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Yttrande över ansökan om planbesked för Liljedal 11 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar 

Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten att upprätta ny detaljplan på 

fastigheten Liljedal 11        

Ärendet i sin helhet 

Exploatören ansöker om att få bygga fem nya huskroppar i tre våningar som 
bygger vidare på omgivande bebyggelsetypologi, skala och struktur. Syftet är att 
bygga bostäder av någon typ samt verksamheter och/eller service som till 
exempel café, restaurang eller butik. Fastigheten ligger i ett område som idag till 
största delen består av bostadshus i form av villor och mindre flerbostadshus. I 
direkt anslutning till fastigheten ligger ett väl utbyggt gång- och cykelstråk samt 
kollektivtrafik. Ansökan stämmer väl överens med översiktsplanen och det 
bedöms vara positivt med ytterligare bostäder i ett centralt läge. Den befintliga 
byggnadens kulturella värden är inte klarlagda och en antikvarisk förundersökning 
behövs under planarbetet. I planarbetet bör även möjligheten studeras att få in en 
förskola i området. 
 
Då området är lokaliserat längs ett urbant stråk är det viktigt att bottenvåningarna 
mot Brämhultsvägen möter gatan på ett sätt som bidrar till ett levande gaturum. 
Det är även viktigt att nya byggnader håller en hög arkitektonisk kvalitet och 
anpassar sig till sin omgivning i omfattning och skala. Området är även bullerutsatt 
och utformningen behöver anpassas för att skapa förutsättningar för god ljudmiljö.  
En översiktlig markmiljöundersökning behövs samt även en bedömning gällande 
luftkvalitet. Söder om fastigheten finns ett grönområde med flera väldigt stora träd 
som är viktiga att bevara. Man bör även studera möjligheten att förbättra 
grönområdet och göra det mer tillgängligt och attraktivt. 
 

               

Beslutsunderlag 

1. Ansökan planbesked Liljedal 11, 2020-10-26 

2. 201026 bilagor ansökan, 2020-10-26   

Beslutet expedieras till 

1. 1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 
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Kort beskrivning av området och tänkt 
användning

Fastigheten ligger i ett område som idag till största 
delen består av bostadshus, både villor och mindre 
flerbostadshus. I direkt anslutning till fastigheten ligger 
ett väl utbyggt gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik. 
Den nya bebyggelsen kommer att förtäta och komplettera 
området, både med fler bostäder av någon typ och med 
verksamheter och/eller service. 

/  B E S K R I V N I N G
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Kv Liljedal 11

Södra Älvsborgs Sjukhus

Stadshuset

Biologiska museet

Bäckängskolan

Gustav Adolfs kyrka

Centrum

Borås konstmuseum

Stadsbiblioteket

/  Ö V E R S I K T S K A R T A

Kvarteret ligger invid stråket som förbinder centrum med sjukhuset, ett stråk med bra gång- och cykelbanor samt kollektivtrafik. Busshållplatsen 7:e Villagatan ligger i direkt 
anslutning till fastigheten. Det finns också en hel del små parker och grönområden i närheten. 
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P

P

Entrétorg Torgyta

Gård

Gångbana

Gång- och cykelbana

/  S I T U A T I O N S P L A N

NORR

SKALA 1:500
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/  V O LY M S T U D I E

Fem nya huskroppar som bygger vidare på omgivande bebyggelsetypologi, skala och -struktur, två av dem sammanbinds med en lägre volym inne i kvarteret. 
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/  V O LY M S T U D I E

Fem nya huskroppar som bygger vidare på omgivande 
bebyggelsetypologi, skala och -struktur, två av dem 
sammanbinds med en lägre volym inne i kvarteret. 

Volymstudien visar en förtätning och komplettering av befintlig 
bebyggelse som finns i området. Vi har tagit stor hänsyn till 
omgivande bebyggelsetypologi, som i närområdet typiskt 
består av bostadshus i 1-3 plan med inredda takvåningar, 
oftast med sadeltak (enkelt eller brutet). Det har givit fem nya 
huskroppar i tre våningar och med takkupor som på ett lågmält 
sätt kompletterar befintlig bebyggelse. En sjätte huskropp i en 
våning inne i kvarteret binder samman nybyggnationen utan att 
nämnvärt begränsa solinstrålningen in i kvarteret. 

Takåsarna är generellt sett orienterade i nord-sydlig riktning 
och vi har inordnat de nya huskropparna i samma ordning. Det 
skapar harmoni, ger goda siktlinjer in i kvarteret och ger också 
bra förutsättningar för fint dagsljus i de nya byggnaderna. 
Huskropparna omsluter en fin gårdsbildning inne i kvarteret 
och bibehåller och kompletterar den gröna strukturen som 
finns i omgiviningen. Den tillkommande bebyggelsen kommer 
också att få stor glädje av det lilla grönområdet som finns på 
fastigheten direkt söder om tomten.

Vi bygger vidare på den repetitiva sekvensen av byggnader 
längs gatan och upplevelsen av gaturummet förstärks med 
förtätningen. Byggnaderna är tillbakadragna från gatan 
och anslutande gångbanor vilket ger möjlighet till små 
platsbildningar framför husen. Mellan volymerna bildas också 
ett litet entrétorg in i det nya kvarteret.  

Volymernas traditionella formspråk och de relativit nätta 
volymerna (takfoten är som högst ca 11 m över mark) ger en 
förtätning som på ett fint sätt passar in i området. En vidare 
bearbetning av material och detaljer kommer att kunna ge en 
modern arkitektur med ett nutida formspråk och kan på så sätt 
bli ett spännande tillskott till miljön. 

Volymstudien visar en total ljus BTA på ca 4100 kvm. 
Bottenvåningarna i de två huskropparna som ligger mot 
Brämhultsvägen har tillsammans ca 430 kvm BTA. ytor som 
till stor del skulle kunna innehålla publika verksamheter, till 
exempel café/restaurang eller butik. 
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/  B E F I N T L I G T  U T S E E N D E

Befintlig begyggelsestruktur

Området runt kv Liljedal består i första hand av bostadshus.
 
Villastaden innehåller många enfamiljshus från 1900-talets 
första decennier och de har senare kompletteras med mindre 
flerbostadshus i 2-3 plan, i många fall med inredda vindar.

De äldre husen är ofta putsade, men det finns också inslag av 
gult tegel. 

Byggnaderna är som regel indragna något från gatorna, detta 
ger plats åt förgårdar. Parkering i kvarteret sker bakom husen 
och längs de omgivande gatorna.

De fastigheter som gränsar mot Brämhultsvägens södra sida 
har i många fall verksamheter i bottenvåningarna. 

