2019 av årsbudg. k t o m 201811 t o m 201711 2019 mot budget

Väghållning
268 Övriga miljöskyddsåtgärder 594 757 1 100 799 -301 1 200 67% 632 381 1 200 0
301 Planering, projektering, trafik, e 16 617 18 617 18 074 17 262 -811 19 725 88% 16 480 15 129 19 725 0
301 Kapitalkostnader 31 770 34 613 32 293 32 353 60 35 290 92% 31 730 29 119 35 290 0
303 Huvudgator 14 318 20 258 11 182 17 217 6 035 12 443 138% 15 059 9 030 14 253 1 810
313 Lokalgator 14 800 28 418 16 950 23 087 6 137 18 868 122% 17 830 11 166 20 868 2 000
316 Vägföreningsvägar 4 920 14 877 5 042 5 557 515 5 589 99% 4 045 3 583 7 589 2 000

. Vinterväghållning 25 340 33 010 19 350 21 921 2 571 25 800 85% 27 812 16 138 27 500 1 700
319 Väghållning, investeringsverks 20 17 0 0 0 0 0 3 0 0
323 Parkering 8 320 7 728 7 828 6 858 -969 8 540 80% 7 105 7 645 8 540 0
336 Enskilda vägar utanför tätort 2 510 2 230 2 050 2 158 108 2 500 86% 2 204 2 427 2 500 0
348 Övriga väghållningsåtgärder 1 031 1 190 1 531 1 412 -118 1 670 85% 957 663 1 670 0
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 324 370 339 370 31 370 100% 300 252 370 0
393 Sidoordnad verksamhet 37 316 32 790 18 330 21 218 2 888 20 000 106% 31 570 31 464 20 000 0
574 Torgplatser 125 135 138 155 18 150 103% 135 125 150 0
576 Bekvämlighetsinrättningar 51 62 64 58 -6 70 83% 57 49 70 0
591 Flygplatser 295 299 325 319 -6 325 98% 299 295 325 0

. Summa kostnader 158 351 195 371 134 595 150 746 16 151 152 540 99% 156 214 127 471 160 050 7 510
301 Planering, projektering, trafik, e 4 230 4 953 3 392 2 174 -1 218 3 700 59% 2 322 2 558 3 700 0
303 Huvudgator 8 24 030 0 0 0 0 27 731 8 0 0
313 Lokalgator 164 159 0 0 0 0 0 27 0 0
316 Vägföreningsvägar 146 132 0 501 501 0 132 146 335 335
323 Parkering 21 254 20 778 17 355 16 251 -1 104 19 500 83% 18 030 19 395 19 500 0
348 Övriga väghållningsåtgärder 18 14 0 14 14 0 14 18 10 10
369 Stöd till trafiksäkerhetsåtgärde 0 35 18 24 5 20 118% 12 0 20 0
393 Sidoordnad verksamhet 42 316 37 741 22 917 35 917 13 001 25 000 144% 22 311 62 716 28 000 3 000

. Summa Intäkter 68 136 87 840 43 682 54 882 11 200 48 220 114% 70 552 84 867 51 565 3 345

. Netto (int.- kostn.) -90 215 -107 531 -90 914 -95 865 -4 951 -104 320 92% -85 662 -42 604 -108 485 -4 165

Administration o politisk verksamhet
065 Personalserveringar 0 264 321 163 -158 350 46% 73 0 350 0
080 Administrativa verksamheter 2 196 9 286 8 402 8 421 19 9 170 92% 8 611 2 020 9 170 0
107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 1 352 1 633 281 1 475 111% 1 235 1 254 1 475 0

. Summa kostnader 3 576 10 891 10 074 10 216 142 10 995 93% 9 919 3 274 10 995 0

065 Personalserveringar 0 264 321 327 6 350 93% 202 0 350 0
080 Administrativa verksamheter 2 196 6 286 5 587 5 855 268 6 095 96% 5 407 1 751 6 095 0
107 Teknisk nämnd 1 379 1 341 1 352 1 352 0 1 475 92% 1 279 1 205 1 475 0

. Summa Intäkter 3 576 7 891 7 260 7 534 274 7 920 95% 6 888 2 957 7 920 0

. Netto (int.- kostn.) 0 -3 000 -2 814 -2 682 132 -3 075 87% -3 031 -317 -3 075 0

. S:a Kostn - övr ram 234 781 277 304 214 179 223 569 9 389 239 352 93% 224 172 191 762 248 193 8 841

. S:a Int - övr ram 107 142 130 080 84 664 92 181 7 518 92 607 100% 99 242 110 239 97 383 4 776

. Netto - övr ram -127 639 -147 224 -129 516 -131 387 -1 871 -146 745 90% -124 931 -81 523 -150 810 -4 065

. Summa Kostnader TN 315 040 363 374 287 913 306 826 18 913 320 732 96% 302 632 265 003 338 173 17 441

. Summa Intäkter TN 119 330 144 161 95 863 105 568 9 705 105 187 100% 111 559 120 585 112 063 6 876

. Netto (int-kostn.) TN -195 709 -219 213 -192 050 -201 259 -9 208 -215 545 93% -191 073 -144 418 -226 110 -10 565
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Specifikation investeringsprojekt Tekniska förvaltningen
201911 92%

Utfall Utfall Årsbudget Prognos Avvikelse
Inv Text 201911 201901-201911 2019

50041 Rötskadade stolpar 281 744 400 860 0 1 000 000 -1 000 000
50051 Energieffektivisering belysning 0 1 141 120 1 341 000 1 341 000 0
50091 Borås flygplats 0 651 189 407 000 407 000 0
50103 Parkering för cyklar (2388) 0 74 571 0 0 0
50104 Beläggning huvudgata 1 060 086 7 819 045 7 658 000 7 658 000 0
50105 Beläggning lokalgata 203 468 7 294 137 0 0 0
50106 Beläggning vägföreningsväg -27 247 3 371 458 0 0 0
50110 Upprustn, centrummiljö 0 0 6 256 000 2 500 000 3 756 000
50130 Attraktivare stad  (budget) 0 0 1 416 000 3 200 000 -1 784 000
50133 Julbelysning 0 149 985 0 0 0
50140 Bullersaneringsplan 136 841 140 891 4 758 000 50 000 4 708 000
50144 Nybron, gångstråk Resecentrum-kongres 1 207 639 4 966 680 7 817 000 3 600 000 4 217 000
50145 Bussprio Göteborgsv etapp 1 5 823 1 297 452 0 0 0
50146 Sjöbo torg 1 251 530 1 253 034 0 0 0
50147 Lilla Brogatan etapp 2 1 900 000 4 951 820 0 0 0
50148 Bussprio Göteborgsv etapp 2 2 385 32 336 0 0 0
50152 Promenadstråk längs Viskan 7 790 49 440 4 700 000 1 500 000 3 200 000
50186 Kollektivtrafik 2013 1 563 248 1 949 924 11 590 000 5 200 000 6 390 000
50187 Kungsgatan, bussprio RAKEL 1 490 320 1 528 520 0 0 0
50260 Program för tillgänglighet 560 000 560 000 4 416 000 4 416 000 0

. Gator, särskilt KF-anslag 9 643 627 37 632 461 50 359 000 30 872 000 19 487 000
51100 Budget Gator årsanslag 0 0 5 428 000 4 500 000 928 000
51105 Trafiksäkerhetsåtgärder 69 642 157 049 0 0 0
51126 Busshållplatser, ombyggnad 0 382 902 0 0 0
51134 Betongöar 0 3 400 0 0 0
51149 Östgötagatan 0 37 483 0 0 0
51158 Resecentrum 0 134 000 0 0 0
51171 CPL Symfonig/Orkesterv 102 401 102 401 0 0 0
51173 Vägvisning Akademiplatsen/Simonsland 0 402 874 0 0 0
51174 Fristadsvägen Sjöbo Torggata 300 000 300 000 0 0 0
51186 Garantibesiktningar 0 116 673 0 0 0

. Gator, årsanslag 472 043 1 636 782 5 428 000 4 500 000 928 000
51500 GC-vägar årsanslag 0 0 24 406 000 25 170 000 -764 000
51527 Cykelvägvisning 0 28 440 0 0 0
51536 GC-väg Kärrgatan 2 008 276 6 936 951 0 0 0
51539 GC-väg Bockasjögatan 0 15 363 0 0 0
51548 GC Kyrkvägen 7 780 2 534 478 0 0 0
51552 GC-Gässlösavägen 4 170 000 4 777 137 0 0 0
51554 GC-väg Viaredsvägen 1 750 000 2 926 886 0 0 0
51556 GC-väg Brämhultsvägen 974 965 1 676 805 0 0 0
51557 Cykelparkering 7 489 163 070 0 0 0
51558 GC-väg Hestra 400 000 1 021 861 0 0 0
51559 GC - Jössagatan 0 240 000 0 0 0

. GCM-vägar årsanslag 9 318 510 20 320 992 24 406 000 25 170 000 -764 000
58060 Grönområdesplan 253 944 864 608 1 354 000 1 354 000 0
58062 Lekplatser 10 580 6 012 774 6 242 000 6 242 000 0
58075 Trygghetsbelysning 910 339 1 442 594 1 022 000 1 022 000 0
58081 Papperskorgar 0 1 765 679 1 520 000 1 770 000 -250 000
58090 Div. mindre parkinvesteringar 241 796 2 812 817 3 219 000 3 219 000 0

. Park 1 416 659 12 898 472 13 357 000 13 607 000 -250 000

. Samtliga inv-projekt TF 20 850 838 72 488 706 93 550 000 74 149 000 19 401 000
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Reviderad Budget 2020 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden fastställer upprättat förslag till budget för år 2020 och 
översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom sina 
verksamhetsområden och skapa en väl funderande infrastruktur. Nämnden 
svarar för gator, gång-och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och 
fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för 
personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.  

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas 
välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på skol-och färdtjänstresor. 

Verksamheternas budgetar är anslagsmässigt indelade i två ramar; ”Väghållning, 
skog, parker mm” samt ”Persontransporter”. Totalt uppgår tilldelat 
kommunbidrag år 2020 till 228 850 tkr (152 650 tkr resp 76 200 tkr). 

I budget 2020:2 har Tekniska nämnden erhållit ökat kommunbidrag med 5 
mnkr för ramen Persontransport. Dessa har fördelats mellan verksamheterna 
Särskoleskjuts (1 500 tkr) samt Färdtjänst (3 500 tkr). 

Utöver detta anslag har Tekniska nämnden också tilldelats ett ökat 
kommunbidrag med 1 mnkr för ökade skötselytor och försköning av staden 
och dess ytterområden. Ytterligare 1 mnkr har tilldelats för ökad ambitionsnivå 
inom renhållning och klotter samt återplantering av träd. Gatuavdelningen har 
ökat anslaget till vinterväghållning med 1 300 tkr; park-och skogsavdelningen 
har ökat anslaget till parkvägar med 200 tkr, utökad blomsterprakt med 200 tkr 
samt 300 tkr till verksamheten Cityvärdar.  

Nämndens investeringsbudget 2020 uppgår till 115 500 tkr. Flera utav 
investeringarna löper över mer än ett kalenderår. Först efter att 2019 års 
bokslut blir klar framgår vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas 
över till 2020. Förändringar gentemot budget 2020:1 framgår av bilaga 1 och 2.                

Beslutsunderlag 
1. Reviderad budget 2020:2 
2. Bilaga 1: Investeringar Väghållning 
3. Bilaga 2: Investeringar Park 
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1 Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att sköta och förbättra miljön inom våra verksamheter och 
skapa en väl fungerande infrastruktur. Nämnden svarar för gator, gång- och cykelvägar, 
skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda 
arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna 
erbjuda en hög nivå på skol- och färdtjänstresor. 

2  Omvärldsanalys 
Ren, snygg och trygg stad  

Tekniska förvaltningen får väldigt många önskemål om sådant som skulle kunna göra Borås mer 
attraktivt. Tyvärr så finns inte de resurserna. Att t ex kunna röja mer sly i stadsnära miljöer, att ha 
medel till extra städning, att kunna sopa cykelvägar oftare, mer blommor osv. Förvaltningen är till 
största delen en beställarorganisation - och för att kunna beställa och betala för ovanstående så krävs 
det att kunna betala notan. 

Medel till vinterväghållning saknas. Det krävs en förstärkning av budgeten för att nivån inte ytterligare 
ska försämras. Nämnden anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 
4,2 mnkr. Framkomlighet är viktigt för alla; barn, vuxna och äldre. 

Staden växer, gator, vägar och grönområden blir fler, ytorna som ska skötas blir fler - och ofta även mer 
skötselintensiva. Exempel på detta är t ex ytor i centrala Borås med markvärme och nya tillkommande 
industriområden. Med hänsyn tagen enbart till de senaste åren har utökningen av ytor inneburit 
merkostnad på ca 2 mnkr för drift- och underhåll per år. 

I dagsläget får prioriteringar göras på allt sådant som inte är akut. Gräset får bli långt - i jämförelse med 
t.ex. trafiksäkerhetsåtgärder. På senare år har omprioriteringar fått göras många gånger för att försöka 
anpassa till budget. 

Tillfälliga satsningar för ökade drift- och underhållskostnader hjälper för stunden men måste ges som 
bestående utökning av ramen för att göra skillnad. Varje ny investering bör åtföljas av tilldelning av 
medel för att kunna sköta anläggningen och förhindra kapitalförstöring inför framtiden - i 
annat fall bör inte investeringen genomföras. För nya industriområden och andra tillkommande 
ytor måste kompensation för ökade driftkostnader ges i budget. Redan nu finns ett eftersatt underhåll 
som växer för varje år. 

SKL Medborgarundersökningar visar hur nöjda boråsarna är med standarden i vår kommun. Senaste 
enkät som är gjord 2017 visar sjunkande siffror. Även i jämförelse med upplevelsen av andra 
kommuners underhåll av gator och vägar, som t.ex. Skövde, Karlstad och Örebro, så får Borås ett lågt 
betyg. 

Borås Stad växer, ny järnväg är på gång, Borås fyller 400 år, fler mötesplatser skapas vilket genererar 
fler färdtjänstresor osv. Det händer mycket spännande framöver som i sin tur tar personalresurser i 
anspråk. Det är viktigt att Tekniska förvaltningen kan delta med kompetens i utvecklingen av staden 
och som attraktiv arbetsgivare kunna behålla befintlig personal och attrahera nya medarbetare. 

Fördjupad information som beskriver behoven och alternativen finns under resp. avdelnings 
verksamhetstext (avsnitt 4). 

I budget 2020:1 fanns beskrivet de äskanden som Tekniska nämnden ansett nödvändiga för att kunna 
åtgärda de i budget beskrivna utmaningarna - och på så sätt påbörja arbetet med att nå vision 2025 - en 
ren, snygg och trygg stad! 



2.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 
Utifrån de yrkanden som fördes fram i budget 2020:1 (se respektive avsnitt) har kommunbidraget inom 
driftbudget höjts med 7 mnkr i reviderad budget. 

För verksamheterna inom "Väghållning, skog, parker m.m." har nämndbidraget totalt höjts med 2 
mnkr. 1 mnkr avser ökade skötselytor samt försköning av staden och dess ytterområden. 1 mnkr avser 
att höja ambitionsnivån inom renhållning och klotter samt återplantering av träd. 

Inom ramen "Persontransporter" är nämndbidraget höjt med 5 mnkr jämfört med budget 2020:1. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Livskraftig stadskärna 

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

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra 
ytterligare gångfartsområden. 

Gångfartsområde är en trafikregleringsform som 
ställer krav på utformning där fordon inte får 
framföras med högre hastighet än gångfart. 
Fordonstrafik är alltså tillåtet med restriktioner. 
Gågata är en annan regleringsform där motorfordon 
i grunden är förbjuden med vissa undantag för 
”nyttotrafik” och korsande trafik. Om meningen med 
uppdraget är att minska biltrafiken i stadskärnan 
och ge bättre förutsättningar för trivsammare 
mötesplatser och prioritera gående och cyklister så 
förefaller uppdraget kontraproduktivt med hänsyn till 
Borås stads vision om att göra delar av stadskärnan 
bilfri. Tekniska nämnden kommer vid förändringar i 
centrum utreda lämplig regleringsform varav 
gångfartsområde är en möjlighet. 

3.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Målvärde 
2019 

Senaste 
utfall 2019 

Målvärde 
2020 

Målvärde 
2025 

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

349 325  323 344 



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

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

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer Utfall 2018 Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,4 7,5 7,7 7 7 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5 6,4 5 5 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

32 40  43 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

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



Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

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

3.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk 
reklam, och när nya avtal med reklamföretag 
tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

Det reklamavtal som Tekniska nämnden har med 
Clear Channel gäller t.o.m 2023-12-31. Nytt avtal 
kommer tidigast att tecknas efter denna tidpunkt. I 
nu gällande avtal står "Reklamens innehåll får ej 
strida mot god svensk reklamsed eller mot svensk 
lag". 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Väghållning, skog, parker mm 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Intäkter 92 607 97 383 82 907 82 157 -750 

Kostnader -237 952 -247 993 -232 157 -233 280 -1 123 

Buffert -1 400  -1 400 -1 527 -127 

Nettokostnader -146 745 -150 610 -150 650 -152 650 -2 000 

Kommunbidrag 146 745 146 745 150 650 152 650 2 000 

Resultat 0 -3 865 0 0 0 

Ackumulerat resultat 21 608  21 608  -21 608 

Nettoinvesteringar -93 550  -161 100 -115 500 45 600 

      



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

• Gator, vägar, broar och parker i den mån det inte ankommer på annan samt iordningsställd 
allmänplatsmark inom detaljplanelagt område samt oexploaterad mark där kommunen är 
markägare (anläggning, drift, underhåll, renhållning, utformning och utsmyckning samt 
ianspråktagande). 

• Förvaltning av kommunens innehav av skog samt frågor om jakt och fiske.    

Vidare åligger det Tekniska nämnden att handlägga alla frågor rörande: 

• Parkering på allmän plats enligt 1 § Allmänna ordningsstadgan, parkeringsövervakning, 
bekvämlighetsinrättningar, trafikplanering som på detaljnivå är kopplat till utförandeåtgärder, 
framtagande av trafiknätsanalyser och planer för gång- och cykelvägar (GC-planer), ansvar för 
genomförandet av åtgärder som syftar till beteendeförändringar s.k. Mobility Management, 
upplåtelse av allmän platsmark, flaggning och dekorering av allmänna platser samt drift av 
flygfält. 

• Skadeståndsärenden, dispenser och tillstånd erforderliga för Tekniska nämndens verksamhet. 
• Belysning av allmän plats, gator, vägar, torg och parker. 
• Kommunens underhåll av och bidrag till enskilda vägar samt frågor rörande vägsamfälligheter 

och liknande sammanslutningar. 
• Beredning av avgifter för gatukostnad. 
• I samråd med Kommunstyrelsen företräda kommunen i väg- och trafikfrågor i förhållande till 

Trafikverket och Länsstyrelsen. 
• I den mån nämndens verksamhet berörs avge förslag och yttrande i ärenden rörande 

kommunens planläggning och fastighetsbildning. 
• Skötsel av Borås Stads naturreservat. 
• Främjande av friluftsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens behov av 

rekreationsområden och möjlighet till friluftsliv. 
• Kalkning av sjöar och våtmarker. 
• Ansvar och arbetsuppgifter för anvisade anställda inom Tekniska nämndens verksamhet. 
• Skötsel av Borås Stads lekplatser. 
• Inom nämndens ansvarsområde se till att framställan och rekvisitioner görs för att erhålla stats- 

och andra bidrag samt på Borås Stads vägnar ta emot beviljade bidrag. 
• Vattendrag, underhåll och rensning. 

Tekniska nämnden fullgör också kommunens trafikuppgifter enligt lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor. 

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

Personalkostnader 48,4 mnkr 

Lokalkostnader 10,6 mnkr 

Kapitalkostnader 44,8 mnkr 

Övriga kostnader 130,2 mnkr 

Summa 234,0 mnkr 



Uppräkningen av kommunbidrag till verksamheterna har skett med 2,6 % för ökade lönekostnader och 
med 1,7 % för övrigt. Utöver detta finns ett sparkrav på 0,5 % fördelat över verksamheterna. 

Kapitalkostnaderna ökar med 2 275 tkr till 44 775 tkr jämfört med år 2019. Sedan några år tillbaka har 
dock kapitalkostnaderna minskat p.g.a. förändrad beräkningsmetod inom Borås Stad. 

Tekniska förvaltningen är till största delen en beställarenhet. Arbetsintensiva jobb beställs hos andra 
förvaltningar och av externa leverantörer, vilkas löner stigit med mer än 2,6 % vilket ger vid handen att 
det för varje år blir mindre verksamhet utfört för tilldelade medel. 

Konsekvenserna av detta finns beskrivet i budget sedan flera år tillbaka. 

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

En grundbetingelse är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med aktiviteter 
där både barn och vuxna deltar. Belysning av gator, lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för 
alla. 

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur vi upplever trygghet i staden. Kvinnor, i jämförelse 
med män, upplever att mörka ytor och ostädade områden är otryggare att vistas i. Att hålla staden väl 
underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. Borås Rent och 
Snyggt - en viktig pusselbit till att nå Borås Stads vision 2025. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Projektet planeras att genomföras även 2019/2020 med samma ambition om en jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga deltagare. 

Tekniska nämnden arbetar också med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär att ett fullständigt 
fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss och säkerställer därför möjligheten till en ökad 
jämställdhet bland förvaltningens medarbetare. 

4.5 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Parkering      

Intäkt 19 500 19 500 20 100 20 100 0 

Kostnad -8 540 -8 540 -8 013 -8 013 0 

Nettokostnad 10 960 10 960 12 087 12 087 0 

Beläggn.underhåll      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Nettokostnad -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 0 

Vinterväghållning      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -25 800 -27 500 -25 800 -27 100 -1 300 

Nettokostnad -25 800 -27 500 -25 800 -27 100 -1 300 



Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Övrig väghållning      

Intäkt 28 720 32 065 17 120 17 120 0 

Kostnad -116 600 -122 410 -108 887 -108 887 0 

Nettokostnad -87 880 -90 345 -91 767 -91 767 0 

Arbetsmarknadsinsat
ser      

Intäkt 6 610 6 010 6 480 5 730 -750 

Kostnad -21 110 -21 010 -21 280 -20 830 450 

Nettokostnad -14 500 -15 000 -14 800 -15 100 -300 

Skogsverksamhet      

Intäkt 25 807 27 842 27 038 27 038 0 

Kostnad -20 877 -21 912 -22 108 -22 108 0 

Nettokostnad 4 930 5 930 4 930 4 930 0 

Naturvård      

Intäkt 3 900 3 600 3 969 3 969 0 

Kostnad -7 650 -7 350 -7 919 -7 919 0 

Nettokostnad -3 750 -3 750 -3 950 -3 950 0 

Parker      

Intäkt 150 446 300 300 0 

Kostnad -26 180 -26 676 -27 050 -27 450 -400 

Nettokostnad -26 030 -26 230 -26 750 -27 150 -400 

Övrigt      

Intäkt 7 920 7 920 7 900 7 900 0 

Kostnad -10 995 -10 995 -10 900 -10 900 0 

Nettokostnad -3 075 -3 075 -3 000 -3 000 0 

Totalt      

Intäkt 92 607 97 383 82 907 82 157 -750 

Kostnad -239 352 -247 993 -233 557 -234 807 -1 250 

Nettokostnad -146 745 -150 610 -150 650 -152 650 -2 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

4.5.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

I budget 2020:2 har Tekniska nämnden tilldelats ett ökat kommunbidrag med 1 mnkr för ökade 
skötselytor och försköning av staden och dess ytterområden. Ytterligare 1 mnkr har tilldelats för ökad 
ambitionsnivå inom renhållning och klotter samt återplantering av träd. Gatuavdelningen har ökat 
anslaget till vinterväghållning med 1 300 tkr, park-och skogsavdelningen har ökat anslaget till parkvägar 
med 200 tkr, utökad blomsterprakt med 200 tkr samt 300 tkr till verksamheten Cityvärdar. 

Verksamheten Gröna Vägen Framåt finansieras via Sjuhärads samordningsförbund. För år 2020 erhålls 
450 tkr mindre i intäkt, vilket kompenseras av att en vakant tjänst inte kommer att tillsättas. 