Väl utbyggda gång- och cykelbanor kantar Brämhultsvägen.   
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/  B E F I N T L I G T  U T S E E N D E  I  N Ä R O M R Å D E T
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Hållbar samhällsplanering
”Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar 
för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö både i stad 
och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom 
förtätning i tätorter och nära kollektivtrafik. En hållbar 
stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan 
byggda ytor och på så sätt har kvar tillgången till gröna 
stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär 
att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt . 
Avfallshanteringen är väl utbyggd för att underlätta för 
invånarna. ”
(ur Översiktsplan för Borås)

/  U R  Ö V E R S I K T S P L A N E N

16     

Inledning

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

Lokala mål

Visionen – Borås 2025
Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt
utvecklingsarbete. Visionen  omfattar hela kommunen 
ochär därför ett viktigt underlag till den nya översiktspla-
nen. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden

1.  Människor möts i Borås                              
Människor vill möta människor såväl i små som i stora 
sammanhang. I möten med andra utvecklas vi och får 
nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang 
bidrar  till en positiv bild av staden och stärker själv-
känslan. 

2.  Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Om  fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga att 
utvecklas till engagerade, självstän diga och ansvarsfulla 
vuxna.

3.  Företagandet växer genom samverkan        
     Borås  Stads tillväxt förutsätter ökat företagande.    
     Kreativ samverkan mel lan näringsliv, akademi, kom-  
     mun och andra delar av samhället bidrar till utveck- 
     ling som skapar arbetstillfällen.

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

5.  Medborgares initiativkraft gör landsbygden 
levande                                                                     

     Människors engagemang och initiativkraft skapar        
starka, attraktiva tätor ter och en levande landsbygd.

6.  Goda resvanor och attraktiva                         
kommunikationer

      Goda resvanor med alternativa och attraktiva kom-
munikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

7.  Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt     
      En  resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säker  
      ställer att nuvarande och kommande generationer  
      får en hälsosam och god miljö.

Viktiga  delar bland visionens målområden är att tredubbla 
antalet boende i stadskärnan, sträva efter en blandning av 
butiker, kontor, restauranger och bostäder i stadskärnan 
samt att verka för mer hållbara transporter i Borås. Ambi-
tionen är att målområdena ska avspeglas i översiktsplanens 
strategier och på så sätt är översiktsplanen ett hjälpmedel 
för att nå visionen.

Byggstenar
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Utvecklingsstrategi

28     

Femkärnighet
Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjö-
fors,  Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhärads kärna 
med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur och nöjen. Staden är 
navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som lokala centra för omgivan-
de orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån
Bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom or-
terna – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruktur 
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och nya områden integreras i den redan byggda miljön. 

Koncentrerat och sammanbundet
Bebyggelse koncentreras utmed stråk och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. 
Handel och service samlas lokalt och nära bostäder. Bebyggelsen  binds samman med tät 
kollektivtrafik och trygga gång- och cykelbanor i stråken. Täthet, variation och attraktiva gatu-
rum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Övergripande strategier

Tätt och mixat
Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och funktio-
ner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservice, parker och 
mötesplatser, kontor och andra icke-störande verksamheter. Bostäder av olika typer, storlekar 
och upplåtelseformer eftersträvas i samma område. I den täta bebyggelsen integreras parker 
och grönytor av hög kvalitet. Ytkrävande, transportberoende och störande verksamheter 
placeras utanför den blandade miljön.  

Utvecklingsstrategi

      29

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

Grönt och blått runtom
Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar och vattendrag värnas genom att vi håller ihop 
bebyggelsen inom tätorterna. Staden omsluts av en grönblå struktur som är nära, tillgänglig, sam-
manhängande och sammankopplad med den byggda miljön. En sammanhängande grön infra-
struktur i form av rekreationsstråk och ekologiska spridningskorridorer säkerställs vid planering av 
bebyggelse och infrastruktur. 

Bygg för mer buss, cykel och gång 
Ny bebyggelse prioriteras där kollektivtrafiken redan är stark och bidrar till ett effektivare och 
robustare nät som fler kan använda i vardagen. Stationer och större hållplatser utformas för enkla 
byten mellan färdmedel, till exempel med pendelparkeringar för cykel och bil. Gång- och cykelnätet 
utvecklas så att bostäder, arbetsplatser och målpunkter binds samman och kan användas i det dagli-
ga resandet för fler människor, så att vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer främjas.

Viskan och textilen synliggörs i staden
Borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attraktiva 
bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilin-
dustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den tätare 
stadsmiljön.

Regional utblick
Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med re-
gionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollektivtrafik, 
som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integreras. Borås verkar 
för ny infrastruktur i form av Götalandsbanan och för bättre kapacitet på de befintliga järnvägarna. 
Borås samverkar med grannkommuner, region och andra aktörer i frågor som rör fysisk planering i 
den utvidgade arbetsmarknadsregionen.

/  U R  Ö V E R S I K T S P L A N E N
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Villastaden definieras som en del av  
”den centrumnära staden”

/  U R  Ö V E R S I K T S P L A N E N
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Stadsbyggnad och arkitektur
Befintligt och nytt stärker varandra
Den befintliga bebyggelsen är en resurs att dra nytta av, 
dels materiellt och dels som en tillgång, som bidrar till 
historisk förankring samt präglar platsers identitet. Den  
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar staden 
och gör Borås till just Borås. Med andra ord, det redan 
byggda är det som tillsammans med det nya skapar den 
framtida staden. 

Det måste finnas en medvetenhet om och ett förhållnings-
sätt till hur det befintliga formar villkoren för det nya. 
Översiktsplanen är tydlig med att mycket bebyggelse ska 
tillkomma i centrala delar av framförallt staden men även 
de större orterna. De kulturhistoriska konsekvenserna 
av den inriktningen, av att upplevelsen av centrum och 
stadsmässighet vidgas samt av större omvandlingar av 
industrimiljöer, kommer behöva bedömas och vägas mot 
varandra.  

De kulturhistoriska utgångspunkterna vid bevarande och 
utveckling varierar beroende på vilken ort, stadsdel eller 
plats som berörs och vilken förändring som planeras. 
Större förändringar behöver föregås av fördjupade analy-
ser medan mindre kompletteringar kan behöva ta hänsyn 
till den direkta omgivningens karaktär. När den byggda 
miljön förändras krävs ett välavvägt  förhållningssätt för 
att säkerställa en fortsatt förståelse av det historiska arvet 
samtidigt som man möjliggör nya arkitektoniska tillägg. 

God arkitektur 
Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny bebyggelse. 
Det tillkommande har stor betydelse för en hållbar sam-
hällutveckling  genom att bidra till attraktivitet, kommersi-
ella förutsättningar, miljöaspekter eller social interaktion. 
Att sträva efter en genomgående hög arkitektonisk kvalitet 
är därmed en självklarhet. 

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen ska vara 
robust, användbar och välgestaltad. Robust kan syfta rent 
fysisk beständighet hos en byggnad, men också som håll-
barhet i ett vidare perspektiv, att byggnader håller måttet 
och tål att åldras både som byggnad och som upplevelse. 
Användbar betyder att det som byggs ska ha god funktion 
och att byggnaden eller bostaden uppfyller de behov eller 
krav som ställs. Välgestaltad  avser byggnadens, platsens 
eller gaturummets upplevelseaspekter genom arkitektur 
som berör och håller hög arkitektonisk kvalitet. Begrep-
pen robust, användbar och välgestaltad kommer genomsy-
ra det Arkitekturpolitiska programmet, som kommer vara 
en viktig vägledning vad gäller arkitektoniska riktlinjer i 
Borås stadsbyggande. 