4.5.2 Gatuavdelning 

Inom verksamhetsområdet gatu- och väghållning ligger drift- och underhållsåtgärder avseende 
barmarksunderhåll, vinterväghållning och trafikbelysning på huvudgator, lokalgator, vägföreningsvägar, 
torg samt gång- och cykelbanor. Driftbidrag och iståndsättningsbidrag ges till övriga enskilda vägar. 
Driftbidrag ges även till Borås flygplats. Verksamhetsområdet innefattar också gatuprojektering, 
trafiksäkerhetsarbete, planering, kontroll och övriga väghållningsåtgärder. 

Väghållning - driftavtal 

Tekniska nämnden har tidigare beskrivit de kostnadsfördyringar som blivit följden av nya 
upphandlingar, indexering och tillkommande ytor inom ramen för driftavtalet. När ramtilldelningen 
inte motsvarar fördyringar sker en successiv urholkning av möjligheten att vidmakthålla investerat 
kapital i väganläggningarna. Att åtgärda brister i rätt tid innebär stora kostnadsbesparingar på längre sikt 
och ger en bättre komfort för alla som behöver åka kollektivt, cykla, gå eller åka bil. 

Varje år redovisar Tekniska nämnden de tillkommande drift- och underhållskostnader som blir följden 
av gjorda investeringar i egen verksamhet och inom stadens exploateringsverksamhet. Då endast viss 
kompensation erhållits i tidigare budgets är det självklart att pengarna inte räcker till den skötselnivå 
som angetts i driftavtalen med entreprenörerna. Särskilt tydligt blir detta ofta för vinterväghållningen 
där det nästan blivit regel att anslagna medel inte räcker. 

När kommunen bygger hus i form av t.ex. skolor är det en självklarhet att pengar ges för framtida drift 
och underhåll men när det gäller markanläggningar som gator, torg och cykelbanor är detta inte lika 
självklart. Tro det eller ej men det finns samma behov för våra infrastrukturanläggningar som fyller sin 
funktion dygnets alla timmar året om för kollektivtrafiken, cykeltrafiken, gångtrafiken och biltrafiken. 
Lika viktigt som kommunens investeringskostnader redovisas i genomförandebeskrivningar till 
detaljplaner lika viktigt är det att framtida drift- och underhållskostnader redovisas och ställs till 
förfogande. Beslut om investeringar i kommunens verksamhet borde inte tas om det inte finns pengar 
att sköta anläggningarna. 

Det finns en stor fara med i att driftåtgärder tränger undan underhållsåtgärder vilket på sikt skapar ett 
underhållsberg som blir svårt att hantera. Tekniska nämnden vill tydligt framhålla vikten av att det 
skapas en rutin så att med gjorda investeringar följer tilldelning av medel för framtida drift- och 
underhållsarbeten. 

I budget 2017 redovisade Tekniska nämnden ett behov utöver budgetram på drygt 8 mnkr inom 
väghållningsverksamheterna. Drygt 2 mnkr erhölls i reviderad budget för ökade skötselytor och 
bekämpning av klotter. För budget 2018 redovisades ett behov av 6,5 mnkr (förutom 1,5 mnkr för 
personalförstärkning) vilket resulterade utökad budget med 1 mnkr för väghållningsverksamheten som 
kompensation för "ökade skötselytor och försköning av staden". I 2019 års budget redovisades begärda 
medel utöver budgetram till 17,8 mnkr för gatuverksamheten där 12 mnkr utgjorde förslag för att 
förbättra vinterväghållningen på lokalgator och gång- och cykelvägar. Av äskade medel erhöll Tekniska 
nämnden 1 mnkr till "utökning av tillkommande ytor och försköning" varav 700 tkr tillföll 
gatuverksamheten! Erhållna medel fick tas till belysningsbudgeten efter de omfattande kabelfel som till 
stor del har koppling till de omfattande fibergrävningarna som gjorts i vårt gatunät. Tekniska nämnden 
erhöll dessutom ett sparkrav på 750 tkr varav 400 tkr inom gatuverksamheten. 

Förskönande åtgärder kommer aldrig att kunna kompensera en successivt ökande urholkning av 
väghållningsbudgeten som på sikt innebär kapitalförstöring och en underhållsskuld på vägnätet och 
allmänna platser. Det blir heller inte meningsfullt att varje år redovisa tillkommande kostnader för det 
utökade skötselansvaret när staden växer. 

Att i samband med nybyggnad/ombyggnad av kommunala anläggningar tillse att de i framtiden kan 
vidmakthållas genom att säkra framtida drift- och underhållskostnader borde vara en självklarhet. Den 
rutin som Tekniska nämnden efterfrågar vid investering kommer att vara av än större vikt med de 
framtidsplaner staden har när Borås växer. 



För 2020 tillkommer kostnader på ca 600 tkr för nya tillkommande gator och GC-vägar som byggs 
under 2019 och genererar kostnader under 2020. 

Markvärme är en kvalité i centrum som bidrar till att göra staden mer tillgänglig för alla människor men 
i synnerhet för personer med någon form av rörelsehinder. Dock är kostnaden för drift och underhåll 
så stor att fortsatt utbyggnad inte kan göras med mindre än att kompensation ges i budget. Idag kostar 
väghållningen som omfattar: markrenhållning, gatubelysning, vinterväghållning, asfaltsunderhåll, gröna 
ytor, trafikanordningar, trafiksignaler, broar och regnvattenavledning boråsarna 1 krona och 52 öre per 
invånare/dag. Varje satsad miljon i tilldelning enligt ovan skulle innebära en kostnad på 2,4 öre per 
invånare och dag. Då en förbättrad infrastruktur kommer så många boråsare till del är en utökning av 
driftbudgeten väl satsade medel för att göra boråsarna ännu mer nöjda med sin stad. 

Beläggning 

I budget för 2016 ingav nämnden en förhoppning om att överbrygga tidigare gap mellan behovet och 
tilldelade medel i syfte att undvika kapitalförstöring av tidigare investeringar i vägnätet när 
beläggningsverksamheten numera finansieras inom ramen för investeringsbudgeten. Nödvändigheten 
att så sker accentueras nu av de grävningar som sker för fiber över hela kommunen. När våra gator 
grävs upp av flera aktörer innebär det en förkortad livslängd för framförallt bostadsgator. Det kommer 
att finnas ett stort behov av tidigareläggning av asfaltering av gator där fiber lagts inom de närmaste 
åren som är svårt att överblicka idag. Samtidigt kommer beläggningsprogrammet att vara svårt att 
genomföra för att undvika att nylagda gator grävs upp av andra ledningsdragande aktörer. Det är viktigt 
att ta höjd för framtida beskrivet behov och ha förståelse för att planerade arbeten får anpassas efter 
fiberschakterna samt att återställningsarbetena kan komma att ta längre tid än normalt. 

Inom driftbudgeten kommer fortsättningsvis bara kvarstå medel för smärre reparationer och 
potthålslagningar. För 2020 avsätts 1,6 mnkr för dessa arbeten. 

Tabellen visar tidigare utfall i m² av erhållna medel. Fr.o.m. 2015 finansieras endast smärre reparationer 
och potthålslagningar inom driftbudgeten. 

Beläggningsunderhåll, toppbeläggningar 

Utfall (inkl. tilläggsanslag)  Budget 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019:2 2020:1 

m² 75 000 56 000 79 000* 86 000 139 601** 211 244** 82 000*** 181 000 

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

Utfall       Budget 

År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019:2 2020:1 

tkr 8 884 8 185 9 347 9 765 9 397 10 474 10 600 11 000 

Städning av stadens gator och torg får Tekniska nämnden sett över tid avsätta alltmer budgetmedel för. 
En viktig fråga är om det är rätt sätt att acceptera nedskräpningen och ta hand om dess konsekvenser 
genom att hela tiden höja budgeten. En viktig roll i detta sammanhang har organisationen Borås Rent 
och Snyggt, som gör ett värdefullt och bra jobb med att driva på för en förändrad attityd till 
nedskräpning hos medborgarna så att skräpet hamnar på rätt ställe. Att alltid framhålla avsaknad av 
papperskorgar som enda förklaringen till nedskräpning är i många fall en dålig undanflykt för att slippa 
ta ansvar för sitt eget skräp. Det arbete som lagts ned genom åren har burit frukt - fyra år i rad har 
Borås utsetts till årets "Håll Sverige rent- kommun"! 



Under år 2015 började en ny metod för ogräsbekämpning, "heatweed", att användas. Metoden är 
miljövänlig då hetvatten används. Behandlingen behöver upprepas 3-5 ggr per växtsäsong för att bli 
effektiv. Under 2020 planerar Tekniska nämnden att utföra ogräsbekämpningen 3 ggr. Det är viktigt att 
kontinuerligt utföra behandlingarna för att förhindra kapitalförstöring och låta våra gator och allmänna 
platser framträda i vacker dager. 

 

Belysning 

Tekniska nämnden har tecknat avtal med Servicekontoret för drift- och underhåll av stadens 
gatubelysning sedan Borås Elnät frånträtt sig ansvaret under 2017. 

7 miljoner av driftbudgeten består av el- och nätavgifter, resterande är planerade underhållsarbeten 
samt akut felavhjälpande underhåll. Planerade underhållsarbeten 2020 är: Lampinspektionen då all 
belysning tänds upp för att se vad som ej lyser och behöver åtgärdas, ett seriebyte på ca 1 200 lampor 
inom centralorten, besiktning av elnätet i Brämhult, rötskadebesiktning av ca 100 trästolpar och 
besiktning av linspann i centrum. 

Akut felavhjälpande åtgärder är fel som i stor utsträckning kommer till vår kännedom via felanmälan 
från allmänheten och innefattar bl.a. kabelfel, trafikskador och utbyte av trasigt material. Sedan 
grävarbeten för fiber startats kan konstateras att kostnaden för lagning av skadade och avgrävda 
elkablar ökat i väsentlig utsträckning. Budgetnivån för gatubelysningen förutsätter att större omfattning 
av åtgärdande kan rymmas inom det begärda utökade anslaget för "Reinvestering av 
gatubelysning/Trygghetsskapande åtgärder". Att extra medel tilldelas är av stor vikt för upplevd 
trygghet och trafiksäkerhet. 

Budgetutveckling       

Väghållning 2015-2020 i tkr (kostnader) 

(Budget 1) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Markrenhållning 8 900 8 700 9 700 10 600 10 600 11 000 

Trafikbelysning 12 700 13 200 13 700 14 500 15 500 16 600 

Beläggning 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 

Gröna ytor 750 750 750 850 850 850 

Trafikanordn m.m. 6 230 5 880 6 150 7 450 7 650 7 900 

Summa 30 180 30 130 31 900 35 000 36 200 37 950 

       

Vinterväghållning 22 200 22 200 25 000 25 800 25 800 25 800 

TOTALT 52 380 52 330 56 900 60 800 62 000 63 750 

Vinterväghållning 
Vinterkostnaderna blir allt svårare att klara då de fasta kostnaderna, som t.ex. beredskap med 
jourersättning, utgör ca hälften av hela budgeten. Vinterns härjningar glöms också fort vid snöfattiga 
vintrar då inga spår finns kvar fram i maj. "Hur kan vinterkostnaderna blivit så höga? Vi har ju knappt 
haft någon snö?" hörs ofta. Då glömmer man oftast alla halktillfällen som kräver insatser. 
 
Lite lättare förstås vid snörika vintrar som vårvintern 2018 då vintern bet sig fast så att 
vinterberedskapen fick förlängas med 3 veckor. Dessutom fick utlastning av snö göras viket inträffar då 
och då i Borås. Resultatet blev ett underskott i budget på drygt 7 mnkr. Vårvintern 2019 uppvisar 
liknande tendens som året innan - ett omfattande och ihållande snöfall innebar utlastning av snö. Även 
2019 fick vinterberedskapen förlängas p.g.a. risk för snöfall och halka. 
 



Tekniska nämnden vidhåller sin uppfattning att det är högst befogat att vinterbudgeten ges en 
förstärkning enligt tidigare förslag i budget för 2019. 
 
Tekniska nämnden har tidigare framfört behov av en höjning av nämndens vinterbudget. Nämnden 
anser att 30 mnkr är en rimlig ram vilket erfordrar en budgetförstärkning med 4,2 mnkr. 
 
För att undvika spårbildning vid snabba väderomslag vintertid som kan bli besvärliga ur 
framkomlighetssynpunkt vore det värdefullt att kunna utöka insatserna på bostadsgatorna (C-
gator) som har den lägsta vinterväghållningsstandard av alla gatutyper. Inte minst kunde detta främja 
vintercykling då detta underlättar möjligheterna att komma ut till de större cykelstråken. Genom att 
utöka vinterbudgeten med 3 mnkr skulle detta bli möjligt att åstadkomma. 
 
Under föregående tre vinterperioder deltog Borås i projektet Vintercyklist som samordnas via Västra 
Götalandsregionen. Projektet syftar till att få fler att välja cykeln som transportmedel även vintertid. 
Cyklisterna lämnar synpunkter under perioden om hur de upplever framkomlighet och trafiksäkerhet. 
Projektet har varit mycket uppskattat och Tekniska förvaltningen har återkopplat synpunkter och 
försökt att utföra åtgärder som efterfrågats, bl.a. har efterfrågats extra upptagning av sopsand vilket har 
gjorts vid några tillfällen. Projektet Vintercyklist planeras att genomföras även under 2020. För att få 
fler vintercyklister på bredare front och främja hållbart resande skulle sop-/saltning av våra 7 
cykelhuvudstråk kunna attrahera fler att välja cykeln även vintertid. Åtgärden innebär en kostnad 
av 8 mnkr för 2020. Alternativet till sop-/saltning är extra sandupptagning för att få fler att cykla och 
skulle såsom nämnden tidigare framfört innebära en utökning av budgetramen med 1 mnkr.  
 

Vinterkostnad   

Utfall      Budget 

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019:2 2020:1 

tkr 19 279 28 467 31 479 25 334 32 991 25 800 25 800 

Tekniska nämnden måste, om ett ramtillskott ej medges, ta ställning till en lägre kvalitetsnivå på 
vinterväghållningen generellt men även en sänkning av skötselnivån på cykelvägnätet där en anpassning 
till högsta nivån på biltrafiknätet kan bli aktuellt. 
 
Skadegörelse/Klotter 
Kostnaderna för skadegörelse tenderar att öka alltmer vilket drabbar övriga verksamheter inom 
driftbudgeten som t ex att hålla staden ren och snygg. Våra tunnlar och broar utsätts allt oftare för 
klotter som måste saneras för dyra pengar. De bullerskyddande glaspartier som satts upp på 
Fristadsvägen vid Djurparken har vid ett flertal tillfällen utsatts för skadegörelse i stor omfattning när 
rutorna krossats. Vad avser konstbyggnader är bron över Skaraborgsvägen vid Borås Arena särskilt 
utsatt. Kommunfullmäktige har beslutat att klotter ska saneras inom 24 timmar. Detta kräver både att 
arbetet organiseras och samordnas på annat sätt än idag. Det krävs också en beredskap på icke 
ordinarie arbetstid för att åtgärder ska kunna utföras inom 24 timmar. 
 
För att inte sänka nivån på andra verksamheter inom driftbudgeten föreslogs ett tillskott utöver 
budgetram på 700 tkr för åtgärdande av skadegörelse/klotter fördelade på klotter 500 tkr och 200 tkr 
för bullerskydden i 2017 års budget. Tekniska nämnden erhöll 500 tkr för klottersanering som vi 
bedömer är tillräckligt för de ytor som nämnden ansvarar för. Skadegörelsen på bullerskydden har 
minskat i omfattning varför en ramförstärkning inte är aktuell under 2020. En förmedlad positiv bild av 
Borås från besökare är värd mer än vad kostnaden är för en ren och snygg entré till staden. 
 
Vattendrag 
De omfattande och kraftiga regnperioderna under höstarna tycks bestå vilket har inneburit höga 



vattenstånd som innebär ökade kostnader för åtgärder och tillsyn av intagsbrunnar, diken och reglering 
av Viskan. Anslaget för 2020 blir 1,2 mnkr vilket är samma som 2019. 
 
Sidoordnad verksamhet 
Till följd av fiberdragningarna kan det bli svårt att hinna med de schaktreparationer som anmäls för 
återställning. Det är därför viktigt att ha förståelse för att de intäkter som används för 
återställningsarbeten inte alltid kan komma att nyttjas fullt ut under budgetåret utan får flyttas över till 
efterföljande år. 
 
I 2020 års budget har ett nettoöverskott på 5 mnkr angetts. Överskottet kommer med säkerhet att bli 
avsevärt större. Nettointäkterna utöver 5 mnkr förutsätts få nyttjas i beläggningsprogrammet 
kommande år då som tidigare nämnts livslängden på uppgrävda gator förkortas vid återställda/lagade 
ytor och i vissa fall får hela gatubredden läggas även om ersättningen för återställning inte täcker 
kostnaden. 
 
Mobility Management 
Sedan 2014 har Tekniska nämnden övertagit frågor kring Mobility Management som är ett koncept för 
beteendepåverkan inom transportområdet och syftar till att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Detta kan ske genom 
informations- och kommunikationsåtgärder t.ex. kampanjer av olika slag. 
 
Under de senaste 3 åren har Tekniska förvaltningen i samarbete med Västra Götalandsregionen 
genomfört projektet "Vintercyklist" som inneburit att 20-40 cyklister erhållit vinterutrustning till sina 
cyklar mot att de som motprestation ska cykla under vinterperioden och svara på enkäter om väglag, 
förslag till förbättringar m.m. Projektet har varit mycket lyckat och värdefulla synpunkter kommer in 
från deltagarna. Bl.a. har extra sandsop gjorts under perioder då det har varit barmark. Vid de 
mätstationer som finns för cykeltrafiken kan konstateras att antalet passerande cyklister i snitt en 
vintermånad (jan-mars, nov-dec) utgör ca 18 000 att jämföras med snitt för en sommarmånad 
ca 44 000, vintercyklister representerar alltså nästan 30 % av samtliga cyklister på ett år. Vintercyklist 
planeras bli ett av de projekt som kommer att genomföras även 2020 inom ramen för Mobility 
Managementåtgärder. Tekniska nämnden har inte erhållit ordinarie budgetmedel för nämnda åtgärder. 
Tidigare har erhållits ett utrymme inom "Byggbonusen" på 500 tkr till insatser inom Mobility 
Management. 
 
Tekniska nämnden föreslår att extra budgetmedel på 500 tkr utöver budgetram ställs till förfogande för 
åtgärder inom Mobility Management under 2020 för att säkerställa fortsatt arbete med 
påverkansåtgärder för hållbart resande. 
 

Begärda medel utöver budgetram avseende väghållning (tkr) 

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader 600 

Åtgärder för attitydpåverkan, Mobility Management 500 

Vinterväghållning nivåhöjning 4 200 

Extra insatser bostadsgator (C-gator) 3 000 

Sop-/saltning cykelbanor, huvudstråk 8 000 

Extra sandupptagning för vintercyklister (alternativ till sop-/saltning) (1 000) 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram. 16 300 (9 300) 

 
 



4.5.3 Park- och skogsavdelning 

4.5.3.1 Park 

Parkenhetens huvudsakliga uppgift är att sköta om och underhålla Borås parker och lekplatser. Borås 
har historiskt haft ett gott renommé för sina parkanläggningar och det är enhetens mål att bibehålla det 
och på sikt utveckla parkerna. Lekplatserna och utvecklingsarbetet kring dem har fokus på säkerhet och 
att skapa kreativa lekmiljöer för alla barn oavsett fysiska förutsättningar. 

Verksamheten 2020 

Tillkommande gröna ytor 

Borås fortsätter att växa med fler bostadsområden med tillhörande servicebyggnader och infrastruktur 
och större allmänna ytor. Detta leder till att nyanlagda gröna ytor kräver skötsel och budgeten för drift 
måste följa med i samma takt som skötselarealen ökar. Att Borås invånare kräver likvärdig kvalité på 
allmänplatsmark oavsett var de bor i kommunen är en självklarhet men något som driftbudgeten inte 
lever upp till. Med en utökad budget för tillkommande ytor kan t.ex. skötseln av tätortsnära skog 
förbättras och utökas. Vidare kan grönytor i t.ex. Viareds sommarstad och Hestra som skapats vid 
exploatering tas upp i driften. 500 tkr 

Renhållning och klotter 

Borås har fyra år i rad vunnit Håll Sverige Rents pris årets renaste stadskärna vilket känns mycket bra 
och ger ett kvitto på att vi som kommun är på rätt väg, men vi ska inte vara nöjda där. Tekniska 
nämndens ambition är att invånare och besökare ska känna att Borås är en ren, trygg och grönskande 
stad. Att Borås ska kunna stoltsera med välskötta och trygga offentliga miljöer är något som förväntas 
av en stad med fler än 110 000 invånare. För att kunna minska klottret, nedskräpningen och 
vandalismen äskar Tekniska nämnden 500 tkr i syfte att utveckla markrenhållningen i stadens parker. 
Föregående år överskreds budgetposten för nedskräpning med 20 % i parkmark. 

Utökad blomsterprakt 

Planteringar med lökväxter i gräsytor är en mycket uppskattad och prisvärd åtgärd som håller i flera år. 
En satsning på lökplanteringar i Borås ytterområden ger en tidig blomsterprakt på våren som dessutom 
inte medför ökade skötselkostnader. 

När Borås fyller 400 år 2021 ska feststämningen synas i stadens parker, planteringar och urnor i hela 
kommunen. För att det ska bli verklighet måste förberedande åtgärder påbörjas redan under 2020. Nya 
planteringar måste anläggas och några befintliga renoveras för att blomsterprakten ska bli monumental. 
500 tkr 

Återplantering av träd 

När Borås växer och förtätas är befintliga träd i stadsmiljö ständigt hotade och många träd har tagits 
ned utan att nya har återplanterats. För att behålla en grön och rogivande stad bör ett 
återplanteringsprogram med tillhörande inventering återupprättas. Ett av målen med 
återplanteringsprogrammet är att kunna utöka antalet sorters träd för att i framtiden ge Borås ett 
trädbestånd som står pall mot klimatförändringar och trädsjukdomar. 500 tkr 

Totalt för ovanstående åtgärder inom parkverksamheten äskas sammantaget 2 000 tkr i tilläggsanslag. 

4.5.3.2 Skogsdrift 

Skogsenhetens uppgift är att förvalta kommunens skogar miljöanpassat och med hög avkastning 
samtidigt som allmänheten erbjuds en bra miljö för friluftsliv. Skogsinnehavet förvaltas i egen regi, 
sköts enligt Grön skogsbruksplan och är certifierat enligt FSC och PEFC. Borås Stads skogsbruk är 



tätortsnära vilket innebär särskilt hänsynstagande till skogen som resurs för fritid och rekreation. 

Virket säljs som leveransvirke och för att utnyttja resurserna optimalt omvandlas avverkningsrester till 
bränsleflis (biobränsle) för att efter användning återföras till skogen som näringstillförsel i form av aska. 
Invånarna i Borås Stad erbjuds möjlighet till jakt genom utarrenderad skogsmark. 

Verksamheten år 2020 

Årets slutavverkningar samordnas med kommande exploateringsavverkningar. Gallringsbehovet 
inriktas mot yngre bestånd och naturvårdande skötsel har hög prioritet. 

Avsättningar av skogsmark till naturreservat och exploatering kan på sikt påverka skötseln och 
avkastningen från skogsmarken. 

Röjningsbehovet i ungskogarna efter stormarna "Gudrun" och "Per" kommer att ta externa resurser i 
anspråk. Skogsvårdsåtgärder såsom plantering kommer att utföras helt utan kemikalier. Skogsplantorna 
skyddas nu med mekaniska metoder mot insekter. 

Produktionshöjningar i närliggande skogsindustrier medför en stabil och ökad efterfrågan på samtliga 
virkessortiment. Detta och en allmän ökad efterfrågan på skogsprodukter ger en positiv virkesmarknad. 

2018 års torka och insektsangrepp från granbarkborre under 2018/2019 ger en stor mängd virke i 
marknaden. Osäkerhet råder om hur prisbilden ser ut under 2020. 

Sedan några år har Tekniska nämnden ansvaret för all kommunal mark som inte används för annat 
ändamål. På dessa marker ökar behovet av skötsel och renhållning. Bekämpning av inte önskvärda arter 
s.k. invasiva arter kommer att innebära kostnader för kommunen som markägare. (500 tkr).  