Värdefulla kulturmiljöer 
Borås Stad har ett Kulturmiljöprogram som pekar ut 
särskilt värdefulla kulturmiljöer. Här krävs  ofta en särskild 
hänsyn om det ska byggas nytt eller göras andra ändringar. 
Mer om särskilt hänsynstagande och utpekade kulturmil-
jöer beskrivs i delen Hänsyn och riksintressen. 

Kulturens roll i den byggda miljön
Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå ett hållbart 
samhälle. På individuell nivå har tillgång till och medska-
pande av kultur stor betydelse för livskvalitet och välbe-
finnande. Kultur bidrar också till ett mer öppet, demo-
kratiskt och inkluderande samhälle. Kultur ska inte styras, 
men den kan uppmuntras och ges förutsättningar så att 
människor kan ta del av och själva utöva kulturaktiviteter. 

Kulturen kan avspeglas i den byggda miljön genom att ges 
plats i det offentliga rummet, både i form av föremål och 
aktiviteter. Borås är en stark kulturstad som på ett tydligt 
sätt låtit kulturen ta plats i staden. Offentlig konst och kul-
tur ska vara givna inslag i stadsutvecklingen, för att skapa 
attraktivitet och mötesplatser.  

Borås Kulturmiljöprogram pekar ut ett antal områden som är intressanta att 
bevara, dessa innefattar dock ej fastigheten Kv Liljedal 11 - däremot stora delar av 
den omgivande Villastaden. 





riffl BORÅS STAD 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1. Fastighet och sökande
Fastighets beteckning 

Liljedal 11 
Fastighetens adress 

Brämhultsvägen 28 
Sökandens namn 

Offentliga Hus i Norden AB 
Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Linnegatan 2, 114 47 Stockholm 
Faktureringsadress (om annan än postadress ovan) 

Ansökan om 
PLAN BESKED 
Skicka ansökan till: 
Boras Stad. Samhällsbyggnadsnämnden. 501 80 Borås 
eller via e-post till: 
detaljplanering@boras.se 

I 
Fa stighetsaga re (om a nn a n än söka n de) 

I ; isionsnummer 

I : :
o n

(
a
)  

d 

660 67 00 

KB Fastigheten Liljedal 11 FE-5635-1082 Scancloud 831 90 Östersund. mailas: offentligahus@pdf.scancloud.se 
E-post 

 
Eventuell kontaktperson (namn och telefonnummer) 
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Yttrande över planbesked för Foten 1, Solvarvsgatan 8, 

Borås. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen är positiv till planbesked för Foten som stämmer med 

kommunens vision Borås 2025 och översiktsplanens intentioner.    

Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas pröva möjligheten att ändra detaljplan 

och tillåta den ökade exploateringen på Foten1. 

Exploatören ska ta samtliga kostnader för detaljplanen och dess genomförande, 

exempelvis nödvändiga utredningar. Plankostnadsavtal ska upprättas.        

Ärendet i sin helhet 

Sökanden vill ersätta befintligt hus med ett flerbostadshus med ca 50 lägenheter 

och studentlägenheter i fyra våningar. Parkeringen föreslås ske i garage under 

byggnaden. Ett litet markbyte med kommunen skulle kunna göra en mer 

ändamålsenlig tomtyta. 

Planansökan är förenlig med översiktsplanen eftersom det handlar om 

förtätning i nära anslutning till bebyggelse, infrastruktur och kollektivtrafik.  

Viktiga frågor att undersöka i planprocessen är luftkvaliteten samt risk och 

buller från riksväg 40. Även naturvärden och kompensationsåtgärder kan 

behöva utredas. Planprocessen får reda ut planområdesavgränsning, det kan 

vara aktuellt att inkludera ytan med odlingslotter vid Solvarvsgatan.  

Området, som grönt stråk, hänger i viss mån ihop med området på andra sidan 

motorvägen vid Holmens gård med sina gamla träd etc. Det är viktigt att det 

gröna stråket finns kvar även på den norra sidan rv.40.  Gestaltningen av den 

nya byggnaden är viktig med tanke på områdets lokalisering nära riksväg 40. 

Det finns dessutom kulturmiljövärden på fastigheten idag i form av en gammal 

stenmur, staket och gamla träd, förhoppningsvis kan viss hänsyn tas till dessa 

värden. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Samhällsbyggnadsförvaltningen om detaljplan för Foten 1, 

Solvarvsgatan 8, Borås. BN 2020-2223, 2020-11-10   
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Riskutredning för skyddsavstånd till transportled för 
farligt gods 
Mark & Landskap i Väst AB undersöker möjligheten att uppföra flerbostadshus på 

fastigheten Kv. Foten 1 i Borås. Planområdet är beläget i anslutning till Riksväg 40 (Rv40) 

vilken är en rekommenderad transportled för farligt gods. Briab har utrett risknivån i 

planområdet och bedömt hur detta påverkar exploateringen. 

Syftet med riskutredningen är att bedöma riskbilden som är förknippad med planerad 

markanvändning inom planområdet som är beläget 35 meter från närmaste körbanekant till 

Rv40. Bedömningen tar hänsyn till lokala förutsättningar som kan påverka riskbilden samt 

effekten av att införa säkerhetshöjande åtgärder inom planområdet. Målet med utredningen 

är att ta fram ett underlag för aktuell detaljplaneprocess. 

Avgränsningar och omfattning 

På uppdrag av Borås Stad tog Wuz risk consultancy AB år 2016 fram en översiktlig riskanalys 

för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods i Borås Stad [1]. Riskanalysen utgör 

planeringsunderlag för bebyggelse intill rekommenderade färdvägar, på väg och järnväg, för 

transport av farligt gods i Borås Stad. Denna riskutredning utgår från den översiktliga 

riskanalysen och innefattar följande metodik. 

Med risk avses i dessa sammanhang en sammanvägning av frekvensen för en olycka och 

dess konsekvens. Rapporten behandlar akuta risker för människors liv, så kallade olycksrisker 

vilka är relaterade till transport av farligt gods. Följande risker behandlas ej: 

 Risker för egendom, arbetsmiljö och påverkan på miljön. 

 Risker förknippade med långsamma och negativa hälsoeffekter, så som buller, 
vibrationer, radioaktiv strålning, elektromagnetiska fält och luftföroreningar. 

 Risker relaterade till trafiksäkerhet som påkörning av personer. 

Begreppet risk kan tolkas på olika sätt. I denna utredning tolkas risk som en oönskad 

händelses sannolikhet multiplicerat med omfattningen av dess konsekvens, vilka kan vara 

kvalitativt eller kvantitativt bestämda. I utredningen kvantifieras risk med två olika riskmått, 

individ- respektive samhällsrisk: 

 Med individrisk, eller platsspecifik risk, avses risken för en enskild individ att 

omkomma av en specifik händelse under ett år på en specifik plats. Individrisken är 

oberoende av hur många människor som vistas inom ett specifikt område och 
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används för att se till att enskilda individer inte utsätts för oacceptabelt höga 

risknivåer [2]. 