4.5.3.3 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

4.5.3.3.1 OSA   Offentligt skyddat arbete 

Kommunen anordnar arbete till personer som har socialmedicinska handikapp, trygghetsanställningar, 
OSA, utvecklingsanställningar och praktik. Nämnden har fått uppdraget att bereda arbete till 65 
personer i dessa kategorier. 

Arbetet drivs i lagform under ledning av lagförmän. Sju arbetslag arbetar med skogsvårds- och 
naturvårdsåtgärder i form av röjning och gallring. Dessutom utförs röjnings-, anläggnings- och 
underhållsarbeten i naturreservat, kultur och naturparker, spår och leder, fornminnen, skolor, förskolor 
m.m. Fyra arbetslag utför tillverknings-, reparations- och snickeriarbeten. Ett arbetslag i Borås Djurpark 
arbetar med byggnation och reparation av stallar och hagar samt anläggning och skötsel av vissa andra 
verksamheter. 

Verksamheten år 2020 

Basen för OSA-verksamheten finns i funktionella lokaler i Kyllared. 

Verksamhetens uppdrag är att utföra riktiga arbeten som annars inte skulle bli gjorda, samtidigt som det 
syftar till att stärka den enskilde och att det förhoppningsvis ger möjlighet till utbildning eller jobb på 
den öppna arbetsmarknaden. 

Eftersom efterfrågan på att få arbeten utförda från kommunens förvaltningar och behovet även i övrigt 
är stort förutsätter Tekniska nämnden att Arbetslivsnämnden anvisar budgeterat antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder. 

4.5.3.3.2 Gröna vägen 

Tekniska nämnden bedriver grön rehabilitering och arbetsförberedande aktiviteter på uppdrag av 



Sjuhärads samordningsförbund. Verksamheten bedrivs i Björbostugan och i den omgivande gröna 
miljön runt Ramshulan inom naturreservatet Rya åsar. 

Deltagare är personer som lider av stressrelaterad psykisk ohälsa, depression och/eller 
smärtproblematik. 

Verksamheten innehåller naturvistelse, grön rehabilitering, kreativa inslag och arbetsträning i form av 
odling utan produktionskrav i kombination med IPU profilanalyser i en lugn miljö i små grupper. 
Naturupplevelser, samtal individuellt och i grupp samt olika tema och friskvårdsaktiviteter kompletterar 
trädgårdsterapin. 

Målsättningen är att öka deltagarnas arbetsförmåga, stärka deras självförtroende och komma igång med 
fysisk aktivitet. Deltagarna ska också göra en handlingsplan som de ska använda för en hållbar 
beteendeförändring. 

Tekniska nämnden fick under 2019 i uppdrag av Sjuhärads samordningsförbund att slå ihop de båda 
verksamheterna "Gröna vägen" och "Vägen framåt" till ”Gröna Vägen Framåt”. 

Arbetsträningen drivs under ledning av trädgårdskonsulent och friskvårdskonsulenter. 

4.5.3.3.3 Cityvärdar 

Ett samarbetsprojekt mellan Borås Stad och Jernhusen AB där service och information ges till 
allmänhet och turister. I samverkan med andra aktörer hålls ett vakande öga över innerstaden. 

Verksamheten 2020 

Verksamheten bemannas av en lagförman och fem personer som har lönebidragsanställning under 1 år. 
Projektet består i att bl.a. patrullera innerstaden och stationsområdet för att ge service och information 
till allmänhet och turister, kontrollera så att det är snyggt och helt och vid behov lämna in avvikelser till 
ansvariga aktörer i centrum. 

Tillsammans med Borås Rent och Snyggt fick Cityvärdarna ett nytt uppdrag i juni 2017. De ska 
dagligen gå runt i centrala staden med en "stadsdammsugare". Denna städning ska komplettera den 
ordinarie markrenhållningen samtidigt som allmänheten informeras om vikten av att inte skräpa ner. 

Cityvärdarna kommer under 2020 ansvara för arbetsledning av Tekniska nämndens ferieungdomar med 
uppdrag att städa allmän platsmark i stadskärnan vilket ytterligare höjer stadens ambitionsnivå för 
markrenhållning. 

Verksamheten är underfinansierad med 200 tkr. 

4.5.3.4 Naturvård 

Tekniska nämnden svarar för naturvårdande åtgärder, vilket i huvudsak innebär kalkning av sjöar och 
våtmarker i Borås Stad (men även i närliggande kommuner), fiskevårdsåtgärder, särskilda åtgärder för 
rekreation samt skötsel av naturreservat. Uppdraget är att bevara och öka naturvärden samt tillgodose 
allmänhetens behov av friluftsliv. Nämnden har ett övergripande informationsansvar för ”natur och 
rekreationsleder” i kommunen. 

Verksamheten år 2020 

Intresset för fiske är mycket stort. Som ansvarig för fiskefrågor är målet att utveckla och informera om 
fiskemöjligheterna i kommunen. Ett attraktivt fiske ska erbjudas alla grupper i samhället. 

Till verksamheten hör ansvaret för driften av de spår och leder som inte förvaltas av föreningar eller av 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen. I samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer nya 
leder att färdigställas under året prioriterade enligt de handlingar som respektive nämnder tagit beslut 
om. 



Naturreservatet Vänga mosse bildades 2010. Den första 10-årsperioden har gått och nu ska 
skötselplanen ses över och vid behov revideras. 

Inventeringen av de jordbruksmarker som Tekniska förvaltningen ansvarar för ska slutföras 2020. 
Målet är att utreda vilka som är skyddsvärda ur natur- och rekreationssynpunkt. En ny beteshage i 
Viared, norr om riksväg 40 planeras tas i drift. 

Målet med kalkningsåtgärderna är att vattendragen inte skall visa några försurningsskador. De skall 
också uppvisa ett godtagbart resultat i de biologiska uppföljningar som genomförs i form av elfiske och 
bottenfaunaundersökningar. 

  

Begärda medel utöver budgetram avseende Park- och skogsavdelningen (tkr) 

Tillkommande ytor drift- och underhållskostnader 500 

Renhållning och klotter 500 

Utökad blomsterprakt i hela Borås kommun 500 

Återplantering av träd i stadsmiljö 500 

Tillkommande skötsel av "övrig mark" t.ex. invasiva arter 500 

Cityvärdar 500 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram 3 000 

4.6 Persontransporter 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Intäkter 12 580 14 680 14 664 14 309 -355 

Kostnader -80 380 -88 980 -84 864 -89 747 -4 883 

Buffert -1 000 -1 000 -1 000 -762 238 

Nettokostnader -68 800 -75 300 -71 200 -76 200 -5 000 

Kommunbidrag 68 800 68 800 71 200 76 200 5 000 

Resultat 0 -6 500 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

4.8 Nämndens uppgift 
Inom Persontransportavdelningen finns följande verksamheter: 

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



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

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

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

• Planering och samordning av skolskjutsar för Borås Stad. 

• Uppgifter enligt lag om färdtjänst och lag om riksfärdtjänst. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 
Nettokostnaderna för Persontransportavdelningen 2018 uppgick till 71 989 tkr. Prognostiserat utfall för 
2019 ligger på 72 800 tkr efter maj månads analys. Tilldelat kommunbidrag för 2019 uppgår till 
68 800 tkr. 

Antalet färdtjänstresor har under 2019 återigen ökat jämfört med samma period 2018 och ser ut att 
hamna på ca 350 000 resor på årsbasis (335 000 resor budget 2019). Antalet resor för 2020 budgeteras 
till 360 000. Priset per resa är, utifrån tilldelad ram och budgeterat antal resor, beräknat till 180 kr i 
budget 2019. 

Priset per resa 2020 blir 167 kr - utifrån tilldelad ram - vilket naturligtvis inte kommer att täcka 
kostnaderna för året. Enbart den prognostiserade ökningen av antal resor år 2020 (25 000 fler) innebär 
en kostnadsökning på ca 4,6 mnkr om vi räknar utifrån det faktiska priset som gällde år 2018. 

Ny upphandling av färdtjänsttrafiken är gjord och avtalsstart är 1 juni 2019. Prismässigt innebär det inte 
några stora kostnadsökningar förutom en miljöbilsbonus som kan utfalla om vissa fordon körs med 
miljöbränsle (prel. ca 1 mnkr/år). Personbilar och klass-4 fordon kommer att drivas med biogas och 
specialfordon kan eventuellt drivas med HVO-bränsle med en påföljande miljöbonus. 

Indexuppräkning av färdtjänstkostnaden kan komma att ske fr.o.m 1 juni 2020 enligt avtal, om 
bränslepriser m.m. ökat mer än index. Föregående år innebar detta en kostnad på ca 1,5 mnkr. 

  

Budgetutveckling och utfall över tid framgår av tabellen nedan. 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
prognos 

2020   
Budget 

Budget (tkr) 58 100 59 300 61 650 64 200 66 550 68 800 71 200 

Utfall (tkr) 62 134 64 291 65 307 68 070 71 989 75 300  

Avvikelse -4 034 -4 991 -3 657 -3 870 -5 439 - 6 500  

        

Antal resor 311 920 318 591 319 217 318 249 335 094 350 000 360 000 

förändring/ant
al resor 

 6 671 626 -968 16 845   

  

  



4.10 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 Prognos 
2019 

Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 Förändring 

Persontransporter      

Intäkt 12 580 14 680 14 664 14 309 -355 

Kostnad -81 380 -89 980 -85 864 -90 509 -4 645 

Summa -68 800 -75 300 -71 200 -76 200 -5 000 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 
Under år 2018 utfördes 335 094 färdtjänstresor, prognos för år 2019 uppgår till ca 350 000 resor och 
beräknas till 360 000 resor år 2020. Antalet resor har ökat för varje år. Under de första månaderna av 
2019 har det fortsatt varit en kraftig ökning av resorna jämfört med föregående år. 

Ny upphandling för färdtjänst och riksfärdtjänst har genomförts under 2018 med avtalsstart 1 juni 
2019. Prisbilden indikerar inte några större prisökningar i samband med detta, förutom eventuell 
miljöbonus. 

Idag bokar de flesta sin resa via förvaltningens Beställningscentral. För att underlätta för 
färdtjänstkunderna erbjuds möjligheten att själv boka sin resa via Internet. Internetbokningen startade 
2015 och det har fungerat väl för de kunder som använder systemet, användningen ökar för varje år. 

Att färdtjänst- och skolresor sker säkert och tryggt är ett angeläget ämne för Tekniska nämnden likväl 
som att alla behandlas lika när det gäller t.ex. skolskjuts, oavsett var i Borås Stad man bor. 
Skolskjutsplaneringen är flyttad till Tekniska nämnden för att centralt skapa en förenklad och 
effektivare hantering inom Borås Stad. Ett datoriserat skolskjutsplaneringsprogram, med kartfunktion 
för mätning av avstånd, används som stöd i besluten. Denna organisation arbetar som stöd till skolorna 
och finansieras fr.o.m. år 2017 av Grundskoleförvaltningen. Sedan Tekniska nämnden tog över 
skolskjutsplaneringen har förutsättningen för lika behandling ökat. 

Skolskjuts för elever inom särskolan är en verksamhet som Tekniska nämnden driver i egen regi. 
Antalet elever har under många år legat ganska stabilt med i stort sätt samma antal elever för att de 
senaste åren öka i elevunderlag (höst 2015 -100 elever, vår 2019 - 126 elever) vilket inneburit att 
ytterligare två bussar har tagits i trafik, för att klara efterfrågan. 

Indikationer finns på att det blir fler elever även inför hösten 2019 och då kommer det eventuellt 
behövas ytterligare någon buss. Denna ökning med personal och fordon har medfört en ökad kostnad 
med ca 1,5 mnkr 2018 och 2019 och kan då öka ytterligare för 2020, vilket i så fall måste täckas via 
ökat nämndbidrag i reviderad budget. 

Diskussioner förs om att även denna verksamhet ska finansieras via skolan. I dag hamnar dessa 
kostnadsökningar inom Tekniska nämndens ram som det saknas täckning för. 

  

Begärda medel utöver budgetram avseende Persontransportavdelningen (tkr) 

25 000 fler färdtjänstresor 4 600 

Nytt avtal färdtjänst - miljöpremie 1 000 

Ökat antal särskoleskjutsresor 1 500 

Totalt begärs som ett extra tillskott utöver budgetram 7 100 

  



4.10.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

I budget 2020:2 har Tekniska nämnden erhållit ökat kommunbidrag med 5 mnkr för Persontransport. 
Dessa har fördelats mellan verksamheterna Särskoleskjuts (1 500 tkr) samt Färdtjänst (3 500 tkr). 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 

5.1.1 OSA 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal personer i 
arbetsmarknadsåtgärder 

56 65 65 

5.1.2 Antal dagsverken 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Dagsverken totalt 10 320 12 385 11 885 

5.1.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Skogsarbete skogsenheten 256 1 500 1 000 

Skogsarbete parkenheten 1 332 1 500 1 500 

Smide Kyllared 404 500 500 

Snickeri Kyllared 624 700 700 

Ramnaparken 628 800 800 

NR Torpanäset 77 200 200 

NR Rya åsar 1 115 1 000 1 000 

NR Vänga mosse 11 250 50 

NR Älmås 35 100 50 

Övriga reservat 725 200 600 

Fornvård 60 85 80 



Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Naturvård 561 600 600 

Fiskesjöar 63 400 350 

Spår och leder 305 200 300 

Utbildning 198 100 150 

Övriga arbeten 51 600 500 

Grundskoleförvaltningen  100 100 

Förskoleförvaltningen  100 100 

Lokalförsörjningsförvaltningen 506 700 700 

Hofsnäs gården vaktmästeri 1 099 350 400 

Fritid- och folkhälsoförvaltningen 618 700 800 

Borås Djurpark 1 652 1 700 1 700 

Dagsverken totalt 10 320 12 385 11 885 

5.2 Skogsdrift 

5.2.1 Skogsdrift 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Av skogsinnehavet är produktiv 
skogsmark (ha) 

9 500 9 500 9 500 

Varav avsatt till naturvård (ha) 2 500 2 500 2 500 

Varav naturreservat (ha) 1 000 950 950 

5.2.2 Avverkning 

5.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Avverkning totalt (m³ fub) 30 950 38 500 38 500 

5.2.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Slutavverkning (m³ fub) (1) 19 650 23 100 23 100 

Gallring (m³ fub) (2) 9 800 13 000 13 000 



Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Övrig avverkning (m³ fub) 1 500 2 400 2 400 

5.2.3 Avverkning exkl. OSA 

5.2.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Avverkad volym 1 och 2  (m³ fub) 29 450 36 100 36 100 

Intäkt kr per avverkad (m³ fub) 631 534 555 

Kostnad kr per avverkad (m³ fub) 280 242 303 

Avverkningsnetto (kr/m³ fub) 351 292 252 

Nettointäkt skogsbudget hela 
verksamheten (kr/m³ fub) 

211 156 156 

5.2.4 Flisproduktion 

5.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Flisad volym (m³s) 9 300 10 000 10 000 

5.2.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Intäkt flis (kr/m³s) 165 170 170 

Kostnad flis (kr/m³s) 121 96 96 

Nettointäkt flis (kr/m³s) 44 74 74 

5.2.5 Övrig verksamhet 

5.2.5.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal jaktarrenden 61 61 61 

Utarrenderad jaktmark (ha) 10 000 10 000 10 000 

Intäkt jaktarrenden (kr/ha) 46 43 50 

Askåterföring (ha) 0 10 10 



5.3 Naturvård 

5.3.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Sålda kommunfiskekort 216 150 210 

Sålda dagkort i regnbågsvattnen 2 666 3 200 3 000 

Båtkort totalt 1 071 1 100 1 100 

Spriden kalkmängd (ton) totalt 2 291 2 532 2 363 

Förvaltade spår- och leder (km) 106 115 106 

Total förvaltad areal naturreservat (ha) 1 401 1 401 1 401 

Naturvårdsbete (ha) 74 74 77 

5.4 Väghållning 

5.4.1 Väghållning, driftkostnader 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Kostnad kronor/invånare och dag 1,76 1,51 1,55 

5.4.2 Huvudgator 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Huvudgator (km) 76 76 76 

Vinterväghållning (kr/m²) 25,91 21,84 21,84 

Övrigt underhåll (kr/m²) 26,19 19,44 24,57 

5.4.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Vinterväghållning (kr/m) 218,21 183,95 183,95 

Övrigt underhåll (kr/m) 220,53 163,72 183,97 



5.4.3 Lokalgator 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Lokalgator (km) 241 252 252 

Vinterväghållning (kr/m²) 5,66 5,35 6,16 

Övrigt underhåll (kr/m²) 10,68 11,6 9,84 

5.4.3.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Vinterväghållning (kr/m) 37,2 34,52 39,68 

Övrigt underhåll (kr/m) 70,23 74,87 63,39 

5.4.4 Vägföreningsvägar 

5.4.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Vägföreningsvägar (km) 168 168 168 

Övrigt underhåll (kr/m²) 5,33 5,35 5,99 

Enskilda vägar med statligt bidrag (km) 265 270 270 

Enskilda vägar med kommunalt bidrag 
(km) 

177 190 190 

5.4.4.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Vinterväghållning (kr/m) 44,3 18,57 18,57 

Vinterväghållning (kr/m²) 7,13 2,99 2,99 

Övrigt underhåll (kr/m) 33,12 33,27 37,2 

5.4.5 Beläggningsunderhåll 

5.4.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 



Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Belagd volym (m²) 211 244 82 000 181 000 

Del av total yta (%) 6,5 2,5 5,5 

Kostnad (kr/m²) 105 104 105 

5.4.6 Trafikbelysning 

5.4.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal lampor (st.) 19 175 19 200 19 200 

Energiförbrukning (MWh) 7 371 7 250 7 200 

5.4.7 Trafikolyckor 

5.4.7.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal olyckor med personskador 621 0 0 

Dödade 1 0 0 

Svårt skadade 11 0 0 

Lindrigt skadade 570 0 0 

5.4.8 Diverse uppgifter 

5.4.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal P-tillstånd för funktionshindrade 583 600 600 

Utfärdade nyttokort  (st.) 83 75 75 

Boendeparkering (antal tillstånd) 680 650 700 

5.4.8.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Fordonsvrak (st) 90 250 300 



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

5.5 Park 

5.5.1 Ytor 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Perenna planteringar (m²) 3 300 3 300 4 900 

Total planterad yta  (m²) 65 683 65 700 65 800 

Kulturparker (m²) 1 541 000 1 541 000 1 575 000 

Naturparker (m²) 8 532 000 8 531 000 8 612 000 

Total parkareal (ha) 1 007 1 007 1 019 

Parkyta per capita (m²/capita) 89,8 90,7 90,8 

5.5.2 Inventarier i parkmark mätt i antal 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal lekplatser (st.) 162 163 162 

5.5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Blomsterlökar (st.) 110 000 40 000 110 000 

Vårblommor (st.) 25 000 25 000 30 000 

Sommarblommor (st.) 34 469 45 000 55 000 

5.5.3 Totala driftkostnader Park inkl. kapital- och 
administrationskostnader 

5.5.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Kulturparker (kr/m²) 8,39 7,61 17,24 



Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Naturparker (kr/m²) 0,19 0,2 3,15 

Parkkostnad per capita (kr/capita) 217 228 242 

Total parkkostnad (kr/m²) 2,4 2,51 2,67 

Nyckeltalen för Kulturparker och Naturparker har tidigare inte inkluderat kapitalkostnader, från 2020 är dessa inbegripna i 
verksamhetsmåttet-. 

5.6 Persontransporter 

5.6.1 Färdtjänst 

5.6.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal färdtjänsttillstånd 4 606 4 500 4 600 

Antal kvinnor 3 068 3 000 3 100 

Antal män 1 538 1 500 1 500 

Antal tillstånd/1000 invånare 42 41 41 

Antal tillstånd under 65 år 975 950 950 

Antal färdtjänstresor 335 094 335 000 360 000 

Kostnad per resa (kr) 184 180 176 

Antal särskoleskjutsfordon 12 12 13 

Antal bilar i bilpool  42 57 

Kostnad per resa (kr) är beräknad utifrån tilldelad ram. 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

VÄGHÅLLNING    

Beläggningsunderhåll 8 500 8 500 8 500 

Program för tillgänglighet 1 000 1 000 1 000 

Reinv. gatubelysning inom/utom tätort 1 000 1 000 1 000 

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 4 000 4 000 4 000 

Borås flygplats 500 500 500 

(Drift) Bullersaneringsplan 0 0 0 

PARKVERKSAMHET    



Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Lekplatser/mötesplatser 5 000 5 000 5 000 

Grönområdesplanen 1 000 1 000 1 000 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre 
parkinvesteringar 3 000 3 000 3 000 

Summa 24 000 24 000 24 000 

INVESTERINGAR - i sammandrag 

Många av nämndens investeringar löper över flera år. Först efter att 2019 års bokslut blir klart framgår 
vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2020. Förändringar gentemot budget 
2020:1 framgår av bilaga 1 och 2. 

För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se Tekniska nämndens 
budget 2020:1. 

  

Reinvestering beläggningsunderhåll 

Asfaltsbeläggningarna som skyddar underliggande lager i vägkroppen slits med tiden olika för gator och 
vägar beroende på trafikbelastning. När beläggningen är utsliten utan att åtgärdas blir det skador på 
vägkroppen som innebär kapitalförstöring på gjorda investeringar som i sämsta fall kan leda till att 
gatan/vägen får byggas om från grunden. Då Borås Stads vägnät utgör ca 48 mil är det viktigt att 
åtgärder sätts in i tid för att undvika kapitalförstöring och stora investeringskostnader för att återställa 
gatans/vägens funktion. Att utföra reinvesteringsåtgärden i tid innebär ett vidmakthållande av gjorda 
investeringar och blir på sikt ett sätt att hålla ned kostnaderna för ett kvalitativt vägnät. God åkkomfort 
leder också till större möjlighet att välja ett hållbart resande med kollektivtrafik eller cykel. 

Program för tillgänglighet  

Programmets intentioner preciseras i en handlingsplan som pekar ut Tekniska nämndens roll att 
identifiera återstående hinder i den fysiska miljön samt i samråd med företrädare för 
handikapporganisationerna prioritera i vilken ordning dessa ska avhjälpas utifrån tilldelade 
budgetmedel. 

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 

En stor del av belysningen i Borås centralort är ålderdomlig vilket komplicerar förvaltningen av dessa. 
Hälften av ljuspunkterna består av gjutjärnsstolpar med gjutna fundament och bly- eller 
oljepapperskablar, kablar som är uppemot 70 år gamla. Under senare år har kostnaden för utbyte av 
dessa kablar ökat. De har med tiden blivit sköra med sämre isolation och energiförluster till följd och i 
samband med att det schaktas kring dem kan skador uppstå som senare orsakar kabelfel. För att 
säkerställa en drift- och elsäker belysning som bidrar till ett tryggt Borås måste takten på reinvesteringar 
öka efter de omfattande fibergrävningarna. Att ta tillfället i akt och samförlägga nya kablar/tomrör är 
fördelaktigt såväl för driftsäkerheten som för ekonomin. 

Energieffektivisering av gatubelysning 

Utvecklingen går fort både vad det gäller energieffektivitet och teknik. Dimring nattetid är idag 
standard och närvarostyrning som tillval börjar bli vanligt. Detta understryker behovet av att successivt 
byta ut gammal belysning. Delar av belysningsanläggningen kommer kontinuerligt att bestå av senaste 
tekniken och vi kan vara med att driva utvecklingen av energieffektiv och driftsäker belysning framåt. 
För att undvika stora kostnader för stora armaturbyten bör det tas fram en plan för att varje år byta ut 
delar av belysningsanläggningarna. 

Borås flygplats 



Borås flygplatsförening har tagit fram en framtidsplan för Borås flygplats. Under de nästkommande två 
åren måste stationsplattorna och de äldsta taxibanorna, med en sammanlagd yta av ca 10 000 m², som 
nu passerat sin tekniska/ekonomiska livslängd efter 25 år förses med nytt slitlager, och större 
markåtgärder utföras på sättningar i dräneringsdiken och på delar av det 40 000 m² stora grässtråket. 

Bullersaneringsplan (driftinvestering) 

Kommunfullmäktige har antagit en bullersaneringsplan som syftar till att minska olägenheter för 
boende inom centralorten. De åtgärder som omfattas av planen är byggnadstekniska åtgärder på 
fastigheter framförallt fönsterbyten samt bullerskydd, företrädesvis bullerplank, placerade vid vägen 
eller i tomtgräns. 