 Samhällsrisken, eller kollektivrisken, visar den ackumulerade sannolikheten för det 

minsta antal människor som omkommer till följd av konsekvenser av oönskade 

händelser. Till skillnad från individrisk tar samhällsrisken hänsyn till den 

befolkningssituation som råder inom undersökt område [2]. 

Tidshorisont för utredningen är vald till 2040 med tanke på trafiktal och befolkningstäthet. 

I tabellen nedan framgår vilket planeringsunderlag som nyttjats i utredningen. 

Upprättad av Handling Datum 

Mark & Landskap i Väst AB Situationsplan och sektionsplaner – Kv. Foten 1 i Borås 
stad (Preliminärhandling) 

2020-04-23 

Mark & Landskap i Väst AB Idéskiss – Utveckling av flerbostadshus på 
Hässleholmen 

2018-12-09 

Översiktlig riskanalys för Borås Stad 

Som underlag till denna utredning har rapporten Skyddsavstånd till transportleder för farligt 

gods – Översiktlig riskanalys av transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad 

[1] använts. Rapporten upprättades 2016 av Wuz risk consultancy AB på uppdrag av Borås 

stad och redovisar risknivåer utmed olika vägar och järnvägar i Borås Stad, samt 

rekommenderade skyddsavstånd för att nå acceptabla risknivåer för olika typer av 

markanvändning. 

Den översiktliga riskanalysen utgör en applicering och anpassning av den riskpolicy som 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län varit med och tagit fram [3]. Den framtagna rapporten 

utgör därmed en grund för riskanalyser som kan krävas enligt Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

Följande typer av markanvändning utgör de kategorier som de föreslagna riskkriterierna i 

den översiktliga riskanalysen appliceras på [1]: 

1. Ej känslig verksamhet avser sådan bebyggelse där det endast finns ett fåtal 
människor, vilka inte uppehåller sig stadigvarande på platsen. 

2. Mindre känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 
omfattar få och vakna1 personer. 

3. Normalkänslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som 
omfattar färre personer än känslig verksamhet, samtidigt som personerna får vara 
sovande, givet att de har god lokalkännedom. 

4. Känslig verksamhet avser sådan bebyggelse och markanvändning som omfattar 
utsatta2 eller många personer. 

 

1 Vakna personer definieras som bebyggelse där nattvistelse ej finns, det vill säga ej bostäder eller hotell. 

2 Utsatta personer definieras som personer med nedsatt förmåga att själva inse fara och påverka sin säkerhet, till 

exempel vårdbehövande eller barn. Bostäder kan i de flesta fall anses inrymma utsatta personer. 
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Vid applicering av individ- och samhällsriskkriterier används följaktligen följande riskkriterier: 

 För ej känslig verksamhet kan individrisknivån överstiga 10-5 per år. 

 För mindre känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-5 per år. 

 För normalkänslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-6 per år. 

 För känslig verksamhet ska individrisknivån understiga 10-7 per år. 

 Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: F=10-4 
per år för N=1 med lutning på F/N-kurva: -1 

 Övre gräns för område där risker kan kategoriseras som låga: F=10-6 per år för N=1 
med lutning på F/N-kurva: -1 

 Oavsett bebyggelsetyp ska samhällsrisken utmed en sträcka på 1 km förbi området 
understiga 10-5 per år för N=1 och 10-7 per år för N=100. 

Hantering av osäkerheter 

Modellen för beräkning av risknivåerna hanterar osäkerheter genom att bland annat ansätta 

fördelningar för olika typer av indata. Detta resulterar i en stor variation i de resultat som 

erhålls genom beräkningar och simuleringar. Genom att sedan ta hänsyn till medelvärden 

samt konfidensintervall kan resultaten nyanseras och delas upp för olika scenarion. Detta 

presenteras bland annat i den känslighetsanalys som görs i den översiktliga riskanalysen. 

Generellt görs konservativa antaganden vid skattning av data, trafiksiffror har exempelvis 

avrundats uppåt. Vidare avrundas de avstånd som risknivåerna mäts på uppåt inom intervall 

på 10 meter. Detta medför att risknivåer som medför skyddsavstånd i ett lägre 

intervallområde kommer avrundas uppåt och därmed potentiellt överskattas. 

Planområdets förutsättningar och planförslaget 

Fastigheten Kv. Foten 1 är belägen i östra delen av Borås Centrum, se Figur 1. Enligt 

nuvarande stadsplan P317 från 1966 för del av Hässleholmen utgörs markanvändningen av 

bostadsändamål, samt prickad mark (mark som ej får bebyggas). I dagsläget finns ett 

fristående bostadshus på fastigheten. 

Solvarvsgatan går utmed fastighetens västra sida, åt norr finns både parkeringsytor och ett 

befintligt bostadsområde (Hässleholmen). Sydväst utmed Solvarvsgatan finns ett 

odlingsområde och ett mindre verksamhetsområde. Solvarvsgatan ansluter till Rv40 cirka 

400 meter sydväst om fastigheten. Rv40 passerar utmed den södra och östra sidan av 

planområdet. Med den föreslagna utvecklingen kommer bostäderna i den södra delen vara 

närmast motorvägen, cirka 35 meter från den södergående körbanekanten, se Figur 2. På 

Rv40 är hastighetsbegränsningen utmed planområdet 80 km/h, vilket övergår till 70 km/h 

strax söder om planområdet. Vägen har avåkningsskydd utmed hela vägsträckan förbi 

området. Mellan Rv40 och planområdet finns i dagsläget en vall som är uppemot 5 meter 

högre än vägen. 
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Figur 1. Översiktsbild över planområdets placering. Källa: OpenStreetMap, redigerad av Briab. 

 

Figur 2. Situationsplan för Kv. Foten 1. Källa: Mark & Landskap i Väst AB. 

Kv. Foten 1 
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Trafik och transport av farligt gods på Rv40 

Prognoserad ÅDT (årsdygnsmedeltrafik) år 2040 för Rv40 är cirka 23 600 fordon, varav 3 600 

utgör dimensionerande antal tung trafik (14,9 %) [1]. På sträckan med 80 km/h är 

olyckskvoten 0,086 per miljon fordonskilometer. Andelen tung trafik som transporterar 

farligt gods har ansatts till 3,5 %, med cirka 64 % brandfarliga vätskor, 14 % frätande ämnen 

och 12 % gaser [1]. Indelningen baseras på nationell statistik över godstransport på väg. 

Riskbedömning 

För Rv40 anger den översiktliga riskanalysen skyddsavstånd enligt Tabell 1 för olika typer av 

markanvändning och säkerhetshöjande åtgärder [1]. Rv40 är den väg med högst individrisk 

enligt den översiktliga riskanalysen, men sträckan med 80 km/h är mindre trafikerad varpå 

individrisken är något lägre än sträckan för med 70 km/h. På sträckan med 80 km/h krävs 10 

meter bebyggelsefritt område för att samhällsrisken ska vara acceptabel. För känslig 

verksamhet, flerbostadshus, är skyddsavståndet 50-60 meter för att individrisken ska vara 

acceptabel. De lokala förutsättningarna med vallen medför att utbredningen av brandfarlig 

vätska kan begränsas till vallens kant, och därmed kan bidraget till risknivån från pölbränder 

utgå. Skydd mot brandspridning genom brandskyddade fasader erfordras inte med 30 

meters avstånd mellan en pölkant och närmaste byggnad. Med hänsyn till den existerande 

vallen erfordras 50 meter som skyddsavstånd till flerbostadshusen, om inga ytterligare 

säkerhetshöjande åtgärder vidtas. 