  

INVESTERINGAR - PARK 

Lekplatser/mötesplatser 

Tekniska nämnden förvaltar 162 lekplatser. Efter ca 15 år är en lekplats omodern och kan inte uppfylla 
de säkerhetskrav som finns. Lekredskap som inte uppfyller säkerhetskraven måste tas bort omedelbart. 
Projektet medför att 8 kvarterslekplatser kan renoveras. 

Grönområdesplan 

Den nya Grönområdesplanen trädde i kraft år 2014. Planen avser bland annat att förstärka 
grönområden till mer sammanhängande stråk, samt att tillskapa nya områden som ingår i 
grönstrukturen inom Borås Stad. 

Trygghetsåtgärder och diverse mindre parkinvesteringar 

Projektet syftar till att öka känslan av trygghet genom att beskära mörka buskage och belysa stadens 
parker och andra mörka grönområden mer. Även befintlig belysning ska ses över och ev. bytas ut till 
mer energieffektiva alternativ. 

Åtgärder inom parkverksamheten som nämnden förfogar över. Kan bland annat avse utbyte av träd, 
upprustning av trappor och renovering av parkvägar. 

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt Godkänd 
utgift 

Budget 
tom 2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

VÄGHÅLLNING       

Attraktiv Stad  1 416 8 000 8 000 3 000 2 

Div mindre gatu-och broarbeten  5 428 11 000 5 500 5 500 2 

Gång-och cykelvägar  24 406 15 000 15 000 15 000 2 

Utbyggnad av kabelskåp -
 gatubelysning  0 2 000 2 000 2 000 2 

Kollektivtrafik (stadstrafiken)  11 590 5 000 5 000 5 000 2 

Upprustning centrummiljöer  6 256 2 000 2 000 2 000 2 

Ny Nybro 44 000 7 817 35 000 0 0 2 

Promenadstråk utmed Viskan  4 700 0 0 0 2 

PARK       

Aktivitets- och kulturpark i 
Fristad 6 000 0 3 000 3 000 0 1 



Projekt Godkänd 
utgift 

Budget 
tom 2019 

Budget 
2020 

Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

Kronängsparken (en del av 
Borås 400 års Jubileumspark) 18 000 0 10 500 7 500 0 1 

       

Summa 68 000 61 613 91 500 48 000 32 500  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

INVESTERINGAR  - i sammandrag 

Många av nämndens investeringar löper över flera år. Först efter att 2019 års bokslut blir klart framgår 
vilka kvarvarande budgetmedel som kommer att lyftas över till år 2020. Förändringar gentemot budget 
2020:1 framgår av bilaga 1 och 2. 

För utförligare information om respektive projekt, inkl. investeringskalkyler - se Tekniska nämndens 
budget 2020:1. 

  

INVESTERINGAR - VÄGHÅLLNING 

Attraktiv stad 

För den fortsatta förnyelsen av stadskärnan finns ett behov av att hitta en samsyn bland de aktörer som 
finns inom centrum, samt att upprätta ett program för den fortsatta utvecklingen av stadscentrum. 

Inför Borås stads 400-års jubileum föreslås en extra satsning i budget 2020 med målsättningen att 
iordningsställa kvarteret Eko10 bakom gamla ”Postenhuset” och Hallbergsplatsen till 2021. En extra 
satsning på vinter-/julbelysning skulle också kunna förgylla tillvaron i centrum under jubileumsåret. För 
finansiering av Hallbergsplatsen föreligger ett avtal med fastighetsägaren till kvarteret Pallas. 
Återställningen av platsen kan efter överenskommelse med fastighetsägaren utföras 2020. I samband 
med 400-årsfirandet planeras för en jubileumsskulptur på Krokshallstorget där idag restaurang Köket 
ligger. Iordningsställande av platsbildningen vid skulpturen föreslås ingå i anslagna medel för Attraktiv 
stad. 

Inom de närmaste åren finns också ett upprustningsbehov för Västerbrogatan och Torggatan. 

Diverse mindre gatu- och broarbeten 

Projektet avser ombyggnads- och nyanläggningsarbeten som ur investeringssynpunkt är av mindre 
omfattning. Genom att årligen avsätta en summa pengar för ”Diverse mindre gatu- och broarbeten” 
kan administrativa tids- och kostnadsbesparingar erhållas genom att undvika ett förfarande där 
investeringsmedel skall äskas för varje enskilt mindre objekt. 

Gång- och cykelvägar 

I stor utsträckning har strategin historiskt utgått från att bygga nya länkar för att få ett 
sammanhängande cykelnät på bekostnad av att rusta upp det äldre befintliga cykelnätet. 

Utbyggnad av gång- och cykelvägar (GC) syftar i första hand till att skapa trafiksäkra förbindelser för de 
oskyddade trafikanterna med kontinuitet i utformningen och separering mellan trafikslagen. 
Utbyggnaden innebär också förutsättningar för att fler ska välja cykeln som transportmedel. Fokus har 



varit på att separera biltrafiken från oskyddade trafikanter då genomförda undersökningar visar på att 
cyklisterna är en mycket utsatt trafikgrupp. I takt med att cykeltrafiken förväntas öka och fler kommer 
att välja elcykel framför traditionell uppstår behov av att även separera gående från cyklister på de 
gemensamma gång- och cykelbanorna. 

Föreslagna åtgärder innebär att framkomligheten och säkerheten för cyklisterna kommer att öka utmed 
de ombyggda sträckorna. Upprustning av befintligt cykelnät innebär också förutsättningar för att fler 
ska välja cykeln som transportmedel. En utgångspunkt i planeringen är målsättningen att de sju 
huvudstråken för cykeltrafik ska vara separerade. 

Utbyggnad av kabelskåp - Gatubelysning 

När gatubelysningen en gång i tiden anlades var det nätbolagen som byggde och sedan ägde den. 
Belysningen (belysningsnätet) kopplades då in direkt i nätbolagens transformatorstationer. 
Energiförbrukningen räknas ut teoretiskt utifrån installerad effekt och antal brinntimmar, s.k. 
ackordsbelysning. Att inte mäta gatubelysningen innebär också att man inte fullt ut kan tillgodoräkna 
oss de ekonomiska besparingar som görs vid ett utbyte till LED-armaturer. LED-belysning är generellt 
inställda att effektsänkas nattetid vilket inte tas hänsyn till vid beräkning. Att mäta gatubelysningen 
skulle innebära bättre koll på belysningsanläggningen, att kunna se var det finns stora förluster och på 
så vis reinvestera i nätet där det behövs. 

Kollektivtrafik (stadstrafiken)  

I takt med att förbättringar görs för kollektivtrafiken krävs infrastrukturåtgärder i form av investeringar, 
initiativet kommer oftast från Västtrafik. Åtgärder på Södra Torget, införande av signalprioritet för 
kollektivtrafik vid resecentrum samt ytterligare hållplatsåtgärder finns upptagna inom projektet. Målet 
är att få en snabbare, mer tillgänglig kollektivtrafik vilket ger möjlighet till ökat resande. 

Upprustning av centrummiljöer 

Insatser görs inom allmän platsmark. Planer med kostnadsberäkningar utarbetas för genomförande av 
miljöförbättrande åtgärder i tätorterna och stadsdelscentra. Genomförandet kommer att ske under flera 
år. 

Ny Nybro, kajmurar mot gata/parker 

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

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons har färdigställts 2019 med undantag av gångbanan längs banvallen utmed Sven 
Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. 

Promenadstråk utmed Viskan 

Ett gångstråk utmed vattendraget ska inte bara synliggöra Viskan utan även fungera som en attraktiv 
väg för många boråsare och besökare. Ett fungerande gångstråk utefter vattnet förhöjer stadens 
kvalitéer med avseende på rekreation och upplevelser. 

  

INVESTERINGAR - PARK 

Aktivitets- och kulturpark i Fristad 

En aktivitetspark med placering i Fristad Hedsparken, mellan Industrivägen och järnvägen. Projektet 
innebär att en sedan länge planerad trafiksäker lösning för passage över järnvägen i Fristad kommer till 
utförande. Det skapar en central mötesplats i Fristad i anslutning till centrum. Aktivitetsparken kommer 
genom möten mellan generationer att bli en trygg plats för aktiviteter och samvaro. 

  



Kronängsparken (en del av Borås 400 års Jubileumspark) 

Jubileumsparkens utbredning är tänkt att löpa från Rya Åsar i norr och genom stadsdelarna Getängen, 
Norrby, Centrum, Göta och Gässlösa och ansluta till Osdal i söder. Som en första etapp i Borås 
Jubileumspark för 400-års firandet år 2021 renoveras och byggs Kronängsparken om. 

  

  

  



Tekniska nämnden Bilaga 1

Reviderad investeringsbudget 2020
tkr

Projekt Budget 2020:1 Budget 2020:2

Beläggningsunderhåll 19 000 8 500

Attraktiv stad 15 000 8 000

Div mindre gatu- och broarbeten 13 000 11 000
Inkl. Varbergsbron 5,5 mnkr 2020

Program för tillgänglighet 1 000 1 000

Gång- och cykelvägar 13 000 15 000

Gång- och cykelvägar, reinvestering 7 000 0

Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 5 000 1 000

Energi- och miljöeffektivisering av gatubelysning 6 000 4 000

Utbyggnad av kabelskåp - gatubelysning 4 000 2 000

Kollektivtrafik (stadstrafiken) 5 000 5 000

Upprustning centrummiljöer 3 000 2 000

Borås flygplats 900 500

Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus / Högskola 35 000 35 000

Grönområdesplanen 2 200 1 000

Lekplatser/mötesplatser 7 000 5 000

Trygghetsåtgärder och div mindre parkinvesteringar 8 500 3 000

Aktivitetspark i Fristad 6 000 3 000

Jubileumspark (2020-2021 Kronängsparken) 10 500 10 500

Summa investeringar 161 100 115 500
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Åtgärd gällande ask på Kyrkvägen/Skogslindsgatan 23, 
Brämhult 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att inte göra någon åtgärd gällande asken på 
Kyrkvägen/Skogslindsgatan 23, Brämhult.       

Ärendet i sin helhet 
Enligt arboristen utlåtande nedan behövs ingen åtgärd på asken i nuläget då 
dess vitalitet för dess storlek och ålder är god. Trädet kommer att besiktigas 
årligen för att säkerställa dess vitalitet övertid.                

Beslutsunderlag 
1. Inventering av ask på Kyrkvägen/Skogslindsgatan 23, Brämhult                                
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Inventering av ask på kyrkogatan/skogslindsgatan 23, Brämhult 

Inledning 

Vi har på uppdrag av Borås Stad, Tekniska förvaltningen, Park och skogsförvaltningen genom 

Stadsträdgårdsmästare Anton Spets, genomfört en okulärbesiktning av asken på 

skogslindsgatan 23, Brämhult. Syfte och mål med inventeringen var att få en aktuell 

överblick och kunskap av det aktuella trädets status och skick och föreslå lämpliga åtgärder 

vid behov. Inventeringen är utförd av Martin Larsson, ETW certifierad arborist på 

TrädKompaniet AB. Inventeringen utfördes i fält 2019-11-26. 

Allmänt 

Asken växer på/över en mur vid nord västra delen av kyrkan ut mot kyrkogatan.  Ut mot 

gatan avgränsas trädet av en ca meter bred grusad yta avgränsad av marksten som sen 

övergår i asfalt (vägbanan). På insidan muren mot kyrkan till utgörs marken av gräsmatta.  

Asken har en imponerande brösthöjds diameter på hela 4,68m och höjden uppskattas till 

25m +. Det har en stor vril ner till på stam basen. Trädet är sedan tidigare beskuret och i 

dagsläget finns det inga genar som kan störa trafiken.  Det är också beskuret mot kyrkan så 

ej heller där ser jag att det i dagsläget är några problem med tak och/eller fasad på kyrkan. 

Trädet har en väl balanserad krona med mycket lite inslag av döda grenar. Trädet visar ej 

heller några tecken på att vara angripet av askskotts sjukan vilket ökar bevarande värdet 

ytterligare.  Jag har ej heller funnit några svampkroppar/tickor som i sig, beroende på art, 

kan vara en indikering på invändig röta.  

Sammanfattning 

Askar är sedan 2010 rödlistade enligt art databanken som gjort bedömningen att trädslaget 

löper risk att dö ut på sikt. Gamla askar har således ett stort kulturhistoriskt och biologiskt 

värde i Sverige. Det är också ganska ovanligt att finna så gamla och grova askar som aldrig 

varit hamlade som är fallet med denna ask.  Länsstyrelsens rekommendationer om askar är 

att inte avverka askar om dom inte utgör en betydande säkerhetsrisk, något som 

besiktningen av trädet inte ger stöd för. Varken några abiotiska eller biotiska faktorer som 

skulle kunna påverka trädets vitalitet har identifierats vid okulärbesiktningen. 

Åtgärdsförslag 

I dagsläget ser vi inget behov av några åtgärder på trädet. På längre sikt bör man hålla koll på 

grenar som växer ut mot vägen samt mot kyrkan till och vid behov göra en 

reduceringsbeskärning för att undvika skador på fastighet och störningar i trafiken.   

 

Borås 2019-11-26 

Martin Larsson 

Etw certifierad arborist 

TrädKompaniet AB 
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Yttrande över detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. 
Borås Stad  

Tekniska nämndens beslut 
Trafikmatning till föreslaget verksamhetsområde ska ske enligt norra 
alternativen vid kvarteret Tappen. I övrigt har Tekniska nämnden ingen erinran 
mot upprättat förslag till detaljplan.        

Sammanfattning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av en mottagningsstation 
för Borås Elnät, möjliggöra ett nytt verksamhetsområde för ickestörande 
verksamheter och kontor. Ryssby-/Kvarnbäckens naturvärden säkerställs 
genom att området kring bäcken planläggs som naturmark. Genom den 
påverkan som fås av exploateringen krävs kompensationsåtgärder för området 
kring bäcken då området är klassat i Grönområdesplanen. Trafikmatning till 
föreslaget verksamhetsområde ska ske enligt norra alternativen vid kvarteret 
Tappen.              

Ärendet i sin helhet 
I det arbete som pågår för att säkra stadens behov av elförsörjning ingår 
förutom nedläggning av elkabel runt staden även ett antal mottagningsstationer 
varav den föreslagna i Lundaskog är en av dessa. Förslaget till detaljplan 
omfattar förutom planstöd för mottagningsstationen även byggrätter för 
ytkrävande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan såsom 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. Även kontor medges 
inom detaljplaneförslaget. Naturmarken som inrättas syftar till att säkra området 
runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i Grönområdesplanen. 
Kompensationsåtgärder som krävs föreslås består i avhjälpande av 
vandringshinder i bäcken, utplacering av fågelholkar samt röjning av gran och 
återplantering av lövträd utmed bäcken. För trafikmatning av 
verksamhetsområdet beskrivs olika alternativ. Tekniska nämnden anser att 
samutnyttjande av infarten till mottagningsstationen är olämplig med hänsyn till 
det korta avståndet till cirkulationsplatsen med risk för köbildning. 
Trafikmatning till verksamhetsområdet ska ske enligt norra alternativen vid 
kvarteret Tappen.   



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 
1. Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. Borås Stad                                

Beslutet expedieras till 
1. Detaljplanering, detaljplanering@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



Detaljplan för Lundaskog,

Viared 7:3 mfl, Lundåsen

BN 2018-658

Plan-
beskrivning

Samråd
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra för en ny 
mottagningsstation för Borås Elnät samt att möjliggöra för 
ickestörande verksamheter och kontor. Genom området 
rinner Ryssby-/Kvarnbäcken som är utpekad i stadens 
grönområdesplan och är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. För att säkra naturvärdena runt bäcken 
planläggs marken som naturmark. Kompensationsåtgärder 
ska genomföras av exploatören för ianspråktagande av mark 
inom naturområde genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken. Mot bostäderna väster om planområdet 
kommer en ridå av grönska att behållas.
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1. Inledning
Planens syfte 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation 
samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt Ryssby-/Kvarnbäcken som är 
utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska 
genomföras för ianspråktagande av mark inom naturområde 
med naturvärden genom förbättringsåtgärder för Ryssby-/
Kvarnbäcken, som är en värdefull länk i stadens gröna 
infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot 
bostäderna väster om planområdet.

Planområde
Området ligger utmed Göteborgsvägen och Industrigatan 
i området Lundaskog, intill Ramnaslättsrondellen. 
Planområdet utgörs av naturmark. Planområdets storlek är 
cirka 5 hektar. Det är tre huvudsakliga markägare i området, 
Borås Stad samt två privata markägare. Delar av fastighet 
Viared 7:3 kommer att lösas in som allmän platsmark, Natur. 

Gällande detaljplan
Gällande detaljplan för området är ”Detaljplan för del av 
Ramnaslätt” som vann laga kraft 2005. Den gällande planen 
P1015, anger natur och transformatorstation för det aktuella 
planområdet. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen yttrade sig 2018-09-17 §412 och 
§413 positivt till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar 
möjligheten att ändra detaljplanen under förutsättning att 
ej störande verksamhet är det som ska etableras på platsen 
samt att Borås Elnäts nya mottagningsstation innefattas i 
planarbetet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-10-
25 §252 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan och att båda planbeskedsansökningarna 
behandlas i en gemensam detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4:e kvartalet 2019 
Granskning 1:a kvartalet 2020 
Antagande 2:a kvartalet 2020 
Laga kraft 2:a kvartalet 2020

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

Byggstart för mottagningsstationen är beräknad till år 2020.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet ligger i industri- och handelsområdet 
Ramnaslätt som domineras av stora industribyggnader och 
handelsanläggningar med hårdgjorda ytor runt om. Väster 
om planområdet finns ett bostadsområde som utgörs av villor 
från olika tidsepoker. Planområdet utgörs av naturmark. 
I södra delen av planområdet finns en fördelningsstation 
från mitten av 1970-talet, som tillhör Borås Elnät. Intill 
Industrigatan i sydost finns även en liten nätstation från 2010.  

Ny bebyggelse
Planen medger nya byggrätter för verksamheter vilket 
innebär olika typer av ytkrävande verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. På grund av närheten till 
bostäderna väster om planområdet får verksamheterna inte 
vara störande. Det som medges kan röra sig om lokaler 
för serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder 
som till exempel fordonsservice, bilprovning eller liknande. 
Även verksamheter med behov av lokaler för material eller 
utrustning så som el- och byggföretag eller företag som 
erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Utöver verksamheter 
tillåts även kontor.  

De nya byggrätterna planeras i två våningar, cirka 
8-9 meter höga. I planens sydöstra hörn utökas 
ytan för transformatorstation, vilket möjliggör en 
ny mottagningsstation för Borås Elnät. Den nya 
mottagningsstationen kommer ersätta den befintliga 
anläggningen som finns inom planområdet idag. Den nya 
mottagningsstationen kommer att uppföras strax väster om 
den befintliga fördelningsstationen. En mindre anläggning 
för Stadsnät/Splitvision som flyttar ut sin utrustning från den 
befintliga stationen kommer också att uppföras. Ytor kommer 
att hårdgöras inom området. Intill bäcken ska naturen 
behållas för att bevara livsmiljön för de arter som lever i och 
runt bäcken.

Stadsbild och gestaltning
För att säkra stadens framtida behov av driftsäker 
elförsörjning planeras det för nya ledningar runt Borås, 
som på sikt ska ersätta de befintliga. De nya ledningarna 
sträcker sig från Sjöbo via Kyllared, Bergsäter, Kråkered, 
Sobacken, Vinrankan och vidare in mot centrum och ut mot 
industriområden och landsbygd. Längs kabelsträckningen 
kommer ett antal mindre mottagningsstationer att byggas. 
Den nya mottagningsstationen i Lundaskog är en av dessa. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 mfl, Lundåsen, Borås Stad, upprättad den 23 oktober 2019. 
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Den befintliga fördelningsstationen ligger nedanför berget intill Ramnaslättsrondellen.

Planområdet utgörs av naturmark och är mycket kuperat.

FAKTA STATIONER

Mottagningsstation: Stor station. 
Matas in på 130 kV-nivå och 
omvandlar oftast spänningen 
till 10 kV-nivå för distribution 
till mindre nätstationer.

Fördelningsstation: Mellanstation. 
Omvandlar spänningen från 
30 kV-nivå ner till 10 kV-nivå 
för distribution till mindre 
nätstationer.

Nätstation: Liten station.  
Omvandlar spänningen från 
10 kV-nivå ner till 0,4 kV-nivå 
för distribution till kabelskåp.

Transformatorstation: Brett 
begrepp för en station 
som innehåller en kraft-/
distributionstransformator, 
t.ex. någon av ovanstående.
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Förslag till situationsplan framtagen efter exploatörens skiss.

3D-vy över området från sydost. (Sweco architects)
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Lundaskog är ett område som domineras av industri och 
handel. I översiktsplanen från 2018 är Lundaskog utpekat 
som ett av de handelsområden i staden som ska utvecklas 
och ingå i den blandade stadsmiljön. Då planområdet är svårt 
att angöra på grund av begränsningar i angöringspunkter har 
bedömningen gjorts att planområdet i mindre utsträckning 
lämpar sig för handel. 

Marken i Lundaskog är kuperad och inom planområdet 
är höjdskillnaderna stora. Mellan marknivån i sydost, där 
marken är som lägst och den högsta punkten i planområdet 
i nordväst skiljer det cirka 23 meter. Däremellan skiftar 
marknivåerna i olika höjder. Större delen av den nya 
exploateringen planeras i planområdets södra och mellersta 
del. För att få till sammanhängande ytor som går att 
exploatera kommer delar att behöva sprängas bort och 
andra delar fyllas i. I planförslaget redovisas två olika 
angöringsvägar till området, en norr ifrån och en från sydost, 
se mer under rubriken Angöring och utfarter. Den norra 
tillfartsvägen kommer kräva ytterligare sprängning i berg och 
medföra höga bergsskärningar. 

Då planområdet gränsar till ett bostadsområde och de 
nya byggnaderna kommer att ligga på en högre nivå än 
bostäderna, är det av stor vikt att den nya bebyggelsen inte 
upplevs allt för dominant från bostadsområdet. För att skapa 
en buffertzon mellan bostäderna och den nya bebyggelsen 
kommer en 20 meter bred naturzon bevaras. Naturzonen 
får inte hårdgöras och ska förses med träd, buskar och 
annan växtlighet och fungera som en grön ridå mot den nya 
bebyggelsen. 

Den nya mottagningsstationen har en byggnadsarea på 
cirka 600 kvadratmeter och kommer placeras väster om 
den befintliga stationen på en yta där det är berg idag. 
För att möjliggöra en ny station på samma marknivå som 
den befintliga krävs att en del av berget sprängs bort. 
Detta kommer medföra en kraftig bergsskärning ner mot 
mottagningsstationen. Den befintliga fördelningsstationen 
kommer att rivas när den nya har tagits i bruk. På platsen där 
den befintliga stationen har legat kommer det i framtiden, 
om cirka 50 år att etableras en ny mottagningsstation när den 
som nu ska anläggas är uttjänad.

Historik och kulturmiljöer 
Inom planområdet kan det finnas rester av en tidigare kvarn, 
vilket namnet på bäcken och sjön nedströms området, 
Kvarnbäcken och Kvarnsjön, även tyder på. 

Bostäder
Planområdet gränsar till ett villaområde med cirka 170 villor. 
Planen medger inga nya bostäder.

Lundaskog är kuperat och många byggnader i området ligger på platåer. 

Industribyggnad på en platå med slänter ner mot Industrigatan.

Bostäderna väster om planområdet ligger också i kuperad terräng.

Häradsekonomisk karta över området från 1890-97. Källa Lantmäteriet.

Befintlig bro
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Arbetsplatser
Lundaskog är ett verksamhetsområde med flertalet 
arbetsplatser. Då planförslaget medger verksamheter och 
industri kommer ytterligare arbetsplatser att tillkomma i 
området.

Offentlig service
Ingen offentlig service finns i området.

Kommersiell service 
Kommersiell service och handel finns inom området 
idag. Viss kommersiell service kan tillkomma i och med 
planförslaget.

Tillgänglighet 
Planområdet är kuperat. Nya angöringsvägar till planområdet 
kommer att anläggas med en maxlutning på 5 %, vilket 
innebär att tillgängligheten för gående och cyklister klaras. 
Byggnadernas utformning kommer inte utgöra ett hinder för 
personer med funktionsvariationer.

Ljus- och skuggförhållanden
Ingen skuggstudie har tagits fram i samrådsskedet. 
Föreslagen exploatering bedöms inte ha betydande påverkan 
när det gäller skuggning för grannfastigheter.

3. Gator och trafik
Gatunät
Planområdet ligger cirka 1,6 kilometer från riksväg 40 och 
Viaredsmotet, varifrån även riksväg 27 kan nås. Gatunätet 
i området är storskaligt med få stora gator som främst är 
avsedda för biltrafik. Göteborgsvägen, som passerar söder 
om planområdet är en genomfartsled som förbinder de 
västra stadsdelarna Sandared och Sjömarken med centrala 
staden. Industrigatan som passerar öster om planområdet 
trafikförsörjer industriområdet och är en återvändsgata som 
avslutas i ett grustag. Väster om planområdet i villaområdet 
är gatustrukturen mer småskalig utan några genomfartsgator. 
I skogsområdet nordväst om planområdet finns upptrampade 
gångstigar.

Gångtrafik
Då området är ett utpräglat industri- och verksamhetsområde 
är gångvägarna få. Nyligen har en utbyggnad av separat 
gång- och cykelbana färdigställts längs med Göteborgsvägen. 
Inom villaområdet väster om planområdet finns mindre 
gator som lämpar sig för gångtrafik. 

Cykeltrafik och cykelparkering
Göteborgsvägen har nyligen byggts ut med en separat 
cykelbana. Sandlidsgatan har utbyggd cykelbana i cirka 100 

meter. I övrigt är området inte utbyggt med cykelbanor. 
Nya cykelparkeringar löses inom kvartersmark. Antalet 
cykelparkeringar styrs av stadens parkeringsregler. 

Kollektivtrafik
Vid ombyggnaden av Göteborgsvägen har gatan försetts 
med separata busskörfält. Planområdet ligger mellan två 
busshållplatser längs med Göteborgsvägen. Cirka 200 
meter öster om planområdet och Ramnaslättsrondellen 
finns busshållplatsen Sandlid. Strax väster om planområdet 
finns busshållplatsen Lundåsavägen, cirka 300 meter från 
planområdet. Flertalet busslinjer trafikerar hållplatserna, 
både inom stadstrafiken och regional busstrafik. Till centrum 
och resecentrum är det 3,7 kilometer och sträckan tar drygt 
10 minuter med buss. 

Biltrafik och bilparkering 
Fler verksamheter i ett område bidrar med fler 
arbetstillfällen och därmed fler resor. För att ta sig med bil 
från Lundaskog och vidare mot Borås centrum belastas 
Rammnaslättsrondellen. För att ta sig med bil västerut 
belastas Lundaskogsrondellen som håller på att byggas ut till 
en dubbelfilig cirkulationsplats med beräknat färdigställande 
under år 2020. För resor mot Göteborg kommer även 
Viaredsmotet på riksväg 40 att belastas.

Att antalet resor ökar innebär dock inte att alla resor 
sker med bil. Genom att planområdet är försett med 
goda kollektivtrafik-, gång- och cykelförbindelser längs 
Göteborgsvägen kan flertalet resor ske med andra färdmedel 
än bil, och påverkan på trafiksystemet kan därmed bli 
mindre. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek bedöms inte alstra några större trafikmängder varför 
det statliga vägnätet inte kommer påverkas i någon nämnvärd 
omfattning.

En översiktlig beräkning med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg visar att andelen resor med bil vid 
användningen småindustri/hantverkare uppgår till 76 %. Vid 
en maximal utbyggnad av planförslaget skulle det innebära 
260 resor med bil i årsdygnstrafik (ÅDT). Vid användningen 
kontor sjunker andelen bilar till 57% vilket skulle innebära 
132 resor med bil (ÅDT) vid ett maximalt utbyggt 
planförslag. För de övergripande trafikfrågorna kopplat till 
trafiksystemet, se under rubriken Övergripande trafikfrågor.

Parkering ska anläggas på kvartersmark. Antalet 
parkeringsplatser ska följa stadens parkeringsregler och 
ställas i relation till exploateringens omfattning, antalet 
sysselsatta samt besöksfrekvens. Är antalet sysselsatta 
inte känt ska lokalytorna ligga till grund för beräkning av 
parkeringsbehovet. Enligt parkeringsreglerna är behovstalet 
för kontor 16 parkeringsplatser/1000 kvm. Motsvarande 
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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. 

Angöring och utfarter
Angöringen till området kommer att ske från Industrigatan, 
då angöring från Göteborgsvägen inte är lämplig. 
Göteborgsvägen är ett av stadens största pendlingsstråk 
och har som tidigare nämnts nyligen byggts om för 
bussprioritering och med en separat gång- och cykelbana. 
Angöringen för mottagningsstationen kommer fortsatt att 
ske via den befintliga bron i planens sydöstra hörn. I nuläget 
är det inte klart om angöringen för den nya exploateringen 
kommer att ske söderifrån, via en ombyggd bro vid 
mottagningsstationen eller via fastigheten Tappen 1, i norra 
delen av planområdet. Ett tredje alternativ är att överfarten 
över bäcken i norr breddas. Detaljplanen möjliggör för 
alla tre lösningar i samrådsskedet. Huvudalternativet är att 
använda befintlig överfart i norr, då detta får minst negativ 
påverkan på bäcken.

siffra saknas för verksamheter i den vida bemärkelsen som 
planen medger. För industri är normen 6 platser/1000 kvm 
och för lager 3 platser/1000 kvm.

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till 
trafiksystemet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket 
arbetat med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. 
Åtgärdsvalsstudien 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 trafikmot 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 
samarbetsformer och metoder.

Översiktlig trafiksituation runt planområdet.
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Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger ca 1,6 kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. Trafikplatsen Viaredsmotet som ligger närmast 
planområdet och som i störst utsträckning kommer påverkas 
av trafiktillskottet från detaljplanen bedöms inte behöva 
åtgärder för att öka kapaciteten till följd av det aktuella 
detaljplaneförslaget. 

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp. Tomrör för dagvattenledningar finns 
under Göteborgsvägen.

Dagvatten
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. 
Oljeavskiljare krävs vid fler än 20 parkeringsplatser.

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

Dagvattenåtgärder ska utföras på ett sådant sätt att 
fastigheten efter ombyggnationen inte avleder mer 
dagvatten än motsvarande maxflödet vid ett 10-årsregn, 
jämfört med befintliga förhållanden, innan det avleds till 
allmänna dagvattenledningar. Dagvattenåtgärderna ska 
vara dimensionerade för ett 10-årsregn med tio minuters 
varaktighet. Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 
10-årsregn med 10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens 
situation och därefter utifrån framtida förhållanden då 
området exploaterats. Skillnaden i flöde skall utjämnas på 
tomtmark innan det avleds till dagvattenledning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns i Industrigatan. Området kan 
anslutas till fjärrvärme. 

El, tele och fiber
De markkablar som idag går till den befintliga 
fördelningsstationen kommer att skarvas och ledas in i den 
nya mottagningsstationen. 

Området för den nya exploateringen kommer att anslutas 
till el- och teleledningar. En liten nätstation för det 
nya verksamhetsområdets behov kan behövas inom 
verksamhetsområdet och planen medger en flexibel placering 
av denna beroende av områdets utformning. 

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

5. Mark
Natur och vegetation
Området är kuperat och består idag av naturmark, förutom 
delen för Borås Elnäts mottagningsstation. Området 
har tidigare varit skogsbeklätt, men är sedan några år 
tillbaka avverkat. I planområdets östra del rinner Ryssby-/
Kvarnbäcken. Runt bäcken finns en kantzon med främst 
lövträd. Den södra delen av bäcken inom planområdet 
omfattas av Viaredssjöns fiskevårdsområde och finns utmärkt 
på Länsstyrelsens informationskarta.

Biologisk mångfald
En naturvärdesinventering har tagits fram för området som 
inventerar skyddsvärda träd, fågelfauna, naturvårdsarter 
och invasiva arter (Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB, 
2019-06-11). Naturvärdesinventeringen ger även förslag 
på avgränsning till en ekologiskt funktionell kantzon 
runt bäcken. Då området ska angöras österifrån från 
Industrigatan, det vill säga någonstans över bäcken, ger 
naturvärdesinventeringen även förslag på lokalisering av 
brolägen. 

Inom det aktuella inventeringsområdet identifierades ett 
naturvärdesobjekt med förhöjda naturvärden. Naturvärdena 
bedömdes motsvara klass 3 (påtagliga naturvärden). 
Naturvärdesobjektet utgörs av Kvarnbäcken/Ryssbybäcken 
samt den omgivande trädklädda kantzonen. Vattenmiljöer 
som likt denna har kvar naturliga strukturer är på många 
håll en bristvara och de som finns kvar bör därför bevaras. 
I ett lokalt perspektiv bidrar naturvärdesobjekt i klass 3 i 
hög grad till den biologiska mångfalden eftersom det är i 
dessa områden som förutsättningar och livsmiljöer för olika 
arter finns, till skillnad från områden som inte klassas som 
naturvärdesobjekt alls. För att skydda dessa värden sparas 
ytan för den ekologiskt funktionella kantzonen som Natur i 
plankartan.

Inom inventeringsområdet noterades inga särskilt 
skyddsvärda träd men däremot två skyddsvärda träd, 
båda klibbalar, varav den ena ett hålträd. Ett bestånd 
av den invasiva främmande arten jätteloka noterades. 
Vid inventeringsbesöket noterades naturvårdsarterna 
lopplummer, som liksom alla lummerväxter är fridlyst i hela 
landet, samt vågig sidenmossa som är en skoglig signalart. 
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Öring har vid flertalet tillfällen fångats både uppströms 
och nedströms inventeringsområdet, senast 2018. Öringen 
är en signalart för vattenbiotoper med bland annat goda 
strömförhållanden och god beskuggning och den signalerar 
att biotopen är lämplig också för många andra arter. 

Fågelinventeringen resulterade i en lista på 21 arter av 
häckfåglar i området. De viktigaste fågelmiljöerna inom 
inventeringsområdet utgörs av den kvarvarande strandskogen 
längs med bäcken där diversiteten jämfört med övriga delar 
av området är högre vad avser fåglar. Andra livsmiljöer med 
bättre förutsättningar för fåglar är brynmiljöerna i områdets 
västra delar som idag gränsar till trädgårdsmark. Både 
strandskogen och brynmiljön mot bostäderna ska behållas 
som grönområden i planförslaget.

Kvarnsjön som är belägen sydväst om inventeringsområdet 
är, tillsammans med Kvarnbäcken nedströms sjön, registrerad 
i kommunens naturdatabas som ett område med mycket 
högt naturvärde (klass II). Detta tack vare det rika fågellivet, 
det delvis meandrande vattendraget med omgivande 
sumpskogar samt områdets värde som spridningskorridor för 
hasselmusen. Detta är relevant att ta hänsyn till också för det 
aktuella inventeringsområdet då felaktigt utförda åtgärder 
kan få negativa effekter även nedströms i vattensystemet, 
både vad gäller vattenkvalitet, sedimenttransport och 
förändrade vattenflöden. 

Området nedströms Kvarnsjön är en sumpskog utpekad av 
kommunen med mycket höga naturvärden. Området är även 
identifierat av skogsstyrelsen bestående av lövskog av typen 
översilningsskog (Skogsstyrelsen, 2019). Hela det aktuella 
inventeringsområdet ingår i en värdetrakt för skyddsvärda 
träd som Länsstyrelsen har pekat ut (Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län, 2019). Några skyddsvärda träd finns dock 
inte noterade inom området sedan tidigare (ArtDatabanken, 
2019a).

Rekreation och kulturlandskap
Planområdet utgörs av naturmark men är ingen yta som är 
avsedd för rekreation. I och med att naturmarken kommer 
att ianspråktas sker en viss försämring för de närboende då 
naturmarken idag, trots att den är starkt kuperad, i viss mån 
kan nyttjas som rekreations- och lekyta.

I området finns inga tidigare kända kulturhistoriska 
lämningar eller fornminnen. 

Lagenligt skyddad natur
I området finns ingen lagenligt skyddad natur. Ryssby-/ 
Kvarnbäcken omfattas inte av strandskydd. 

Klimatanpassning
Det finns möjlighet att inom planområdet fördröja dagvatten, 
i dammar eller i diken. Viss bullerdämpning av buller från 
Industrigatan mot bostäderna i väster kan uppnås genom 
byggnadernas placering. 

Grönområdesplan
Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet finns 
utpekade i stadens grönområdesplan. Dessa stråk har 
naturvärdesklassning II och sammanbinder grönområden i 
tätorter med omgivande naturmark och fungerar som viktiga 
spridningskorridorer. Dessa bör vara minst 20 meter breda 
och ha en sammanhängande vegetation, vara kontinuerliga 
samt fungera som spridningsvägar. Ryssby-/Kvarnbäcken är 
utpekad i stadens grönområdesplan. 

I naturvärdesinventeringen har en ekologiskt funktionell 
kantzon runt bäcken pekats ut. Kantzonen ska i varje 
avsnitt vara tillräckligt bred för att ge skugga och vindskydd 
både åt vattendraget så att vattnet kan hålla en jämn och 
låg temperatur och åt närmiljön runt bäcken där många 
landlevande arter finns. I detta fall då närområdet kommer 
bebyggas kommer kantzonen också ha en viktig funktion i att 
fånga upp dagvatten och de föroreningar, näringsämnen och 
partiklar som spolas ut från hårdgjorda ytor med det. I detta 
ingår även funktionen att dämpa de stora men ofta kortvariga 
flödestoppar som kan uppstå när kraftiga regn hamnar på 

Kartbild på den ekologiskt funktionella kantzonen runt bäcken. Källa Örnborg 
Kyrkander Biologi & Miljö AB.
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hårdgjorda ytor. 

Det som bedömts som minimum för en ekologiskt 
funktionell kantzon runt Ryssby/Kvarnbäcken har markerats 
i kartbilden på föregående sida. Där angränsande mark är 
fuktig har en bredare kantzon avgränsats medan den har 
gjorts något smalare där strandkanten består av fastmark. 
Den avgränsning som gjorts innebär på flera ställen att den 
befintliga kantzonen behöver förstärkas genom att träd, i 
första hand lövträd och buskar, tillåts återetablera sig utmed 
bäcken. Önskvärt vore att även bredda kantzonen i nordöstra 
hörnet, utmed Industrigatan, men detta har inte bedömts 
som rimligt utan där handlar det om att låta de träd som står 
få vara kvar och växa till. 
 
Förutom att kantzonen behöver vara tillräckligt bred kan 
den också i befintliga delar förbättras. Det finns partier 
med gran som med fördel till stor del bör tas bort genom 
försiktig manuell röjning/gallring och ersättas med löv. Även 
den granunderväxt som kommer i lövdominerade partier 
bör hållas tillbaka. Anledningen till detta är att granen 
är försurande vilket även kommer påverka vattendragets 
kvalitet. Riktlinjen bör vara att ju närmare bäcken desto färre 
granar ska det finnas i kantzonen.

Kompensationsåtgärder
I enlighet med Kommunstyrelsens beslut ska 
kompensationsåtgärder tillämpas på grund av att området 
genom det gröna stråket Ryssby-/Kvarnbäcken är utpekat 
i Grönområdesplanen. Åtgärderna ska genomföras för 
ianspråktagande av naturmark med påtagliga naturvärden. 
Kompensationen föreslås bestå av värdehöjande åtgärder för 
arter. Exempel på detta är avhjälpning av vandringshinder 
i den del av bäcken som är kulverterad, fågelholkar samt 
röjning av gran och återplantering av lövträd utmed bäcken. 
Kompensationsåtgärderna ska bekostas av exploatören och 
vara utförda i samband med detaljplanens färdigställande. 
Park- och skogsavdelningen ansvarar och bekostar framtida 
drift och underhåll av platsen för kompensationsåtgärderna.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram (WSP, 2019-09-12). 
Jorden består överst generellt av ett tunt lager mulljord, 
därunder återfinns morän som vilar på berg. Lokalt i sydväst 
finns ett mindre område med sannolikt organisk jord där 
sannolikt vatten tidvis blir ståendes. Berget går i dagen på 
flera ställen inom området. Där det är störst nivåskillnad är 
det mest ytligt berg. Berggrunden utgörs enligt SGU:s karta 
av sur intrusivbergart (granit, granodiorit, monzonit mm). 
Några stabilitetsproblem bedöms inte föreligga, främst på 
grund av liten skärningshöjd och måttlig lutning.  

Vid bergschakt inom planområdet ska ny bergslänt 
efter sprängningsarbeten och bergrensning besiktigas 
av bergsakkunnig för bestämning av eventuellt behov 
och omfattning av bergförstärkning. Inför bergschakt 
inom planområdet ska en riskanalys avseende 
sprängningsarbetenas påverkan på kringliggande byggnader 
upprättas. 

Området generellt kan betraktas som torrt eftersom det 
utgörs av en höjd och dagvattnet i närområdet leds bort via 
ån. Där marknivån är lägst kan vatten intill Göteborgsvägen 
dock förekomma på 1-2 meters djup. 

Sättningsförhållandena i morän är mycket goda. Några 
nämnvärda sättningar uppkommer inte i moränmarken med 
hänsyn till de begränsade jorddjupen under förutsättning att 
det befintliga mullhaltiga ytjordlagret schaktas bort under 
blivande byggnader och uppfyllnader.

Stabiliteten i nuvarande förhållanden är generellt 
tillfredsställande och någon risk för spontana skred eller 
ras finns inte med undantag av ett lokalt ställe närmast ån 
där erosion uppstått i tidigare sträckning av ån. Enklast är 
att fylla igen den gamla sträckan där erosion förkommit 
med naturlig jord från närområdet. Hänsyn ska tas till 
naturvärdena varför detta alternativ eventuellt inte är 
möjligt. Slänter bör generellt inte vara brantare än 1:1.5 i den 

Växtligheten utmed bäcken domineras av lövträd, men inslag av gran förekommer.
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sandiga moränen. Ett alternativ är att ny bebyggelse placeras 
på ett sådant avstånd att det inte påverkar detta område. 
Noterbart är dock att om det planeras att utföras schakter 
intill nederkant på ett blockområde, måste hänsyn tas till att 
stabilitetsproblem då kan uppstå om släntlutningen ökar.

Grundläggning av byggnader kommer huvudsakligen att 
utföras på berg eller på utlagda fyllnadsmassor av packad 
sprängsten. Naturlig lagrad sandig morän kan också utgöra 
undergrund för framtida byggnader med tanke på att detta 
inte kan betraktas som lös jord. Inom lägre våtmarksområden 
kan det komma att krävas viss utskiftning och återfyllning 
för att få bort den lösa friktionsjorden med hög organisk halt.

Sammanfattningsvis består området generellt av mycket 
begränsade jordlager av friktionsjord som innebär att inga 
grundförstärkningar krävs, vilket är positivt. Det krävs 
dock en anpassning av byggnadernas nivåer med hänsyn 
till bergets nivå så att mängden bergschakt och fyllning blir 
lagom omfattande. Även val av infartsvägens läge kräver 
anpassning till terrängen.

Förorenad mark
Det finns inget som tyder på att det finns risk för förekomst 
av markföroreningar då marken inom planområdet aldrig 
varit bebyggd, bortsett från platsen för fördelningsstationen i 
planområdets sydöstra hörn. 

Om det längre fram i processen uppkommer misstanke 
om att det finns föroreningar i marken ska en utredning 
som klargör detta tas fram. Vid rivning av den befintliga 
fördelningsstationen ska marken undersökas. Om marken är 
förorenad ska jorden tas bort och fyllas med rena massor.  

För sprängning inom planlagt område krävs 
polismyndighetens tillstånd (3 kap 6 § Ordningslagen, 
1993:1617). Vid utförande ska en sprängfirma kontakta 
en besiktningsfirma som avgör vilka hus i närheten av 
sprängplatsen som behöver besiktigas. Vilka hus som blir 
aktuella beror på flera saker till exempel vilken marktyp 
grunden står på, vilken typ av grund eller vad huset är byggt 
av för material. Det finns en rekommendation att hus inom 
50 meter från sprängplatsen bör besiktigas, men det beror 
också på omständigheterna.

6. Vatten
Översvämningsrisk
Viss risk för översvämning föreligger i den sydöstra delen av 
planområdet enligt detaljerad översvämningskartering för 
Borås Stad, upprättad 2010. För att undvika översvämningar 
vid skyfall ska marken höjdsättas och utformas så att vatten 

ges möjlighet att avrinna bort från byggnader. Området runt 
mottagningsstationen måste också utformas så att vatten från 
Kvarnbäcken inte riskerar att översvämma anläggningen.

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 grundvatten 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 

Kartbild ur Borås Stads översvämningskartering.
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detsamma 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.

Genom planområdet rinner Ryssby-/Kvarnbäcken. Bäcken 
har i vattenförvaltningen bedömts ha enbart måttlig 
ekologisk status och den uppnår ej god kemisk status. Den 
negativa påverkan som listas för bäcken som helhet är 
vandringshinder, dåliga kantzoner, skogsbruk, påverkan från 
försurning (kalkas), samt föroreningar och gifter (kvicksilver 
och PBDE) (Vattenmyndigheten et al., 2019).

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat 
släckvatten skapas. Området bör därför planeras på ett 
sådant sätt att släckvatten förhindras från att nå Ryssby-/
Kvarnbäcken. Detta kan exempelvis göras genom att 
tillskapa fördröjningsytor såsom diken inom någon del av 
planområdet. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet 
förses med en ventil som kan stängas för att hindra att 
släckvatten sprids vid eventuell brand. Vilken lösning som 
blir aktuell avgörs i samband med byggnation. 

7. Sociala perspektiv
Genom att mark som är svårutnyttjad ianspråktas, kan en ny 
mottagningsstation möjliggöras, som är en del av att säkra 
stadens framtida behov av driftsäker elförsörjning. Då planen 
endast medger ickestörande verksamheter och kontor kan 
etableringen fungera som en buffert mellan industrierna i 
området och bostäderna, samt utgöra ett visst bullerskydd för 
vägbullret från Göteborgsvägen och Industrigatan.

Trygghet
Nya arbetstillfällen skapas i och med tillkomsten av nya 
verksamheter. I och med att det kommer röra sig fler 
människor i området kan det komma att upplevas tryggare. 

Identitet
Området kommer bebyggas med verksamheter och/eller 
kontor vilket kommer knyta an till övriga verksamheter i 
området. Mot bostäderna i väster är det viktigt att fasaderna 
inte blir för långa och monotona. Mellan bostäderna och de 
nya verksamheterna kommer en växtförsedd zon på cirka 20 

meter sparas. Detta för att få en mjukare övergång mellan 
bostäderna och verksamheterna samt att behålla värdefull 
grönska både för människor och djur.

Mötesplatser
Inom planområdet skapas inga nya mötesplatser på allmän 
plats.

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. På 
andra sidan Industrigatan, nordväst om planområdet finns 
industrier med skyddsavstånd, som bland annat hanterar 
bekämpningsmedel och bränslen.

Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: ”det 
ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa”. Normen efterföljs när strävan 
är att undvika skadliga effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. 

I planområdet planläggs inga bostäder som kan bli störda av 
buller. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till något 
buller som kan störa omkringliggande bostäder.

Ljusstörningar
Området bör ljussättas på ett genomtänkt sätt så att det inte 
stör närboende. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning 
med miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitetsförordningen (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. 
Luftföroreningshalten är högst vid hårt belastade gator och 
vägar i tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, 
småskalig vedeldning och energiproduktion påverkar 
halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna bedöms 
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inte överskridas på platsen och de bedöms heller inte att 
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i 
detaljplanen.

Luftföroreningar
Då planen endast medger ickestörande verksamheter 
och kontor kommer inga verksamheter som släpper ut 
luftföroreningar tillåtas.