Tabell 1. Skyddsavstånd till Rv40 för olika typer av markanvändning med olika säkerhetshöjande 

åtgärder [1]. 

Utformning 
Mindre känslig 
verksamhet 

Normalkänslig 
verksamhet 

Känslig 
verksamhet 

Enbart skyddsavstånd  30 m 40 m 60 m 

Brandskyddad fasad - 10 m 60 m 

Vall eller dylikt 20 m 20 m 50 m 

Brandskyddad fasad och vall 
eller dylikt 

- 10 m 50 m 

 

Vid 35 meter från Rv40 står brännskador för över 80 % av riskbidraget, följt av förgiftning, 

utan hänsyn till lokala förutsättningar eller åtgärder, se Figur 3 [1]. 
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Figur 3. Skadetypers bidrag till individrisk på olika avstånd, hämtad från [1]. 

Med vall utmed Rv40 som tar bort bidraget från pölbränder minskar individrisknivån vid 35 

meter med drygt en tiopotens till strax över 1 x 10-7 per år. Att införa fler åtgärder som bland 

annat fokuserar på risktypen förgiftning kan då reducera risknivån ytterligare. I den 

översiktliga riskanalysen redovisas säkerhetshöjande åtgärder och nedan redogörs för två av 

dessa som bedöms vara lämpliga för planområdet, varav en fokuserar på att skydda mot 

förgiftning. 

Säker utrymning och evakuering 

Om en olycka inträffar på Rv40 och räddningstjänsten beslutar om utrymning av intilliggande 

fastigheter är det viktigt att utrymning kan ske så säkert som möjligt. Inom 80 meter från 

Rv40 bör både känslig och normalkänslig verksamhet kunna utrymmas i riktning bort från 

riskkällan [1]. Planområdet planeras med entréer som är riktade bort från Rv40 mot 

nordväst som vetter mot en skyddad innergård. 

Skydd mot giftiga gaser 

När brännskador utgår står förgiftning för det främsta riskbidraget för planområdet. Att 

placera friskluftsintag högt, minst 8 meter ovan mark, kan påtagligt reducera 

koncentrationen av giftiga gaser inomhus vid ett utsläpp [1]. Lokala väder- och 

vindförhållanden har dock fortfarande betydelse för koncentrationen, men åtgärden kan 

minska koncentrationen med mellan 20 % och över 90 % beroende på höjden [1]. Detta 

bedöms vara en relevant och rimlig åtgärd som kan införas i planområdet. 

Sektionsritningarna visar även att placering av friskluftsintag på uppemot 14 meter ovan 



 

Kv. Foten 1, Borås Stad 

Riskutredning för skyddsavstånd till transportled för farligt gods 
KB Foten 
2020-05-26 

7 av 8 

Rv40 kan vara möjligt, vilket kan reducera koncentrationerna inomhus signifikant inom 80 

meter från utsläppspunkten [1]. 

Åtgärden påverkar inte koncentrationen utomhus, därför bör området mellan Rv40 och den 

planerade bebyggelsen utföras så att stadigvarande vistelse undviks. Vistelse utomhus bör 

ske vid innergården som vetter mot nordväst, som även kommer skydda mot buller från 

Rv40. 

Slutlig riskvärdering och rekommendationer 

Avståndet mellan planerade flerbostadshus inom Kv. Foten 1 och väg Rv40 är som minst 

cirka 35 meter. Placering av känslig verksamhet på detta avstånd utgör ett avsteg från det 

initialt rekommenderade skyddsavståndet på 60 meter som anges i den översiktliga 

riskanalysen för Borås Stad [1]. De lokala förutsättningarna för området utmed Rv40 har 

dock bedömts ha en säkerhetshöjande effekt då konsekvenserna vid en olycka med farligt 

gods som leder till utsläpp av brandfarlig vätska kan begränsas. Detta innebär en tiofaldigt 

reducerad risknivå då dessa olyckor står för majoriteten av riskbidraget, som ytterligare kan 

reduceras genom planbestämmelser för planområdet. 

Den sammantagna effekten av dessa åtgärder bedöms medföra att risknivån kan anses vara 

acceptabel då de olycksscenarion som främst bidrar till risknivån för planområdet hanteras 

genom existerande förutsättningar och planbestämmelser. 

Rekommendationer 

Följande säkerhetshöjande åtgärder rekommenderas säkerställas vid exploateringen av Kv. 

Foten 1 i Borås för att utformningen ska medföra en acceptabel risknivå: 

 Byggnader utformas med utrymningsmöjlighet åt nordväst i riktning bort från Rv40. 
 Byggnader utförs med högt placerade friskluftsintag, minst 8 meter ovan mark, för 

att minska koncentrationen av giftig gas inomhus vid en olycka med farligt gods. 
 Området mellan Rv40 och planerad bebyggelse utformas så att det inte motiverar 

stadigvarande vistelse. 
 
 

Briab – The right side of risk 

 
Håkan Niva 
Brandingenjör & Civilingenjör i Riskhantering 

David Winberg 
Brandingenjör & Civilingenjör i Riskhantering 

  



 

Kv. Foten 1, Borås Stad 

Riskutredning för skyddsavstånd till transportled för farligt gods 
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FOTEN 1 - idéskiss 
Utveckling av f lerbostadhus på Hässleholmen
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Befintligt utseende
Skala 1:400 (A3)

Bef. bostadshus
 

Bef. garage
 

Infart 

Infart 

Fastighetens storlek
ca 3 850 m2 

Byggnadsyta 
ca 200 m²
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Utveckling av f lerbostadhus på Hässleholmen
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Garageplan
Nytt f lerbostadshus
Skala 1:400 (A3)

 

Garage 16 
platser
 

Garage i 2 vån.
32 platser
 

Tre garageplan  
ca 45-50 parkeringsplatser

Infart

Infart

Tillkommer 
ca 230 m2

Avgår
ca 210 m²

Föreslag om markbyte för att få 
en mer anpassad tomt för bo-
stadsutveckling.
Avgår ca 210 m2. 
Tillkommer ca 230m2.
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Normalplan
Nytt f lerbostadshus
Skala 1:400 (A3)

 

Bostäder 12 st

Bostäder 16 st

Bostäder 
9-12 st

Bostäder 
9-12 st

Entre

Entre

Entre

EntreEntre

Entre

Infart Infart

Infart

Terrasserad och buller-
skyddad innergård

Solterrass

Fastighetens storlek
ca 3 850 m² 

Byggnadsyta 
ca 1050 m2

Bruttoyta 
ca 3800 - 4800 m2

Antal bostäder  
ca 46 - 52 st

Lägenhetsfördelning 
1 rok  21 st
2 rok   8 st
3 rok   16 st
4 rok  7 st
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Takplan
Nytt f lerbostadshus
Skala 1:400 (A3)

 

Entre

Entre

Entre

EntreEntre

Entre

Infart Infart

Infart

Terrasserad och buller-
skyddad innergård

Solterrass

Fastighetens storlek
ca 3 850 m² 

Byggnadsyta 
ca 1050 m2

Bruttoyta 
ca 3800 - 4800 m2

Antal bostäder  
ca 46 - 52 st

Lägenhetsfördelning 
1 rok  21 st
2 rok   8 st
3 rok   16 st
4 rok  7 st

Föreslag om markbyte för att få 
en mer anpassad tomt för bo-
stadsutveckling.
Avgår ca 210 m2. 
Tillkommer ca 230m2.