Elektromagnetiska fält
Viss risk för elektromagnetiska fält föreligger intill 
mottagningsstationen. Men då stationen kommer anläggas 
nedanför berget, kommer detta fält avgränsas mot övrig 
bebyggelse. Elektriska fält avskärmas av vegetation och 
byggmaterial men det gör inte magnetiska fält. Då den 
nya transformatorn kommer stå inomhus till skillnad 
från de befintliga transformatorerna som står utomhus, 
så kommer de elektriska fälten från transformatorn 
avskärmas på ett bättre sätt när den nya stationen tagits 
i bruk. Borås Elnät ställer som krav vid upphandling av 
stationer att elektromagnetiska fält från anläggningen och 
anslutna ledningar ska begränsas till så låga värden som 
möjligt genom placering och avskärmning. Magnetiska 
fält från anläggningen får inte överskrida 2,0 μT 10 m 
från byggnaders ytterväggar. Detta kan jämföras med 
Strålskyddsmyndighetens allmänna råd SSMFS 2008:18 där 
referensvärdet 100 μT framgår för frekvensen 50 Hz. Den 
nya mottagningsstationen kommer placeras cirka 20 meter 
från de nya verksamheterna.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen VÄG syftar till att möjliggöra en utbyggnad av 
Göteborgsvägen på längre sikt. NATUR betyder att området 
ska ha kvar sin användning som natur då området har viktiga 
biologiska funktioner.

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

Kvartersmark
Bokstaven E står för tekniska anläggningar och möjliggör 
för den nya mottagningsstationen och en liten teknisk 
anläggning närmast Industrigatan. Inom KZE-området 
möjliggörs även för en teknisk anläggning då en liten 
nätstation kan behövas för det nya verksamhetsområdets 
behov. Exakt placering är dock inte fastlagd i planskedet.

K står för kontor och Z står för ej störande verksamheter. 
Verksamheter är en bred bestämmelse och kan innehålla 
olika typer av ytkrävande verksamheter som har 

begränsad omgivningspåverkan. Det ingår lokaler för 
serviceverksamheter, tillverkning, lager och verkstäder. 
Det kan till exempel vara fordonsservice, bilprovning eller 
liknande. Även verksamheter med behov av lokaler för 
material eller utrustning så som el- och byggföretag eller 
företag som erbjuder hushållsnära tjänster ingår. Handel 
med varor som produceras inom området kan ingå i 
användningen. Det handlar då framför allt om partihandel. 
I mindre utsträckning får även försäljning till enskilda 
förekomma med varor som producerats i området. Handel 
med skrymmande varor ingår också i användningen. Sådan 
handel som möbelvaruhus eller trädgårdshandel ingår inte 
i användnigen. Utbildningar med behov av stort utrymme 
eller med viss omgivningspåverkan, som utbildningar inom 
bygg- eller fordonsteknik kan inrymmas i användningen. I 
användningen ingår även komplement till verksamheten, så 
som parkering och kontor.

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark
Prickad mark på plankartan innebär att byggnader inte får 
uppföras. 

Utnyttjandegraden reglerar i hur stor utsträckning 
marken får bebyggas. Bestämmelsen e1 innebär att största 
byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean för respektive 
fastighet inom egenskapsområdet, vilket innebär att den så 
kallade prickade marken inte räknas in när byggnadsarean 
beräknas. Bestämmelsen e1 gäller för fastigheter som är 
300 m2 eller större. För fastigheter mindre än 300 m2 gäller 
istället e2 som innebär en största byggnadsarea på 70 % 
av fastighetsarean. Området kan delas upp i maximalt 60 
fastigheter. Detta möjliggör att området kan bebyggas med 
små verksamhetslokaler i radhustyp där varje ”radhus” 
kan avstyckas som egen fastighet. Detta förutsätter att det 
kvarstår en större omkringliggande fastighet som används 
gemensamt för interntrafik, parkering och uppställningsytor 
med mera.

Bestämmelsen e3 innebär att största byggnadsarea är 1000 m2.

Marken och vegetationen regleras genom bestämmelsen n1 
som innebär att marken inte får hårdgöras eller användas till 
parkering. Bestämmelsen n2 reglerar att en trädridå ska finnas 
mellan bostäderna och den nya exploateringen.

Det råder utfartsförbud mot Göteborgsvägen och utfart mot 
Lundalsvägen är inte heller möjlig då det området inte får 
hårdgöras och att en trädridå ska finnas där. Detta innebär 
att all angöring till planområdet måste ske mot Industrigatan. 

Placering av byggnaderna regleras genom bestämmelserna 
p1 och p2, där p1 innebär att byggnad ska placeras minst 4 
meter från fastighetsgräns. Bestämmelsen p2 innebär att 
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byggnader ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns 
eller sammanbyggas i fastighetsgräns. Det senare för att 
möjliggöra för en fastighetsindelning av området där 
verksamheterna är sammanbyggda. 

Högsta byggnadshöjd regleras dels som högsta byggnadshöjd 
i meter och dels som högsta nockhöjd i meter över angivet 
nollplan. 

Bestämmelsen g reglerar markreservat för 
gemensamhetsanläggning. Bestämmelsen finns för 
att underlätta för en infart via en annan fastighet. 
Genomförandetiden för detaljplanen är fem år. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt 
att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte 
ändras utan att synnerliga skäl föreligger.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås Stads vision 2025 beskriver stadens visioner och 
strategier inför 2025. Följande punkter från visionen ligger i 
linje med detaljplanen:

 » Företagandet växer genom samverkan   
- Genom att möjliggöra för fler verksamheter i området.

 » Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt   
- Genom att skydda och kompensera bäcken i området. 

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 
Följande planeringsprinciper berörs i detaljplanen:

 » Gröna och blå strukturer

 » Näringsliv, arbetsplatser och handel

Miljömål
Bland de nationella miljömålen berörs framför allt 
miljömålen: 

 » Levande sjöar och vattendrag

 » Ett rikt djur- och växtliv

 » Säker strålmiljö

Regionala tilläggsmål i Västra Götaland: 1. Ökat antal arter 
i vardagslandskapet. År 2020 ska vardagslandskapet uppvisa 
en ökning av antalet arter. 2. God miljö för pollinerare. 

År 2020 ska miljön för pollinerare inte försämrats, baserat 
på att: Antalet arter av vildbin ska ha ökat, jämfört med 
utgångsläget år 2010. Antalet tambisamhällen som dör under 
vintern ska ha minskat till mindre än 10 procent. 3. Ökad 
kunskap om skyddsvärda träd. År 2020 ska förekomsten 
av skyddsvärda träd vara känd i länets samtliga kommuner 
och markägarna informerade om trädens värden. 4. Ökad 
kunskap om främmande arter. År 2020 ska förekomsten av 
främmande invasiva arter i Västra Götalands län inte ha ökat, 
jämfört med tidigare undersökning från år 2009. 

Bland de kommunala miljömålen berörs Etappmål 3b, som 
handlar om att ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur 
värnas i översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. När 
nya områden exploateras eller utökas, får gröna ytor inte 
per automatik betraktas som ledig byggmark. När små 
detaljplaner tas fram behöver hänsyn tas till den gröna 
strukturen även utanför planområdet.  

Grönområdesplan
Se text under rubriken Grönområdesplan på sidan 11.

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

Undersökning om betydande 
miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. 
Undersökningen har kommit fram till att det är viktigt att 
belysa följande frågor i detaljplanen: 

 » Bevarande av naturmark längs med bäcken

 » Anpassning av byggnation nära befintliga bostäder

 » Naturvärden samt djurs och växters 
spridningsmöjligheter

 » Översvämning

 » Vattenkvalitet

Slutsatsen är att miljöbedömning med 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.
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12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Exploatörer inom planområdet ansvarar för samtliga 
respektive åtgärder gällande utförande och kostnader i 
byggnads- och anläggningsarbeten inom kvartersmark. Det 
innefattar byggnationer med tillhörande anläggningar och 
anslutningar, parkering samt in- och utfart till respektive 
område. 

Kompensationsåtgärder ska genomföras av exploatörer 
inom planområdet för ianspråktagande av mark inom 
naturområde. Detta ska ske genom förbättringsåtgärder för 
Ryssby-/Kvarnbäcken.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för utbyggnad av 
allmänna anläggningar avseende vatten, spillvatten och 
dagvatten. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för eventuell 
utbyggnad av fjärrvärme. Se rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » Borås Elnät AB ansvarar för utbyggnad av allmänna 
anläggningar till förbindelsepunkt vid tomtgräns. Se 
rubrik 4. Teknisk försörjning.

 » För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör 
som exploatören tecknar avtal med. Se rubrik 4. Teknisk 
försörjning.

Avtal
Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas med privat exploatör gällande mark som planerats 
som allmän platsmark och som exploatören överlåter till 
Borås Stad. I avtalet regleras även mark som planläggs som 
kvartersmark och som Borås Stad överlåter till exploatören. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och den 
privata exploatören. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Köpeavtal eller avtal om fastighetsreglering kommer att 
upprättas mellan Borås Elnät AB och Borås Stad gällande del 
av Viared 7:1. 

Exploateringsavtal upprättas mellan Borås Stad och 
Borås Elnät AB. Avtalet kommer bland annat reglera 
kompensationsåtgärder på allmän platsmark. 

Innan detaljplanen antas ska både köpeavtal och 
exploateringsavtal undertecknas och godkännas av 
Kommunstyrelsen.

Ledningar
Följande ledningsägare har ledningar inom eller i nära 
anslutning till planområdet:

 » Borås Energi och Miljö AB, fjärrvärme, vatten och 
avlopp

 » Borås Elnät AB, el

 » Borås Stad, belysning

 » Skanova, tele

Ytterligare ledningsägare kan tillkomma vid kontroll via 
Ledningskollen.

Borås Energi och Miljö AB har en fjärrvärmeledning i 
osäkert läge vid de möjliga angöringsvägarna i norra delen 
av detaljplanen. Eventuell flytt av denna ledning bekostas av 
exploatören.

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

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Detta ligger på utförararens ansvar 
att undersöka.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar del av Borås Viared 7:1, 7:2 och 7:4 
som ägs av Borås Stad, Borås Viared 7:3 som är privatägd 
fastighet samt Tappen 1 som är privatbolagsägd.

Gemensamhetsanläggning

 » En gemensamhetsanläggning kan komma att bildas för 
att säkerställa en gemensam in- och utfart för fastighe-
terna Tappen 1 och Viared 7:3.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:1

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 6, 2638 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till Borås Elnät AB.
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Fastighetskonsekvenser Viared 7:2

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:4

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

Fastighetskonsekvenser Viared 7:3

 » Byggrätt för kontor, verksamheter och teknisk-
anläggning (KZE) tillskapas inom kvartersmark för 
Viared 7:3.

 » Område 1, 915 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:4 överlåts till exploatören.

 » Område 2, 254 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:2 överlåts till exploatören

 » Område 3, 3430 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Område 4, 1079 kvm från Borås Stads fastighet Viared 
7:1 överlåts till exploatören.

 » Område 5, 1447 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Elnät AB.

 » Område 7, 3621 kvm från exploatörens fastighet Viared 
7:3 överlåts till Borås Stad.

 » Fastigheten Viared 7:3 får del i gemensamhetsanlägg-
ning som bildas för att säkerställa in och utfart över 
fastigheten Tappen 1.

Kartbild som illustrerar markbyten.
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Fastighetskonsekvenser för Tappen 1

 » Fastigheten Tappen 1 får del i gemensamhetsanläggning 
som bildas för att säkerställa in och utfart till Viared 
7:3.

Ekonomi
Samtliga åtgärder inom kvartersmark bekostas av 
exploatören. Det innebär samtliga utredningar, tillstånd och 
utbyggnader av tekniska anläggningar samt byggnader. 

Åtgärder på allmän plats som ska bekostas av exploatörer 
regleras i exploateringsavtal.

Detaljplanen tillskapar ny byggrätt för kontor och verksamhet 
(KZE) inom kvartersmark för Viared 7:3, vilket ökar 
fastighetens marknadsvärde.

Vad gäller eventuellt upprättande av servitut och eventuell 
ansökan om förrättning enligt ledningsrättslagen är detta 
något som respektive huvudman ansvarar för och bekostar.

Borås Energi och Miljö AB (BEM) får kostnader för 
framdragning till tomtgräns/omläggning av vatten, 
spillvatten och dagvattenanläggningar. 
Borås Energi & Miljö AB får intäkter genom 
anslutningsavgifter då byggnader inom planområdet ansluts 
till det allmänna va-nätet.

Borås Elnät AB får kostnader för framdragning av 
elledningar till tomtgräns.
Borås Elnät AB får intäkter genom anslutningsavgiften då 
nya byggnader ansluts till elnätet.

Tekniska nämnden får ökade kostnader av allmän platsmark 
mark då framtida drift och underhåll gällande Ryssby-/
Kvarnbäcken läggs på tekniska nämnden. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  

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:

 » Naturvärdesinventering (Örnborg Kyrkander Biologi & 
Miljö AB, 2019-06-11). 

 » Översiktlig geoteknisk utredning (WSP, 2019-09-12).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads 
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av 
en arbetsgrupp med representanter från kommunala 
förvaltningar. Plankonsult har varit Ramboll genom Karin 
Dahlin och Pauline Sandberg. Handläggare från Borås Stad 
har varit Robin Enqvist.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Pauline Sandberg 
Plan- och bygglovschef  Plankonsult Ramboll 

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Jenny Pagmén 
Mark- och exploateringsingenjör
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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 befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

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

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

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 två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får 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 

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.



PLANBESKRIVNING  -  DETALJPLAN 23

Planprocessen.

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

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

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

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

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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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, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

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

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

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ PL 2019-2473 
BN2018-658  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 
m.fl. 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 25 oktober– 27 
november.  
 
Syfte och område 
Planområdet ligger öster om bostadsområdet Lundaskog och väster 
om Industrigatan i anslutning till Ramnaslättsrondellen. Gällande 
detaljplan för området är ”Detaljplan för del av Ramnaslätt” som vann 
laga kraft 2005. Den gällande planen P1015, anger natur och 
transformatorstation för det aktuella planområdet. 
 
Planens syfte är att möjliggöra för en ny mottagningsstation samt ej störande verksamheter. Syftet med planen är också 
att säkra naturmark runt bäcken som är utpekad i grönområdesplanen. Kompensationsåtgärder ska genomföras för 
ianspråktagande av mark inom naturområde med naturvärden genom förbättringsåtgärder för bäcken, som är en 
värdefull länk i stadens gröna infrastruktur. En ridå av grönska ska bibehållas mot bostäderna väster om planområdet. 
 
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 med en presentation av detaljplaneprocessen och 
planförslaget i Stadshuset våning 7 samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så används 
ingången från norr vid statyn Folktalaren), 6 november kl. 17-18:30 med presentation 17:30. På mötet kommer 
representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 27 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2018-658), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Du kan även 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 Pauline Sandberg, tel: 0721- 46 81 50, e-post: pauline.sandberg@ramboll.se 
Planarkitekt Robin Enqvist, tel: 033-35 85 34, e-post: robin.enqvist@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-10-25  

mailto:robin
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Alf Iwarson 
Handläggare 
033 357455 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00635 3.3.6.25 
 

  

 

Initiativärende från Sverigedemokraterna "Ett 
tillgängligt Viared" 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att hänskjuta utredning av cirkulationsplatser vid 
Viaredsvägen/Ödegärdsvägen och Viaredsvägen/Segloravägen till pågående 
trafikutredning för Viared Västra.       

Sammanfattning 
Med hänsyn till stadens önskan om att utöka verksamhetsområdet Viared 
ytterligare mot väster aktualiseras utbyggnad av en trafikplats vid Boråstorpet. 
Pågående trafikutredning har tidigare enbart studerat kapacitetshöjande åtgärder 
i Nabbamotet. En  etappvis utbyggnad av nytt mot vid Boråstorpet skulle 
innebära en avlastning av Nabbamotet varvid tidigare föreslagna åtgärder, där 
de föreslagna cirkulationsplatserna ingår,  kan bli av  mindre omfattning. Den 
pågående trafikutredningen kommer att visa på de effekter som ett nytt mot vid 
Boråstorpet ger vilket förhoppningsvis leder till en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) 
enligt Trafikverkets  modell där lämpliga åtgärder kommer att redovisas. Inom 
ramen för beskrivet utredningsarbete kommer även behovet av de föreslagna 
cirkulationsplatserna att ingå. Det är därför naturligt att hänskjuta utredningen 
av cirkulationsplatser vid Viaredsvägen/Ödegärdsvägen och 
Viaredsvägen/Segloravägen till pågående trafikutredning för Viared Västra.             

Ärendet i sin helhet 
Expansionen av verksamhetsområdet Viared Västra innebär en ökad 
trafikbelastning inom området och på anslutningspunkterna vid riksväg 40 vid 
Nabbamotet och Viaredsmotet. Även om trafikalstringen har blivit mindre än 
ursprungsprognosen har Trafikverket ställt krav på kapacitetshöjande åtgärder 
vid Nabbmotet varvid kommunen har förbundit sig att inte anta hela 
detaljplanen för Viared Västra innan infrastrukturfrågorna är lösta i samråd med 
Trafikverket. Ursprungligen studerades åtgärder enbart vid Nabbamotet vari de 
i initiativärendet angivna cirkulationsplatserna ingick som en del i hela 
åtgärdspaketet. Med hänsyn till stadens önskan om att utöka verksamhets-
området Viared ytterligare mot väster aktualiseras utbyggnad av en trafikplats 
vid Boråstorpet. En  etappvis utbyggnad av nytt mot vid Boråstorpet skulle 
innebära en avlastning av Nabbamotet varvid åtgärder av mindre omfattning 
kan bli aktuella jämfört med ursprungligt förslag. En trafikutredning pågår för 
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att visa på de effekter som ett nytt mot vid Boråstorpet ger vilket 
förhoppningsvis leder till en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) enligt Trafikverkets  
modell där lämpliga åtgärder kommer att redovisas. Inom ramen för beskrivet 
utredningsarbete kommer även behovet av de föreslagna cirkulationsplatserna 
att ingå. Det är därför naturligt att hänskjuta utredningen av cirkulationsplatser 
vid Viaredsvägen/Ödegärdsvägen och Viaredsvägen/Segloravägen till pågående 
trafikutredning för Viared Västra.         

Beslutsunderlag 
1. Initiativärende från Sverigedemokraterna "Ett tillgängligt Viared"  
    (Dnr TEN 2019-00635)                               
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 

 



 
Tekniska nämnden  

   2019-10-31 
Initiativärende 

 
 

 

Ett tillgängligt Viared 
 

Den stora expansionen av Viareds industriområde  är till stor glädje för vår stad och dess 

invånare. Dock så ser vi att trafiksituationen och den bristande trafikkapaciteten hotar inte 

bara en framtida utveckling av industriområdet, utan också våra kommuninvånares möjlighet 

att på ett fullgott sätt kunna pendla. En rad åtgärder behövs göras för att mildra den svåra 

trafiksituationen och en av dessa är eventuellt att utöka antalet rondeller längst 

Viaredsvägen. 

 

Rondeller har fördelen framför vägkorsningar att kollisioner sällan leder till allvarliga olyckor, 

eftersom rondeller konstrueras så att fordon sällan kör vinkelrätt in i sidan på varandra. 

Rondeller har också den fördelen att trafikkapaciteten på det befintliga vägnätet höjs, vilket är 

högst angeläget i viaredsområdet. 
 

 

 

 

 

 

Sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovan  

Att:  Tekniska förvaltningen ska utreda en byggnation av en rondell vid 
Segloravägen/Viaredsvägen för att höja trafikkapaciteten och trafiksäkerheten. 

Att: Tekniska förvaltningen ska utreda en byggnation av en rondell vid 
Ödegärdsvägen/Viaredsvägen för att höja trafikkapaciteten och 
trafiksäkerheten. 

 
 

 

 

Olle Engström    Björn Malmquist 

Ledamot     Ersättare 

Sverigedemokraterna    Sverigedemokraterna 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Blomkvist 
Handläggare 
033 357457 

SKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00722 3.3.6.4 
 

  

 

Cykelplan 2020-2021 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden beslutar att anta Cykelplan 2020-2021.        

Ärendet i sin helhet 
Staden förtätas, och med det ökar kravet på att fler personer ska kunna röra sig 
på samma yta och ta sig dit de ska, utan att trafiken ökar och utan att miljön 
påverkas negativt. För att trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen 
förflyttningar som idag görs med bil minska och kapacitetsstarka färdmedel 
som gång-, cykel- och kollektivtrafik behöver prioriteras.  

Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att informera 
och motivera invånarna till förändrat beteende kan fler trafikanter välja cykel 
som transportmedel. 

Cykelplanen är ett planeringsverktyg och beskriver hur inriktningarna i 
cykelstrategin ska omsättas till konkreta åtgärder för att främja cykeltrafiken 
vilket bidrar till att nå Borås Stads vision om goda resvanor och attraktiva 
kommunikationer. 

Åtgärderna som tas upp i cykelplanen är de som bedömts som mest nödvändiga 
och angelägna att genomföra under perioden 2020-2021 för att bidra till 
uppsatta mål om cykelresornas andel enligt kommande cykelstrategi. 

Beslutsunderlag 
1. Cykelplan 2020-2021                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
 
 

 

Jan Idehed 
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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1. Inledning
Staden förtätas, och med det ökar kravet på att fler personer ska kunna röra sig på samma 
yta och ta sig dit de ska, utan att trafiken ökar och utan att miljön påverkas negativt.

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

Genom ett förbättrat cykelvägnät tillsammans med åtgärder för att informera och motivera 
invånarna till förändrat beteende kan fler trafikanter välja cykel som transportmedel. Detta 
bidrar till att skapa en attraktiv, hälsofrämjande och mer miljövänlig kommun.

När fler väljer cykel för sina resor minskar belastningen på vägnätet och på kollektivtrafiken. 
För den som cyklar har cyklingen dessutom positiva effekter i form av förbättrad hälsa 
och ökat välbefinnande. Cyklister skapar liv och rörelse i stadsrummet och bidrar till en 
attraktiv stadsmiljö. Cykling är ett miljövänligt transportsätt som tar liten plats, bullrar 
inte och har förhållandevis låga kostnader jämfört med exempelvis bil.

1.1 Cykelstrategi
Cykelstrategin, som ska antas av Kommunfullmäktige år 2020, är ett övergripande 
dokument som ligger till grund för de strategiska vägvalen i cykelarbetet och pekar ut 
inriktningen för hur Borås Stad ska utvecklas som cykelkommun.

Cykelstrategin pekar ut fyra olika insatsområden som kommunens arbete med att utveckla 
cyklingen ska utgå från. De olika insatsområdena är följande:

• Cykelinfrastruktur

• Drift och underhåll

• Kommunikation

• Stöd och tjänster
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1 Borås 2025, ´Vision och strategi

1.2 Cykelplan
Cykelplanen är ett planeringsverktyg och beskriver hur inriktningarna i cykelstrategin ska 
omsättas till konkreta åtgärder för att främja cykeltrafiken vilket bidrar till att nå Borås 
Stads vision om goda resvanor och attraktiva kommunikationer1.

Cykelplanen fokuserar på åtgärder för att förbättra och underhålla infrastrukturen för 
cykel i Borås Stad samt beteendepåverkande insatser som syftar till att få fler att cykla. 
Cykelplanen 2020/2021 kommer framförallt att inriktas mot åtgärder enligt följande 
punkter:

• Komplettering av saknade länkar i det befintliga cykelnätet

• Byggnation av nya gång- och cykelvägar i takt med att Borås växer

• Standardhöjande åtgärder på det befintliga cykelnätet 

• Åtgärder för utvalda hållplatser där konfliktpunkter finns mellan buss-
resenärer och cyklister så de blir mer trafiksäkra

• Genomförande av kommunikationskampanjer och projekt för att få fler  
människor att använda cykeln som färdmedel

• Utbyggnad och komplettering av cykelvägsvisning för samtliga sju  
huvudcykelstråk. 

Åtgärderna som tas upp i cykelplanen är de som bedömts som mest nödvändiga och 
angelägna att genomföra under perioden 2020-2021 för att bidra till uppsatta mål om 
cykelresornas andel enligt kommande cykelstrategi.

2. Insatsområden
En väl utformad cykelinfrastruktur är grunden för snabb, enkel och trygg cykling i staden. 
Ambitionen är att utformningen av infrastrukturen ska motsvara cyklistens behov av 
framkomlighet, genhet2, komfort, trygghet och säkerhet. Cykelinfrastrukturen utgörs 
inte bara av cykelvägnätet utan också möjligheten att parkera cykeln.

2.1 Cykelinfrastruktur
Cykelvägnätets funktion är att skapa tillgänglighet genom att knyta samman olika start- 
och målpunkter så att invånaren ges möjlighet att använda cykel för såväl sina dagliga 
ärenden som till andra aktiviteter. För att funktionen ska vara väl uppfylld ska hänsyn tas 
till olika funktionsområden som hastighetsstandard, komfort, genhet och trafiksäkerhet.

Cykelvägnätet är utformat som ett grovmaskigt nät, kompletterat med finmaskigare nät 
som tar cyklisten ända fram till målpunkten.

Utöver cykelvägnätet är väl utbyggda cykelparkeringar med god kapacitet en viktig del 
i en sammanhängande och väl utformad cykelinfrastruktur. För att möta upp de olika 
cyklisternas behov ska cykelparkeringen ta hänsyn till olika funktionsområden som 
lokalisering, säkerhet och väderskydd. 

2 Genhet beräknas med en genhetskvot som innebär skillnaden mellan det faktiska avståndet mellan 
två punkter och fågelavståndet mellan dessa punkter.



figur 1. Översiktsbild på de sju huvudcykelstråken.

Huvudcykelstråk
Borås Stad har sju stycken huvudcykelstråk som utgår från stadskärnan och knyter 
samman stadsdelar samt serviceorter på längre avstånd (se Figur 1). Stråken går utmed 
cykelvägar som både är kommunala och statliga. Grundtanken med stråken är att de ska 
vara sammanhängande, lättorienterade och tydliga för att ge goda möjligheter att kunna 
ta sig längre sträckor. Arbetet med att förbättra möjligheterna att cykla på ett smidigt och 
bekvämt sätt utgår ifrån de sju stråken.

De sju huvudcykelstråken är:

• Centrum – Kristineberg 

• Centrum – Tullen – Sandared

• Centrum – Byttorp – Ekås

• Centrum – Göta - Viskafors

• Centrum – Sjöbo – Fristad

• Centrum – Brämhult

• Centrum – Trandared – Gånghester
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figur 2. Gång- och cykelväg som är  
åtgärdad med sopsaltning.

2.2 Drift och underhåll
För att cykeln ska vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen måste invånarna kunna 
cykla säkert och bekvämt året runt. Det förutsätter ett gott arbete med drift och underhåll 
på cykelvägnätet, vilket innebär att det är av stor vikt att cykelbanorna vinterväghålls 
och sopas samt har jämn beläggning, fungerande belysning och att störande växtlighet 
klipps bort.

I samband med åtgärder i vägnätet och markarbeten ska avstämning med cykelplanen ske. 
Genom att samordna insatser för både vägnät och cykelnät kan kostnadsbesparingar göras.

Vinterväghållning
För att skapa bättre förutsättningar 
att cykla även på vintern finns det en 
metod inom vinterväghållning som 
kallas sop-/saltning. Åtgärdsmetoden 
innebär att snön sopas (borstas) bort 
och därefter sprids en saltlösning ut 
istället för sand eller grus vilket ger 
en högre standard för cyklister än 
traditionell plogning och mekanisk 
halkbekämpning.

Genom att testa och utvärdera metoden 
på utvalda gång- och cykelvägar är 
målet att attrahera fler att välja cykeln 
även vintertid.

2.3 Kommunikation
Kommunikation är en viktig aspekt för att nå ut till stadens cyklister. Förutsättningarna 
är att kommunikationen är tydlig, långsiktig och konsekvent.

Genom att kontinuerligt föra en dialog med stadens cyklister genom olika typer 
av kommunikationsinsatser får cyklisterna möjlighet att känna sig involverade i 
stadens cykelarbete samtidigt som de ger Borås Stad värdefull information som kan 
användas i det fortsatta arbetet med att utveckla Borås som cykelstad. Det långsiktiga 
kommunikationsmålet är att få igenom en attitydförändring där Boråsaren väljer cykeln 
framför bilen. På kort sikt syftar dock kommunikationsinsatserna främst till att informera 
vad för insatser som görs för att underlätta för cykling i staden.

Kommunikationsinsatser kan exempelvis bestå av kampanjer som uppmanar till cykling 
eller invigningar av nya cykelvägar, men det kan även handla om att synliggöra cykel i 
form av att bygga ut cykelvägvisningen eller installera cykelbarometrar.

Tekniska förvaltningen har tagit fram en kommunikationsplan för cykel för att fånga 
upp de aktiviteter som handlar om att kommunicera ut cykel till medborgare via olika 
aktiviteter.
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Mobility management
Mobility management är ett koncept för beteendepåverkan inom transportområdet och 
ett komplement till mera traditionell trafikplanering. Det syftar till att främja miljövänliga 
och yteffektiva färdmedel och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers 
attityder och beteenden. Man använder sig av så kallade ”mjuka” åtgärder som exempelvis 
information och kommunikation, organisation av tjänster och koordination av olika 
parters verksamheter. De ”mjuka” åtgärderna förbättrar ofta effektiviteten hos de ”hårda” 
åtgärderna inom infrastrukturen (som t ex nya cykelvägar). Mobility managementåtgärder 
kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar).

För att få människor att byta bort resor med bil till förmån för resor med cykel måste det 
finnas en motivation och vilja att byta. Därför är det angeläget att i ett attitydförändrande 
arbete peka på de positiva effekterna individen och samhället kan vinna på att fler cyklar.

2.4 Stöd och tjänster
Ett bra utbud av tjänster gör cykel som färdmedel mer pålitligt och förutsägbart. En del 
behov uppfylls redan idag av tjänster som cykelgaraget vid Resecentrum och cykelpumpar 
vid cykelparkeringarna i form av bilsiluetterna. Dock finns det mycket mer att erbjuda, 
exempelvis serviceplatser för enklare underhåll eller hållare för cyklister som väntar på grönt 
ljus vid ett trafikljus. En förutsättning för att kunna hålla en hög nivå på tjänsteutvecklingen 
är att känna marknaden genom omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Cykelkartan
Cykelkartan visar cykelvägarna i Borås tätort men också var cykelgaraget, cykelpumpar 
och större cykelparkeringar finns utplacerade. Målsättningen är att kartan ska revideras 
minst vartannat år och finnas tillgänglig på Borås Stads hemsida samt i tryckt format.

Serviceplats för cyklister
I takt med att fler väljer cykel som transportmedel är det viktigt att kunna tillhandahålla 
olika typer av servicestöd för cyklister. Utöver möjlighet att fylla på luft ska möjligheten 
att erbjuda serviceplatser för enklare cykelservice utredas. 

Vägvisning
Vägvisning på cykelvägnätet är en viktig del av orienter-
barheten för cyklister. Vägvisningen ger både invånare 
och besökare bättre möjligheter att orientera sig och 
hitta lämpliga cykelvägar. Cykelvägvisning ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk och bygger på den 
så kallade fjärrortsprincipen som innebär att den mest 
avlägsna målpunkten vägvisas tillsammans med den 
närmsta målpunkten som ligger utmed stråket i en viss 
riktning.

Samla in cykeltrafikdata
Cykeltrafikdata är grunden till mycket av den information 
som behövs för trafik- och samhällsplanering. Med 
hjälp av dagens teknik finns möjlighet att samla in 
data genom appar i mobiltelefonen för de cyklister 
som önskar delta. Informationen kan ge ökad kunskap 
om cyklisters ruttval som underlag för att prioritera 
drift- och underhållsåtgärder samt nyinvesteringar i 
cykelinfrastrukturen.

figur 3. Vägvisningsskylt 
utmed cykelnätet.
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3  NVDB står för Nationell Vägdatabas som drivs av Trafikverket i samverkan med Lantmäteriet, Sveriges kommuner 
och landsting, Skogsnäringen och Transportstyrelsen. I NVDB finns information om alla statliga, kommunala 
och enskilda vägar i Sverige

3. Genomförande
Cykelnätet inom Borås Stad byggs kontinuerligt ut och underhålls för att ge invånarna goda 
möjligheter till att resa hållbart. Planering av åtgärder är ett arbete som sker kontinuerligt 
med ett långsiktigt perspektiv där varje väghållare måste ta sitt ansvar för att förbättra 
förhållandena för cyklister.

3.1 Kategorisering av cykelvägnätet
I nuläget saknas en systematisk nationell modell för hur cykelnätet ska delas in i kategorier. 
Som ett första steg på vägen för att nå en samsyn för att likrikta cykelvägarnas utformning, 
konstruktion och underhåll oavsett väghållare har NVDB3 på Trafikverket tagit fram ett 
förslag för kategorisering av cykelvägnätet.

Om förslaget blir beslutat av NVDB-rådet ska cykelvägnätet inom Borås Stad kategoriseras 
enligt framtagen definition för regional cykelväg, huvudcykelväg och lokal cykelväg. Utöver 
Trafikverkets kategorisering ska även det cykelnät som ingår i kommunens huvudcykelstråk 
kategoriseras men den företeelsen ägs och förvaltas av Tekniska förvaltningen.

3.2 Riktlinjer för utformning av cykelsystemet
Tekniska förvaltningen ska ta fram riktlinjer som beskriver hur olika delar av cykelsystemet 
ska utformas utifrån de funktioner som cykelinfrastrukturen ska uppfylla. Riktlinjerna 
ska tillämpas vid ny- och ombyggnationer för det cykelvägnät där Borås Stad är väghållare 
och ska bland annat omfatta cykelvägar, korsningspunkter, cykelparkering och vägvisning. 
Syftet med riktlinjerna ska vara att få en enhetlig och väl fungerande utformning av 
cykelsystemet.

3.3 Åtgärder inom cykelinfrastrukturen
Cykelvägnätsåtgärder
Nedan presenteras de infrastrukturåtgärder på cykelvägnätet som bedöms mest 
nödvändiga och angelägna att genomföra de kommande två åren med målet att förbättra 
cykelmöjligheterna i Borås tätort. Förslagen på infrastrukturåtgärder utgår från nuvarande 
cykelvägnät och gäller där Borås Stad är väghållare.

Tekniska förvaltningen har utöver de planerade infrastrukturåtgärderna enligt tabellen 
nedan en bruttolista på åtgärder som i nuläget inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via någon 
av kommunens kanaler. 

Åtgärderna enligt listan är ej enligt en prioriteringsordning och vilka objekt som blir 
utförda är styrda efter tilldelad budget för resepktive år. Den beräknade kostnaden är gjord 
utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig kostnadsbild av respektive åtgärd.
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id Tätort Åtgärdstyp Sträcka Status Längd 
 (m)

Beräknad 
kostnad

A Borås Upprustning 
av GC-väg

Reinvesteringsåtgärder 2020/2021 7,0 Mnkr/år

1 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Södra Torget,delen 
Åsbogatan-Druveforsvägen

2020 110 2,0 Mnkr

2 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Åsbogatan, delen Allégatan–
Södra Torget

2020 275 1,4 Mnkr

3 Borås, 
Centrum

Ny GC-väg Järnvägsgatan, 
delen Sturegatan - 
Olovholmsgatan

2020 150 0,4 Mnkr

4 Borås, 
Bergsäter

Ny GC-väg Enedalsgatan, delen 
Åsboholmsgatan - 
Neumansgatan

2020 250 1,4 Mnkr

5 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Dalsåkergatan, 
Källhagsgatan

2020 900 4,0 Mnkr

6 Borås, 
Centrum

Förbättring av 
GC-väg

Yxhammarsgatan samt del 
av Engelbrektsgatan 

2020 500 1,5 Mnkr

7 Borås, 
Trandared

Ny GC-väg Kransvägen, delen 
Gånghestervägen - 
Kransmossen

2020 320 1,1 Mnkr

8 Borås, 
Östermalm

Ny GC-väg Sjunde Villagatan, 
delen Brämhultsvägen - 
Ulricehamnsvägen

2020 650 1,8 Mnkr

9 Borås, 
Norrby

Justering 
GC-väg

Norrby långgata/
Göteborgsvägen 

2020 25 0,2 Mnkr

10 Borås, Göta Ny GC-väg Regementsgatan, delen 
Majorsgatan - Varbergsvägen

2020/2021 300 0,5 Mnkr

11 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Vattugatan 2020/2021 100 0,5 Mnkr

12 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Döbelnsgatan, delen 
Birgittagatan - 
Margaretegatan

2020/2021 175 0,6 Mnkr

13 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Brahegatan samt del av 
Vegagatan

2020/2021 650 2,0 Mnkr

14 Borås, 
Norrmalm

Ny GC-väg Engelbrektsgatan samt del 
av Vegagatan

2021 500 1,7 Mnkr

15 Borås, 
Byttorp

Säkrare 
korsning

Korsningen Alingsåsvägen - 
Fjällgatan - Hästhagsgatan

2021 100 0,4 Mnkr

16 Borås, 
Byttorp

Ny GC-väg Fjällgatan, delen 
Hästhagsgatan - Hällegatan

2021 650 2,0 Mnkr

17 Borås, 
Gässlösa

Ny GC-väg Skjutbanegatan, delen 
från Schaktgatan till 
Gässlösavägen

2021 1000 4,5 Mnkr

18 Borås, 
Brämhult

Ny GC-väg Skogslindsgatan - Östra 
Parkängsgatan

2021 500 1,8 Mnkr
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A. Reinvesteringsåtgärder
Borås Stad förvaltar ett stort cykelvägnät och för att cyklisten ska kunna cykla på ett säkert 
och bekvämt sätt måste cykelvägnätet hålla en bra standard året om.

Detta åtgärdspaket syftar dels till att kontinuerligt genomföra standardhöjningar och 
trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningar. 

1. Södra Torget, delen Åsbogatan – Druveforsvägen
Idag är det trångt för både cyklister och gående utmed Viskan samt att det råder viss 
oklarhet trots skyltning var man ska cykla respektive gå. Åtgärdsförslaget innebär att göra 
det tydligare och trafiksäkrare för bägge trafikslagen.

2. Åsbogatan, delen Allégatan-Södra Torget
Idag saknas länken mellan Allégatan och Södra Torget vilket gör att cykeltrafiken är 
hänvisad till blandtrafik med mycket busstrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och 
cykelväg som knyter samman stråket från Brämhult med stråken till Trandared - Dalsjöfors 
och Kristineberg.

3. Järnvägsgatan, delen Sturegatan – Olovholmsgatan
Idag saknas länken mellan Sturegatan och Olovholmsgatan vilket gör att cykeltrafiken 
är hänvisad till tät blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som 
knyter ihop gång- och cykelvägen från högskolan upp till Norrmalm.

4. Enedalsgatan, delen Åsboholmsgatan – Neumansgatan
I dagsläget saknas länken som knyter samman gång- och cykelvägen utmed Åsboholmsgatan 
med gång- och cykelvägen utmed Enedalsgatan. Idag får cyklister samsas med biltrafiken 
på denna förhållandevis korta sträcka. Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg 
på denna sträcka.

5. Dalsåkergatan, Källhagsgatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg från Trandaredsgatan till Kransmossens idrottsplats. 
Åtgärdsförslaget innebär en ny gång- och cykelväg som först går utmed Dalsåkergatan 
och därefter viker av ut i parkmiljö fram till Kransmossens idrottsplats.

6. Yxhammarsgatan samt del av Engelbrektsgatan
Idag finns det gång- och cykelväg på bägge sidor om Yxhammarsgatan och Engelbrektsgatan 
mellan Nybro/Västerlånggatan upp till Vedensgatan. Gång- och cykelvägen är idag smal 
och saknar länkar där cyklister hänvisas ut i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en 
översyn av sträckan samt komplettering av gång- och cykelväg.  

7. Kransvägen, delen Gånghestersvägen – Kransmossen
I dagsläget saknas det en gång- och cykelväg från Gånghestersvägen till Kransmossens 
idrottsplats. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Kransvägen.

8. Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen – Ulricehamnsvägen
I nuläget saknas det en gång- och cykelväg utmed Sjunde Villagatan, delen Brämhultsvägen 
till Ulricehamnsvägen där cyklister idag måste samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg som knyter samman stadsdelarna norr och söder om 
Östermalm.
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9. Norrby Långgata/Göteborgsvägen
I hörnet av Norrby Långgata/Göteborgsvägen är det idag en smal cykelpassage där 
cyklister dessutom möts av en högre kantsten när man kommer från Göteborgsvägen. 
Åtgärdsförslaget handlar om att förbättra gång- och cykelvägen så cyklister kan passera 
på ett smidigt och trafiksäkert sätt.

10. Regementsgatan, delen Majorsgatan – Varbergsvägen
I nuläget finns det enbart en gångbana utmed Regementsgatan mellan Majorsgatan och 
Varbergsvägen. Åtgärdsförslaget innebär en ombyggnation av befintlig gångbana utmed 
Regementsgatan för att knyta ihop stråket till Tullen/Sandared med stråket till Göta/
Rydboholm.

11. Vattugatan
Idag leds cykeltrafiken via en skarp sväng ut i blandtrafik utmed Vattugatan och 
Ramnavägen när man kommer från Tullen. Åtgärdsförslaget innebär en ny sträckning 
genom grönområdet. Gång- och cykelvägen ska sedan ansluta till Ramnavägen där cyklister 
får samsas med övriga trafikanter. Anledningen till varför gång- och cykelvägen inte byggs 
hela vägen fram till Göteborgsvägen är att Ramnavägen utmed sjön är smal samt att det 
är så pass lite biltrafik utmed denna gata.

12. Döbelnsgatan, delen Birgittagatan – Margaretegatan
Idag saknas det en gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan delen mellan Birgittagatan och 
Margaretegatan där cyklister idag får samsas med blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg på denna sträcka.

13. Brahegatan samt del av Vegagatan
I nuläget saknas det gång- och cykelväg mellan huvudcykelstråket till Sjöbo och den 
befintliga gång- och cykelvägen utmed Döbelnsgatan upp mot Norrmalm. Åtgärdsförslaget 
innebär gång- och cykelväg utmed Brahegatan samt Vegagatan, sträckan mellan Sagagatan 
och Skaraborgsvägen.

14. Engelbrektsgatan samt del av Vegagatan
Idag saknas det gång- och cykelväg utmed Engelbrektsgatan mellan Vedensgatan och 
Vegagatan samt sträckan utmed Vegagatan ner till Döbelnsgatan. Åtgärdsförslaget innebär 
en gång- och cykelväg som byggs utmed Engelbrektsgatan från Engelbrektsskolan upp 
till Vegagatan som sedan ansluter till befintlig gång- och cykelväg utmed Döbelnsgatan.

15. Korsningen Alingsåsvägen – Fjällgatan – Hästhagsgatan
I samband med att den planerade gång- och cykelvägen byggs utmed väg 180, där 
Trafikverket är väghållare, ska även en cykelöverfart vid Fjällgatan byggas.

16. Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan
I nuläget saknas gång- och cykelväg utmed Fjällgatan mellan Alingsåsvägen och Hällegatan 
vilket gör att cyklister får samsas i blandtrafik. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och 
cykelväg utmed denna sträcka.
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Med anledning av rådande planprogram för området där Fjällgatan, Vindelgatan och 
Hällegatan möts delas gång- och cykelvägen upp i två olika åtgärdspaket där cykelvägen 
utmed Fjällgatan, delen Hästhagsgatan – Hällegatan byggs först för att kunna erbjuda gång- 
och cykeltrafikanter en säker väg som sköts året runt. Den andra delen är fortsättningen 
utmed Fjällgatan fram till Göteborgsvägen.

17. Skjutbanegatan, delen från Schaktgatan till Gässlösavägen
Gässlösa ska bli en ny stadsdel utmed Viskan som växer samman med Göta och 
Regementsstaden – en naturlig fortsättning av stadens utveckling söderut. Åtgärdsförslaget 
innebär en gång- och cykelväg till den nya planerade stadsdelen från Dammsvedjan via 
Kronängs IP.

18. Skogslindsgatan – Östra Parkängsgatan
Idag saknas gång- och cykelväg mellan Kyrkvägen och Dammkullevägen förbi 
Myråsskolan. Åtgärdsförslaget innebär en gång- och cykelväg utmed Östra Parkängsgatan 
och Skogslindsgatan som ger bättre möjligheter att nå Myråsskolan.

figur 4. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Borås Stads cykelvägnät.
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Cykelparkeringar

Inför framtagande av denna cykelplan har en utredning av området kring centrum 
och Resecentrum utförts där flera nya platser har identifierades för cykelparkeringar. 
Om alla åtgärder som föreslås i utredningen genomförs innebär det att cirka 175 nya 
cykelparkeringsplatser skapas.

Åtgärdsförslagen innebär i sin tur att de tillfälliga cykelparkeringarna med bilsiluetter (se 
Figur 3) kan placeras på nya lämpliga platser för att se vilket underlag det finns där inför 
kommande utbyggnad av permanenta platser.

Cykelgaraget
I cykelgaraget som är placerat vid Resecentrum i Borås finns det möjlighet att parkera 
sin cykel inomhus så den står säkert och skyddad mot väder. Här finns också tillgång 
till cykelpump, toalett, dusch, förvaringsskåp och möjlighet att ladda sitt batteri till sin 
elcykel. Cykelgaraget har nått sitt kapacitetstak då många cyklister har valt att nyttja 
denna möjlighet.

Cykelgaraget kommer att byggas ut så antalet platser i cykelgaraget utökas, och på så vis 
skapas fler väderskyddade och säkra parkeringsplatser för både traditionella cyklar, elcyklar 
och transportcyklar/boxcyklar.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Cykelparkeringar enligt utredning 2020/2021 0,5 Mnkr

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Utbyggnad av Cykelgaraget 2021 1,5 Mnkr

*Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

Busskurer
Vid ett flertal hållplatser passerar gång- och cykelvägen framför busskuren vilket leder till 
att det finns en konfliktpunkt mellan bussresenärer och cyklister.

Åtgärden syftar till att göra hållplatsen mer trafiksäker så konfliktpunkten mellan 
bussresenärer och cyklister undviks. Utredningen ska utgå från det cykelnät där Borås Stad 
är väghållare med målsättningen att två till tre hållplatser per år ska åtgärdas.

Tätort Åtgärdstyp Status Beräknad kostnad *

Borås Åtgärda konfliktpunkter mellan buss-
resenärer och cyklister vid busshållplatser 

2020/2021 0,5 Mnkr

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.

* Den beräknade kostnaden är utifrån en grov kostnadskalkyl för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av åtgärden.
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3.4 Åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Rekommenderade cykelvägnätsåtgärder i kommande  
regionplan
I november 2016 togs beslut i regionstyrelsen om vilka gång- och cykelvägar som ska 
byggas under perioden 2016–2020 på det statliga vägnätet i Västra Götaland. Beslutet 
bygger på de förslag som kommunerna skickade in till Trafikverket för sammanställning.

Principen för finansiering av dessa åtgärdsförslag bygger på att Borås Stad och Trafikverket 
delar på kostnaden. Det har dock förekommit fall där kommunen tagit större del av 
kostnaden för utbyggnaden då sträckan har ansetts extra viktig för kommunen medan 
Trafikverket inte prioriterat den lika högt.

Inför kommande ansökningsperiod för utbyggnad av det statliga cykelvägnätet kommer 
Borås Stad att skicka in nedanstående behov av nya gång- och cykelvägar inför perioden 
2022–2025 där åtgärderna är redovisade i prioriteringsordning.

Den beräknade kostnaden utgår från Västra Götalandsregionens ansökningsmall, för en 
gång- och cykelväg enligt VGU4, där de räknat med en schablonkostnad på 6 500 kr per 
meter.

4  VGU står för Vägar och gators utformning och handlar om metoder och kriterier 
för hur man väljer att utforma gator och vägar.

id Tätort Sträcka Längd (m) Beräknad kostnad

101 Frufällan Väg 42, delen Fristadvägen - Skogsrydsvägen 2400 15,6 Mnkr 

102 Kråkered Kråkeredsvägen, delen Transåsrondellen - 
Sörviksvägen

900 5,9 Mnkr 

103 Dalsjöfors Boråsvägen, väg 1700/1701, delen 
Uppegårdsgatan - väg 1698

3400 22,1 Mnkr 

104 Fristad Väg 42, delen från Lv183 till Artavägen 800 5,2 Mnkr 

105 Dalsjöfors Boråsvägen,  väg 1701, delen Dalsjövägen - 
Stationsvägen

1000 6,5 Mnkr 

106 Sandared Göteborgsvägen, väg 1757, delen Badvägen - 
Vikens gårdsvägen

1250 8,2 Mnkr 

107 Fristad Väg 42, delen Artavägen till  
Hästhagen/Kvarbo

1950 12,7 Mnkr 

108 Sandared Väg 1762, delen Sandareds IP till Backabo 1700 11,1 Mnkr 

109 Målsryd/
Aplared

Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen 
Målsryd - Näset

2300 15,0 Mnkr 

110 Bredared Väg 1768, delen Askallén till Gravrydsvägen 300 2,0 Mnkr 
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figur 5. Översiktskarta på föreslagna åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät.