Tillkommer 
ca 230 m2

Avgår
ca 210 m²



FOTEN 1 - idéskiss 
Utveckling av f lerbostadhus på Hässleholmen

 
9 DECEMBER 2018
ARKITEKT SAR/MSA SVEN HEDLUND

 

Fasader
Nytt f lerbostadshus

Skala 1:400 (A3)

Fasader
Nytt f lerbostadshus
Skala 1:800 (A3)

Fasad mot nordväst och innergårdern

Fasad mot sydost och motorvägen

Plan 1 Garage

Plan 2 Garage

Plan 3 Bost.

Plan 4 Bost.

Plan 5 Bost.

Plan 1 Garage

Plan 2 Bost.

Plan 3 Bost.

Plan 4 Bost.

Plan 5 Bost.

Plan 1 Garage

Plan 2 Garage

Plan 1 Garage

Fasad mot nordväst och innergårdern

Fasad mot sydost och motorvägen



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över Bollebygds kommuns förslag på 

ny översiktsplan 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 
Översända yttrandet till Bollebygds kommun.       
 

 

Datum 

2020-12-15 Kerstin Hermansson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-12-23 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00866 3.1.1.5 Programområde 04 

Handläggare: Jan Petersson 
 

Datum 

2020-12-11 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Petersson 
Handläggare 
0768-88 82 76 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00866 3.1.1.5 

  

 

Samrådsyttrande över Bollebygds kommuns förslag på 

ny översiktsplan 

Kommunstyrelsens beslut 

Översända yttrandet till Bollebygds kommun. 
 

        

Ärendet i sin helhet 

Bollebygds kommun har tagit fram ett förslag på översiktsplan. Bollebygds 
kommun samråder förslaget på ny översiktsplan fr.o.m. 2020-11-09  t.o.m. 
2021-01-31. 
 
Översiktsplanen uttrycker kommunens långsiktiga och strategiska vilja för hur 
mark, vatten och befintlig bebyggelse ska användas, utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanen ska ge ett stöd i beslut och prioriteringar för att främja en 
hållbar utveckling av kommunen. 
 
Bollebygds kommun har valt att presentera översiktsplanen digitalt, vilket är 
bra. En digital plan kan alltid hållas aktuell och ger en bra bild över hur 
kommunen vill utveckla sig. Läs mer på: 
https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b8e27c
fe322a4020829872d7e8cd7ef8   
 
Att Bollebygds kommuns valt att arbeta efter Boverkets ÖP-modell är positivt. 
Det gör det tydligt för läsaren att hitta och få en helhetsbild över framtida 
Bollebygds kommun. 
 
Ur ett mellankommunalt intresse är väg 40 och Kust till kustbanan ett viktigt 
kommunikationsstråk för regional pendling mellan Borås-Bollebygd.  
 
Behovet av en stark centralort pekas ut och behovet av att utvecklas för att 
klara av en ökad befolkning. Med en mix av funktioner inom gångavstånd 
såsom bostäder med olika upplåtelseformer, handel, service, kontor och parker 
kan Bollebygd skapa funktionsintegrerade bebyggelsemiljöer och en tätort som 
är till för alla människor. 
 
I förslaget till översiktsplan pekas övriga tätorter ut som viktiga noder för sitt 
omland och bebyggelseutveckling ska i första hand ske inom och i direkt 
anslutning till dessa tätorter.  
 

https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b8e27cfe322a4020829872d7e8cd7ef8
https://bollebygd.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=b8e27cfe322a4020829872d7e8cd7ef8
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Ett av de områden som pekas ut för vindbruk är Töllsjö - Slätthult som ligger 
nära Borås kommun. Borås Stad ska kontaktas i ett tidigt skede vid eventuell 
vindkraftsetablering i området.        
 
Borås Stad vill uppmuntra till att gemensamt återuppta diskussion kring 
utveckling av verksamhetsområden vid kommungräns utmed väg 40. 
               

Beslutsunderlag 

1. E-post, VB Meddelande om samråd av Bollebygds kommuns förslag på ny 

gällande översiktsplan 2020-11-18 

2. SKM C30820113011240. pdf 2020-12-01   

 

Beslutet expedieras till 

1. oversiktsplan@bollebygd.se 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:oversiktsplan@bollebygd.se


Från: Funktionsadress Översiktsplan <oversiktsplan@bollebygd.se> 
Skickat: den 18 november 2020 14:14 
Till: Borås Stad 
Ämne: VB: Meddelande om samråd av Bollebygds kommuns förslag på ny gällande 

översiktsplan 
 
 
 
 
Hej, 
 
Bollebygds kommun samråder förslag på ny gällande översiktsplan fr.o.m. 2020-11-09  t.o.m. 2021-01-
31. 
 
Under samrådstiden kan du lämna skriftliga synpunkter på förslaget.  
Förslaget är digitalt och finns att se på genom länk på kommunens hemsida; www.bollebygd.se. 
Förslaget visas bäst på stora skärmar. 
På grund av de lokala restriktionerna i Västra Götalandsregionen kommer samrådsförslaget inte att 
kunna ställas ut i kommunens lokaler. Om du behöver hjälp med att hitta samrådsförslaget eller har 
andra frågor är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen, se nedan.  
 

Vad är en översiktsplan? 
Översiktsplanen anger inriktningen för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön. I 
planen ges vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras. Det ska också finnas redovisningar om hur kommunen avser att ta 
hänsyn till och samordna relevanta nationella och regionala mål, planer och program, av betydelse för en 
hållbar utveckling inom kommunen.  
Översiktsplanen är vägledande för planeringen i kommunen och för bostadsbyggnation i form av bygglov 
och detaljplaner. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska visa kommunens vilja med 
utvecklingen. 

Vad är ett samrådsförslag och samråd? 
När en översiktsplan ska förnyas eller ersättas börjar processen med att kommunen arbetar fram ett 
preliminärt förslag. Därefter skickas förslaget ut på samråd. Det innebär att kommunen samråder 
planförslaget med kommuninvånarna, grannkommuner, regionplaneorgan, myndigheter och föreningar. 
Syftet med samrådet är att de inkomna synpunkterna förbättra förslaget och att ge möjlighet till insyn 
och påverkan. I förslaget finns även en sammanställning av den tidiga medborgardialog som ägde rum 
inför att samrådsförslaget togs fram.  

Kontakt 
För övriga frågor gällande översiktsplanen, samrådsprocessen, hur man lämnar in synpunkter, m.m., 
kontaktas oversiktsplan@bollebygd.se, eller kommunens samhällsplanerare genom kommunens 
telefonväxel: 033–231300. 
 