Pågående åtgärder på Trafikverkets cykelvägnät
Trafikverket kommer under år 2020 både bygga och bekosta ny gång- och cykelväg utmed 
väg 1757 i Sandared mellan Rullstensvägen och Badvägen. 

Under år 2020 planerar Trafikverket att bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 
och väg 1771 i Sparsör för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. I samband 
med ombyggnaden kommer en gång- och cykelväg byggas längs väg 1800 från väg 42 till 
300 meter öster om Vinkelvägen.

Trafikverket kommer att ta fram en ÅVS 5  för väg 1700 utmed sjön i Dannike med målet 
att förbättra trafiksäkerheten för de boende i samhället. I ÅVS:en ingår det att föreslå en 
ny gång- och cykelväg utmed sträckan.

5  Åtgärdsvalstudie är ett arbetssätt som Trafikverket använder sig av som grundar sig på 
dialog med bland annat kommuner och regioner. Utförs tidigt i planeringen för att få en 
helhetsbild och hitta hållbara förslag på åtgärder.
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Tätort Åtgärdstyp Sträcka

Fristad Ny GC-väg Väg 183, delen Tärnavägen - Borgstena skola

Fristad Ny GC-väg Väg 42, delen Hästhagen/Kvarbo - Tormundsås/Solgärdet

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen - kv. Buxbomen

Fristad Ny GC-väg Asklandavägen väg 1766, delen Askvägen – väg 42

Fristad Ny GC-väg Ljungavägen väg 1794, delen väg 42 – Asklandavägen

Fristad Ny GC-väg Utmed väg 1803, mellan väg 42 och Fristad kyrka

Fristad Ny GC-väg Utmed väg 1801 mellan Fristad kyrka och Gingri

Dalsjöfors Ny GC-väg Väg 1702 Storgatan, delen Stationsvägen - Tallbitvägen  
+ Stationsgatan

Dannike Ny GC-väg Väg 1629, från Dannike kyrka till väg 1680

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 från badplatsen till Sågviken

Dannike Ny GC-väg Väg 1700 från väg 1629 till korsningen Boanäs

Dannike Ny GC-väg Väg 1629.01 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg Väg 1629 mellan väg 1700 och befintlig gång- och cykelväg

Dannike Ny GC-väg 
alt bredare 
vägren för 
cykel

Väg 1700 mellan Sågviken och Stuvhult

Gånghester Ny GC-väg Väg 1700, Djupadalsbacken till befintlig gång- och cykelväg

Målsryd/
Aplared

Ny GC-väg Väg 1698 utmed Svenljungavägen, delen Näset - Aplared

Målsryd Ny GC-väg Väg 1700 utmed Djupadalsvägen, delen befintlig gång- och 
cykelväg. till buss-HPL

Målsryd Ny GC-väg Väg 1699 utmed Slätthultsvägen mellan väg 1700 och 1698

Målsryd Ny GC-väg Väg 1670 utmed Älmåsvägen, delen mellan väg 1698 och 
Företagscentra

Målsryd Ny GC-väg Väg 1698 från korsning 1699 till väg 1700 samt del av 1700

Sandared Ny GC-väg Alingsåsvägen, delen Skolvägen - Göteborgsvägen

Sandared Ny GC-väg Väg 1762, delen Backabo - Sandhults IP

Sandhult Ny GC-väg Bredaredsvägen väg 1766, delen skolan - Konvaljvägen

Sjömarken Ny GC-väg Väg 1761, delen Älgörtsvägen - Backabo

Viskafors Ny GC-väg Väg 1657 Fritslavägen, delen Bäckabovägen - Kinnarumma

Äspered Ny GC-väg Väg 1706 från korsning 1705/1706 till infarten Sundholmen

Ej tidsatta åtgärdsförslag på Trafikverkets cykelvägnät
Nedan listas övriga identifierade åtgärdsförslag utan inbördes ordning som bör åtgärdas för det 
cykelvägnät där Trafikverket är väghållare men som inte har någon tidsplan. Åtgärdsförslagen 
är uppfångade antingen via olika behovsanalyser och inventeringar eller från allmänheten via 
någon av kommunens kanaler. 

3.5 Åtgärder inom drift och underhåll
För att kunna erbjuda cyklisterna en högre vinterväghållningsstandard på de sju 
huvudcykelstråken är ambitionen utifrån ekonomiska förutsättningar att komplettera 
den ordinarie snöröjningen med åtgärdsmetoden sop-/saltning.

Tätort Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Borås Höjd vinterväghållnings standard 
på huvud cykelstråken

8,0 Mnkr/säsong
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3.6 Åtgärder inom kommunikation
Kommunikationsinsatser görs parallellt med åtgärder i infrastrukturen för att få fler att få 
upp ögonen för cykelns potential samt att höja dess status som transportmedel.

Följande kommunikationsinsatser ska utföras för att främja cykling: 

• För tydliggöra att cykling är en prioriterad fråga för staden, förstärka värdet av 
cykelsatsningar och skapa motivation till ökad cykling ska kommunikations-
planen revideras inför varje verksamhetsår.

• Genom att skapa en cykelpanel med stadens cyklister får kommunen en möj-
lighet till dialog för att utvärdera cyklisternas nöjdhet och få kännedom om hur 
olika stöd och tjänster upplevs. En cykelpanel med aktiva cyklister kan exem-
pelvis även vara med och tycka till om nya åtgärdsförslag.

• Fortsätta med Västra Götalandsregionens projekt Vintercyklist som går ut på 
att utvalda cyklister får dubbdäck mot att de svarar på enkäter med frågor om 
vinterväghållning bland annat.

• Delta i Västra Götalandsregionens kampanj Cykelvänlig arbetsplats som upp-
manar arbetsplatser att bli mer cykelvänliga så fler anställda väjer att ta cykeln 
ta jobbet istället för bilen.

• I samband med att utvalda större infrastrukturåtgärder blir färdigställda ska 
invigningar hållas för att lyfta fram kommunens cykelprojekt.

• Genom att genomföra cykelevenemang där staden får en möjlighet att föra 
en dialog med cyklisterna och kan berätta mer om cykel i Borås eller fortsätta 
uppmana de som redan cyklar att fortsätta cykla året runt.

Åtgärdstyp Beräknad kostnad

Kommunikationsinsatser 0,5 Mnkr/år

figur 6. Cyklist som deltagit i projektet Vintercyklist.
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3.7 Åtgärder inom stöd och tjänster
Ett bra utbud av olika stöd och tjänster gör cykling mer attraktivt. Ett sätt att hålla en hög 
nivå på utbudet är omvärldsbevakning och dialog med cyklisterna.

Följande åtgärder inom stöd och tjänster ska utföras för att främja cykling:

• För att kunna erbjuda cyklisterna ett bra utbud av servicestöd är det viktigt 
att känna marknaden samt att lyssna av cyklisternas behov. Under perioden 
kommer nya produkter köpas in för både test och utvärdering. 

• För att hitta platser som både fångar upp många cyklister samt ger mest nytta 
för pengarna ska en områdesanalys utföras med målsättningen att hitta minst 
tre platser inom Borås tätort där serviceplatser kan erbjudas.

• Testa och utvärdera möjligheten att samla in cykeltrafikdata via appar i mobil-
telefoner som kan ge ökad kunskap om cyklisters ruttval som underlag för 
olika drift- och underhållsåtgärder samt åtgärder i cykelinfrastrukturen.

• Cykelvägvisning som sträcker sig hela vägen ut till serviceorterna ska finnas 
utmed samtliga sju huvudcykelstråk. I nuläget saknas vägvisning för strå-
ken ut till Sjöbo/Fristad och till Kristineberg vilket ska byggas ut. Stråket till 
Trandared - Dalsjöfors är ej komplett så komplettering ska ske under den kom-
mande perioden.

Åtgärdstyp Uppskattad kostnad *

Serviceprodukter (ex stöd vid trafikljus) 0,2 Mnkr

Serviceplatser för cyklister 0,2 Mnkr

Samla in cykeltrafikdata 0,3 Mnkr

Utbyggnad och komplettering av cykelvägvisning 0,15 Mnkr

* Den uppskattade kostnaden är gjord utifrån en grov beräkning för att ge en ungefärlig 
kostnadsbild av respektive åtgärd.

4. Uppföljning
4.1. Cykelbokslut
Vartannat år ska det tas fram ett cykelbokslut som beskriver de åtgärder som utförts av 
Tekniska förvaltningen samt hur cyklingen utvecklats under de aktuella åren. Åtgärderna 
kan vara både fysiska åtgärder, främst i form av ny- eller ombyggnation av både kommunens 
och Trafikverkets gång- och cykelvägar men även attitydförändrande åtgärder.

Informationen om antalet cyklister följs kontinuerligt upp via stadens åtta cykelbarometrar 
där resultatet används som indikatorer i olika rapporter och analyser. Cykelbarometern 
består i de flesta fallen av en digital informationstavla som står längs med cykelvägen.
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Yttrande över Parkeringsstrategi för Borås 

Tekniska nämndens beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker upprättat förslag till Strategi för parkering i Borås 
med beaktande av nämndens synpunkt.       

Sammanfattning 
Parkeringsstrategin är ett styrinstrument för att ordna trafiken framförallt i 
stadens centrala delar. Genom att prioritera parkeringsmöjligheter för 
besökande och boende inom cityringen skapas möjligheter till en levande och 
livskraftig stadskärna.                                                                                          
I avsnitt 6.2 beskrivs gångavstånd  som ”acceptabla” respektive ”maxavstånd”. 
Tekniska nämnden anser att ”rekommenderade” är ett bättre ordval för att inte 
misstolkas då gångavstånden med säkerhet kan bli längre än de som anges. 

Med beaktande av ovan nämnda redaktionella justering tillstyrker Tekniska 
nämnden upprättat förslag till Strategi för parkering i Borås.       

Ärendet i sin helhet 
Parkeringsstrategin är ett styrinstrument för att ordna trafiken framförallt i 
stadens centrala delar. Genom att prioritera parkeringsmöjligheter för 
besökande och boende inom cityringen skapas möjligheter till en levande och 
livskraftig stadskärna. En satsning på utbyggnad av infarts-/pendelparkeringar 
ger möjlighet att ersätta bilresor med kollektiva trafikmedel vilket syftar till att 
förbättra trafiksituationen i Borås centrala delar. Infarts-/pendelparkeringar kan 
bli aktuellt såväl utmed det kommunala som det statliga vägnätet. 

En samordnad prissättning av parkeringsplatser på gatu- respektive 
kvartersmark är ett  effektivt styrmedel för att ordna trafiken enligt 
intentionerna i parkeringsstrategin. 

I avsnitt 6.2 beskrivs gångavstånd  som ”acceptabla” respektive ”maxavstånd”. 
Tekniska nämnden anser att ”rekommenderade” är ett bättre ordval för att inte 
misstolkas då gångavstånden med säkerhet kan bli längre än de som anges. 

Med beaktande av ovan nämnda redaktionella justering tillstyrker Tekniska 
nämnden upprättat förslag till Strategi för parkering i Borås.    

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Parkeringsstrategi för Borås                                
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för parkering i Borås 
1. Inledning
En tätare stad kräver en smart hantering av markytor. Parkering är ett kraftfullt 
styrmedel som kommunen själv har ansvar för. Parkering är ett styrmedel för effektiv 
markanvändning och för att uppnå kommunens övergripande mål. Parkeringspolitiken 
påverkar färdemedelsval, attraktivitet och stadens karaktär etc.

Parkeringsytor genom t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggnader, så som 
bilpooler och mobility management-åtgärder kan också vara effektiva lösningar. 
För att åstadkomma en smart hantering måste vi samverka i alla frågor där parkering 
planeras. 

Målet med denna strategi är att medverka till en långsiktig och hållbar parkeringspolitik med 
kunden och attraktiv stad i fokus. Genom att följa planeringsprinciperna i ”Översiktsplan 
för Borås” skapar vi en hållbar parkeringsprodukt.  Parkeringsstrategin med konkreta 
åtgärder ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocessen.

Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. Den ska bidra 
till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum.  Planering och styrning av 
parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar. 

Då parkeringsproblemet främst förekommer i de centrala delarna ligger fokus i 
huvudsakligen på detta område. Dokumentet pekar ut geografiska platser för framtida 
parkeringshus samt pendelparkeringar med tillgång till andra trafikslag för att kunna 
ändra trafikmönstret i staden.

Parkeringsstrategin pekar ut strategiska platser och ska ge hållbara tjänster för parkering 
för staden, där vi skapar god tillgänglighet för centrumbesökare och bidrar till stadens 
tillväxt, förtätning och försköning.

Staden förändras, därför behöver också trafikmönstret ändras. Det sker genom god 
planering tillsammans med beteendeförändring. Under många år har förtätning varit 
norm i planeringen där framkomligheten kräver nya lösningar. Att ha tillgång till bilen 
i vardagslivet är nödvändigt för många, både för de som bor utanför centrum men även 
boende i centrum.

Bilparkering är en förutsättning för en fungerande stad, men:

• kräver stora ytor

• har stor påverkan på stadsmiljön

• påverkar förutsättningarna för hållbart resande

• omdebatterat – ifrågasätts

• ofta dyrt att ordna.

Detta kommer att ställa krav på att mark och infrastruktur används mer energi- och 
utrymmeseffektivt för att skapa tillgänglighet för alla och bidra till en attraktiv och 
klimatsmart stad. 
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Med en ökad konkurrens om parkeringsutrymmet i centrala Borås måste prioriteringar 
mellan olika användargrupper ske. Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel med syfte 
att påverka färdmedelsvalen ska kompletteras med en plan för parkering.

2. Syfte
Parkeringsstrategin syftar till att bibehålla den tillgängliga livskraftiga staden som kan 
förtätas genom ökat samnyttjande av ytor och trafikslag. En omfördelning och prioritering 
av trafikslag där parkering för kunder, besökare och boende går före arbetsplatsparkering 
inom cityringen. Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocess 
genom att peka ut lokalisering av parkering. 

3. Förväntade resultat och effekter
Planering och styrning av parkering bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar 
parkeringssituation i Borås. Centrums service, handel och upplevelser ska vara tillgängliga 
för besökare och bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar.

4. Fordon som ingår
Parkeringsstrategin som styrmedel i planeringsprocessen utgår från kundens perspektiv, 
d.v.s. den som nyttjar en yta för att parkera sitt fordon. 

På parkeringsytor parkerar fordon så som bil, mc, moped och cykel.

5. Prioritering mellan användargrupper

Det är i första hand besökande och boende och i sista hand arbetande/verksamma som 
ska beredas plats för bilparkering inom cityringen.

Pendelparkering/infartsparkeringar ses som en service som gör kollektivtrafikresandet 
bekvämare och ger möjlighet till samåkning. Vid infartsparkeringar bör möjlighet ges 
att parkera/låna cykel.

1 Prioritering mellan användargrupper 
Användare Behov/prioritering 
Boende Cykelparkering vid bostad 
  Bilparkering inom 400 m från bostaden 
  Långtidsparkering både natt och dag 
  
Arbetande Cykelparkering vid arbetsplatsen 
  Inom 600 m gångavstånd från arbetsplatsen 
   
  
Besökare Cykel- och bilparkering inom 250 m 
  Kort tid 
   
  
Pendlare Större kollektivtrafiknod - pendlarparkering för cykel och bil 
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6. Verktyg för att uppnå strategin
6.1 Zonindelning och lokalisering av parkering samt pendelparkering

Zonindelningen redovisar geografiska områden för nya parkeringar och ger förutsättningar 
för att kompensera parkeringsplatser som försvunnit inom cityringen. Detta gör att man 
i takt med förtätningen kan peka ut nya platser för parkeringsanläggningar för cykel och 
bil, som till exempel så kallade mobilitetshubbar runt stadskärnan. Avstånden räknas från 
citycentrum d.v.s. Stora Torget.

Zon 1.  Ca 400 m till Stora Torget Rutnätsbebyggelse
Zon 2.  Ca 800 m till Stora Torget Främst flerbostadshus/industri
Zon 3.  Övrigt Glesare stadsdel villor/radhus, övriga kommunenBorås Stad 

Datum 
2019-06-17 

      
      

Sida 
6(9) 

 

Parkering i Borås Stad 

  

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub,  
Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till 
centrum. Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en 
infartsled och erbjuda både cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport 
till centrum. De kan byggas på höjden eller under mark och gärna 
tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning. 

  

 

 

 

 

 

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub, 

Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till centrum. 
Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en infartsled och erbjuda både 
cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport till centrum. De kan byggas på höjden eller 
under mark och gärna tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning.
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Borås Stad 
Datum 
2019-06-17 

      
      

Sida 
7(9) 

 

Parkering i Borås Stad 

 

 

 

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3  
Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för 
att öka möjlighet till samåkande och kollektivtrafikresande. 

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3,  
Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med 
cykelavstånd samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet  

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3 

Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för att öka möjlighet 
till samåkande och kollektivtrafikresande.

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3, 

Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med cykelavstånd 
samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet 

*
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6.2 Acceptabla gångavstånd till parkering

 
Maxavstånd mellan bilparkering och målet för resan.

6.3 Parkeringstal 

Med Borås Stads styrande dokument för parkering rörande parkeringstal och parkeringsköp 
kan kommunen: 

• erbjuda parkering för bil och cykel i framtida nybyggnationer inom alla zoner

• ge bättre möjlighet att samla parkering och styra biltrafiken

• öka kommunens möjlighet att fatta snabba beslut i parkeringsfrågor

• ersätta borttagna parkeringsplatser i centrum

• finansiera och planera framtida byggnationer av parkeringsanläggningar 
genom avsatta parkeringsköpsmedel.

 
 
 
 
 

250 m 

Besök 

Arbete 

Bostad 
400 m 

600 m 

ca. 250 m

ca. 400 m

ca. 600 m
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6.4 Reglering av parkering

Tids- och avgiftsreglering på parkering påverkar användning av bil. Genom att reglera 
frigörs platser vilket ökar tillgängligheten.  

Parkeringsavgifter får tas ut för att ordna trafiken på allmän plats och kvartersmark. Frigör 
yta genom styrmedel såsom pris, maxtid och avstånd. Avgiften ska sättas på en nivå som 
ger en rimlig omsättning av fordon. 

Reglering av parkering på allmän plats ansvaras av Tekniska nämnden. Borås kommuns 
Parkerings AB ansvarar för kvartersmark.*

*kvartersmark är mark som inte är allmän mark med civilrättsliga principer

6.5 Utvärdering

Införa och arbeta med mätbar utvärdering för att veta att vi gör rätt saker för att uppfylla 
strategin och förändringen i staden.

6.6 Kommunikation

Kommunikation till besökare, boende och arbetande kring syftet med parkeringsstrategin 
är centralt för att uppnå tillgänglighet för alla. 

För att uppnå parkeringsstrategins förväntade resultat och effekt är det viktigt med 
kommunikation mellan berörda kommunala förvaltningar. 

7. Uppföljning av strategin
Borås Kommuns Parkerings AB samt Tekniska nämnden ska vart annat år följa upp arbetet 
med strategin och lämna redovisning till KS.

*Fotnot: Definition på parkering 
Parkering definieras av- Förordningen vägtrafikdefinitionen 2001:651- som att stanna ett fordon av varje annan orsak 
än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det, undvika fara.
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Kommunstyrelsen 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 55 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-10-14 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00876 3.1.1.0 

  

 
 

Remiss: Parkeringsstrategi för Borås 
 

Remissinstanser 
1. Samhällsbyggnadsnämnden  

2. Tekniska nämnden  

3. Miljö- och konsumentnämnden  

4. Lokalförsörjningsnämnden  

5. Fritids- och folkhälsonämnden  

6. Borås Parkerings AB  

7. AB Bostäder  

8. Borås City                                                                                             

9. Centrumfastighetsägarna i Borås                                     

10. Fastighetsägarna    

11. Trafikverket  

12. Västtrafik   

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-02. 
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 
Ange diarienummer KS 2019-00876 och remissinstansens namn i ämnesraden 
på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 
nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Jan Petersson 
Handläggare, tel. 0768-88 82 76 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00002 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 
 

1. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 
Dnr TEN 2019-00661  

 
2. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17  § 233 Motion: Fimpa rätt! 

Dnr TEN 2019-00667 
 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2019-10-17  § 237 Motion - Bemannad 
parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
Dnr TEN 2019-00668 
 

4. Fritids- och folkhälsonämndens beslut samt bilaga från 2019-11-05 § 
161 avseende ansökan om stöd till aktivitetsplatser på landsbygden 2019 
Dnr TEN 2019-00691 

 
5. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11  § 475 Initiativärende: Öka 

förståelsen om företagandet 
Dnr TEN 2019-00715 
 

6. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-11 § 472, Exploateringsavtal 
Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd 
Dnr TEN 2019-00745 
 

7. Kommunstyrelsen beslut 2019-11-25 § 494 Exploateringsavtal 
Simonsland 
Dnr TEN 2019-00746 
 

8. Kommunstyrelsens beslut 2019-11-25 § 492, Förvärv av del av 
fastigheten Gåshult 3:1 i Bredared 
Dnr TEN 2019-00748 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

9. Protokoll från Tekniska nämndens presidiemöte 2019-10-23 
 

10. Protokoll från Tekniska nämndens sammanträde 2019-10-31 
 

 

 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef

 



 

 

Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
tekniska@boras.se 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Nyström Svensson 
Handläggare 
033 357432 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 
1(3) 

Datum 
2019-12-18 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00003 1.1.3.1 
 

  

 

Redovisning av delegationer 

Tekniska nämndens beslut 
Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 
 
Upphandlingar 
Anbudsupphandlat: 
Objekt Konsult Summa 
Framtagning av MKB 
och tillståndsansökan 
vattenverksamhet Fas 1 
för ny vägbro Nybro 

ÅF Infrastructur 315 350 kronor  
(exkl. moms)  

 

Personalärenden, nyanställningar 
Skogstekniker, park- och skogsavdelningen 
Landskapsingenjör, park- och skogsavdelningen 
Entreprenadingenjör, gatuavdelningen 
 
Färdtjänst oktober, 2019 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 79 st 
Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 30 st enstaka resor och generella 

beslut. 
Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

109 st 

 
Färdtjänst november, 2019 
Överklaganden färdtjänst och 
riksfärdtjänst 

0 st 

Beviljad färdtjänst 65 st 
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Beslut om tillstånd till riksfärdtjänst 82 st enstaka resor och generella 
beslut. 

Beslut om återkallande av tillstånd till 
riksfärdtjänst 

0 st 

Totalt antal beviljade tillstånd 
(färdtjänst och riksfärdtjänst) 

147 st 

 
Markupplåtelser  
Delegation nr 239-282 , 2019 
 
Trafikärenden 
Lokala trafikföreskrifter Nr 60-82/2019 

Tillf Parkeringstillstånd Nr ---/2019 

Tillf lokala trafikföreskrifter Nr 76-89/2019 

Handikapptillstånd Nr 157-192/2019  
(varav 4 st avslag, 32 st nya/förlängning ) 

Nyttokort, Förlängning, Nya och avslag Nr 37-40/2019 

Dispenser Nr 14-17/2019 

Boendeparkering, Villastaden Nr 9-10/2019 (20+9 st) 

Boendeparkering, Lugnet Nr 9-10/2019 (13+7 st) 

Boendeparkering, Östermalm Nr 9-10/2019 (3+1 st) 

Boendeparkering, Salängen Nr 9-10/2019 (3+1 st) 

Ny eller ändrad utfart Nr 6-7/2019 

  

SUMMA: 91 st 

 

Samhällsbyggnadsärenden 

Granskning av detaljplan för 
Trandared, Järnhättan 5 m.fl., Borås 
Stad (BN2017-829) 

Delegation nr 11/2019 

Granskning av detaljplan för 
Centrum, Järnvägen 4:2 m.fl., 
Simonsland, Borås Stad (BN2016-264) 

Delegation nr 12/2019 

Granskning av detaljplan för Myrås, 
Myrås 1:163 m.fl. Myråsskolan, Borås 
(BN2018-871) 

Delegation nr 13/2019 
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Enskilda vägar 

Delegation nr 15/2019 

 

Skadeståndsärenden 

Skadeärende på Skjutbanegatan, Borås,  
Stadsjuristens delegationsbeslut 2019-09-23 
 

 
 
Jan Idehed  
Ordförande 

Gunnar Isackson 
Förvaltningschef 
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