 
Vänliga hälsningar, 

www.bollebygd.se
mailto:oversiktsplan@bollebygd.se


Kristina Axelsson 
 

 
Kristina Axelsson 
Plan- och exploateringschef 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Bollebygds kommun 
 
 
 

 
 











































































































































































































































































































































Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Yttrande över Stadsbyggnadsprogram Staden vid 

parken 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med nedanstående synpunkter och 

översänder skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 

uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 

parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.       

Datum 

2020-12-21 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2021-01-04 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00811 3.1.1.0 Programområde 04 

Handläggare: Louise Karlsson 

Datum 

2020-12-11 Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

SP7 

Ny beslutsmening på beslutsförslag samt KS-skrivelsen



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Karlsson 
Handläggare 
033 358490 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00811 3.1.1.0 

  

 

Yttrande över Stadsbyggnadsprogram Staden vid 

parken 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen med nedanstående synpunkter och 

översänder skrivelsen till Samhällsbyggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 

uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 

parken, till Kommunfullmäktige för godkännande.        

Ärendet i sin helhet 

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 

att ”konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 

grönblå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 

utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för beslut.” 

Kommunstyrelsen anser nu att Samhällsbyggnadsnämnden har genomfört det 

uppdrag som gavs av Kommunfullmäktige i budgeten för 2020. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 

översända det slutliga förslaget på stadsbyggnadsprogrammet Staden vid 

parken, till Kommunfullmäktige för godkännande. 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett stadsbyggnadsprogram som kallas 

Staden vid parken. Programmet visar stadens ambition och vilja att tillsammans 

med andra aktörer såsom fastighetsägare och näringsliv skapa ett 

sammanhängande parkstråk genom Borås. Programmet ger även förslag på hur 

organisationen kring det fortsatta arbetet med parken skulle kunna se ut. 

Programmet pekar vidare på ett antal viktiga frågor, som behöver hanteras i det 

fortsatta arbetet. Det är därför viktigt med en fortsatt dialog mellan 

Kommunstyrelsen och stadens förvaltningar och nämnder löpande under 

arbetets gång. 

Kommunstyrelsen är positiv till stadsbyggnadsprogrammet Staden vid parken. 

Programmets vision om mer plats för vistelse bidrar till goda sociala och 

hälsosamma miljöer för alla i staden. Inte minst kan den säkra tillgången till 

attraktiva allmänna platser då staden förtätas. Stadsbyggnadsprogrammets 

förslag kring organisation stärker det sedan tidigare etablerade samarbetet 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

mellan fastighetsägarna och kommunen kring upprustning av stråk och gator. 

Stadsbyggnadsprogrammet möjliggör ett genomförande av översiktsplanens 

strategier för gröna och blå strukturer liksom hjälpa till med att uppfylla flera 

områden i visionen, såsom exempelvis Människor möts, Livskraftig stadskärna 

m.fl.   

Utifrån föreslagna stadsbyggnadsprogrammet kommer Kommunstyrelsen 

genom sin roll som ansvarig för kommunens markfrågor ha en viktig roll när 

det gäller att säkra mark för parken. För att nå målet om en sammanhängande 

park som anges i programmet krävs att parken och dess behov beaktas och lyfts 

fram i alla relevanta beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer 

också bära ett ansvar för parkens förverkligande då det gäller avtal och 

genomförandefrågor.   

Kommunstyrelsen tycker den föreslagna organisationsstrukturen ser gedigen ut, 

det är angeläget att den sjösätts då många frågor fortfarande behöver lösas. 

Kommunstyrelsen vill precis som programmet framhålla vikten av en 

sammanhållen kommunikation såväl internt som externt.  

Kommunstyrelsen instämmer med det som förslaget till stadsbyggnadsprogram 

beskriver om finansiering och huvudmannaskap. Det är särskilt angeläget att i 

det fortsatta arbetet säkra allmänhetens tillgång till hela parken. Däri ingår att 

klargöra frågan om huvudmannaskap och huruvida parken kan ligga på 

kvartersmark. Minst lika viktigt är att parkens sträckning säkras långsiktigt så att 

det inte uppstår glapp i sträckningen. Rättvisa och förutsägbara principer för 

finansiering är också mycket angeläget att arbeta fram tillsammans med berörda 

parter inom den fortsatta processen. 

Beslutsunderlag 

1. Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken Remi, 2020-10-29 

2. Bilaga sammanställning av dialog med borås, 2020-10-29 

3. Missiv Stadsbyggnadsprogram Staden vid park, 2020-10-29  

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 

 

mailto:detaljplanering@boras.se


Sammanställning av dialog med boråsare
- Bilaga till stadsbyggnadsprogram ”Staden vid parken”



Vid presidieöverläggningen* om stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid parken” 9 juni 
2020 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ha en dialog med boråsarna 
innan ytterligare politiska beslut om stadsbyggnadsprogrammet togs. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tog hjälp av Tekniska förvaltningen för att hålla i en 
dialog direkt efter sommaren 2020. 

Dialogen pågick 14 augusti - 13 september 2020  

*Presidieöverläggning är ett forum där presidier från Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljönämnden, 
Samhällsbyggnadsnämnden ochTekniska nämnden samt ansvariga kommunalråd och oppositionsråd träffas. 

Bakgrund



• Vandringar och cykelturer
• Markerat sträckan

• Satt upp informationsskyltar

• Guidningar av stadsarkitekt och  
 stadsträdgårdsmästare

• Utställning i Kulturhuset
• Stadsmodellen

• Informationsplanscher

• 3D

• Hemsida www.boras.se/parken
• All information om parken

• Enkät

Dialog – innehåll



Vandringar och cykelturer 

Huvudsträcka

Tillfällig sträcka

Huvudsträcka, men vi 
kan inte gå på den än

Plats för skylt

Längs vägen kommer du att följa 
gröna markeringar, där prickar

visar en tillfällig sträckning.

Här i närområdet börjar ena änden av 
den fem kilometer långa parken genom 
Borås. Följ de gröna markeringarna 
på marken genom industriområdet. 

Föreställ dig en grönskande park. Tänk att 
du härifrån kan du ta dig hela vägen till Rya Åsar 
på 40 minuter till fots eller 15 minuter med cykel 
när parken är helt utbyggd. Än så länge måste du 
tyvärr ta några omvägar så det tar lite längre tid.

VI TÄNKER BYGGA EN PARK SOM 
GÅR GENOM HELA STADEN!

En sammanhängande park från Rya Åsar i norr till 
Gässlösa i söder genom centrum. En park som är 

fem kilometer lång och gör att du kan ta dig genom 
hela staden i en grön miljö utan biltrafik. 

Visst låter det helt fantastiskt?! Det tycker vi med! 

För att du ska få en känsla av hur härligt det här kommer 
bli har vi gjort det möjligt för dig att gå (nästan) hela 

parkens sträckning redan nu. Följ de gröna pilarna och 
fälten i asfalten för att få en glimt av framtiden. 

Hur känner du inför parken och vad skulle du 
använda den till? Vad vill du att parken ska ge 
dig för känsla?

Gör din röst hörd på boras.se/parken.
Tillsammans bygger vi framtidens Borås!

VAD TYCKER DU?

parkskylt skylt 1.indd   1parkskylt skylt 1.indd   1 2020-07-24   16:57:262020-07-24   16:57:26

• Markerad sträcka med skyltar, prickar, pilar och stolpar



Vandringar och cykelturer

• Ca 70 personer totalt gick eller cyklade med oss



Utställning i Kulturhuset

• Ca 30 personer besökte oss under de fyra tillfällen vi stod i utställningen



• Totalt ca 100 personer

• Överlag mycket positiv respons

• De vi mötte lyfte att det generellt är väldigt bra med dialog. Önskar fortsatt inflytande 
under hela processen

• Många förslag på innehåll, exempelvis: 
 utegym, löp-/cykel-/motionsspår, många träd, basketplaner, många parkbänkar

• Ett antal tankar och synpunkter, exempelvis: 
 tänk på cyklisterna, fortsätt ha dialog och låt boråsarna vara med i arbetsgrupper,  
 ha gärna förgreningar ut från parken 

Sammanfattning: vandringar/cykelturer, utställning i Kulturhuset



Fem huvudfrågor (+ underfrågor med fritextsfält)
 1. Din känsla för parken?

 2.  Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att  
  det finns i parken?

 3. Vad tror du främst att du skulle använda  parken till?

 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
  upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken? 

 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Totalt 70 svar

Enkäten på hemsidan



Fråga 1. Din känsla för parken
Din känsla för parken?

Posi�v Neutral Nega�v Inte svarat

”PROJEKTET LÅTER 
FANTASTISKT!”

”UNDERBAR IDÉ. VI BEHÖVER MER 
GRÖNSKA I VÅR VACKRA STAD.”

91,4 %



Fråga 2. Vilka upplevelser och aktiviteter skulle du vilja att det 
finns i parken?

Vilka upplevelser och ak�viteter skulle du vilja a� 
det finns i parken?

Lekplatser Idro�splats Statyer

Målningar Utegym Annan ak�vitet, förklara gärna mer nedan

”GRÖNSKA ÄR HARMONISKT, GER FRISK LUFT, 
KOSTAR INGET ATT TA DEL AV OCH KAN 

STÄRKA HÄLSAN FÖR ALLA ÅLDRAR”

”MED TANKE PÅ ATT VÄDRET I BORÅS INTE 
ALLTID ÄR PÅ TOPP KANSKE LITE REGNSKYDD 

INTE HADE VARIT FEL?”



Sittplatser

Hinderbana

Mjukt underlag

Discgolfbana

Statyer

Minigolf

Fotbollsgolf

Barnvagnsvänligt

Streetbasket

Skyltar med histora

Boulebanor

Skolskog

Olika teman

Djur
Fågelholkar och andra bon

Gratis tennisbanor

Hundrastgård

Kaffe

Glass

Toaletter Blommor

Dricksvatten

Livemusik

Skogslekplats

Teater

Varma platser med tak

Ishall

Uterink
Museum 

CaféPool

Temastråk

Broar över Viskan

Upptäcktsfärd för barnen

Basketplaner i centrum

Hallonbuskar
Offentliga glashus/växthus

Miniatyrparker

Barnfamiljtåg

Speakers corner

Scener

Vattenlekplats

Varma bänkar

Kul belysning

Barnens zoo

Fontäner
Linbana

Vattenhjul i Viskan

Tipspromenad med QR-koder 

Historielektion 

Hundpark

Hinderbana

Cykelbana

Foodtrucks

Kanot och SUP
Multisportytor

Raingardens

Skateramper

Plats med ätbara växter

Talande papperskorgar

Äppelträd

Rockborgen

Skridskobana

Utebadplats 

Discgolfbana

Picknickplatser

Dammar
Träd

Hyra segway

Fiske

Fåglar

Fiskar

Stadsodling

Restauranger

Skidspår

Plats för matmarknad

Labyrinter

Dinosaurier

TalarstolPapperskorgar

GrillplatserMålningar

Sol- och regnskydd

Förslag på innehåll till parken som inkommit i enkäten



Vad tror du främst a� du skulle använda parken �ll?

Träning Strosa

Ta mig fram dit jag ska Ta det lugnt en stund

Leka Uppleva natur och/ eller kultur

Annat användningsområde, förtydliga gärna nedan

Fråga 3. Vad tror du främst att du skulle använda parken till?

”EFTERSOM PARKEN STRÄCKER SIG 
ÖVER ETT SÅ STORT OMRÅDE KAN 

MAN HA OLIKA UPPLEVELSER PÅ 
OLIKA PLATSER”

”DRÖMMEN VORE OM MAN KUNDE RIDA 
GENOM STADEN PÅ GRUS”

”VACKRA PLATSER FÖR BRÖLLOP ELLER 
SORGESTUND”



Fråga 4. En park bör ge möjlighet till flera olika intryck och  
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

En park bör ge möjlighet �ll flera olika intryck och 
upplevelser. Vilken/vilka vill du finns i den här parken?

Plats för sociala möten Plats för ro och s�llhet
Plats med kultur Plats med historia
Storslagen plats Naturliga platser
Annat intryck, förklara gärna mer nedan



Fråga 5. Övriga idéer, tankar eller kommentarer kring parken?

• Utnyttja vattnet mer

• Låt medborgare, till exempel skolungdomar, hjälpa till med plantering, byggnation med mera.

• Gärna ljudsatt och ljussatt, någon gång om året, något extra ibland

• Spinn vidare på Borås som Sveriges regnigaste stad, statyer med paraplyer?

• Dra parken vidare till kommungränsen i alla fyra väderstreck

• Avstickare åt flera håll

• Olika teman: låt parken utgöra samlande ryggrad till fler stråk

• Involvera mat, foodtrucks men även matplatser utan krav att konsumera

• Närhet till småbutiker, mindre installationer, ateljeer

• Reduce-reuse och recycle-tema

• Flera glasskiosker längs hela parken, avståndet ska vara den tid det tar att äta upp en glass

• Platser att umgås utan barn, lugn och ro

• Historiska platser

”JAG TYCKER DET HÄR ÄR 
DET BÄSTA FÖRSLAGET 
BORÅS TAGIT FRAM PÅ 
LÄNGE. DET KOMMER 

ATT GYNNA SAMTLIGA 
INVÅNARE”



• Synpunkter har kommit in i samband med marknadsföring av vandringar, 
utställningen, hemsidan och enkäten

• Överlag positivt

• Många delningar från näringslivet

• Även positivt i deras kommentarsfält

• Ett fåtal skeptiska svar

Sociala medier (Facebook, Instagram och LinkedIn)

”ÄNTLIGEN DE BLIR FINT”

”UNDERBART”

”GRYMT BRA INITIATIV, SER 
VERKLIGEN FRAM EMOT 

DETTA. TROR ATT DET KOMMER 
LYFTA STADEN YTTERLIGARE 

OCH GÖRA STADEN MER 
TILLGÄNGLIG FÖR ALLA. BRA 
MED MER GRÖNOMRÅDEN”



Tre inlägg

• Exponeringar (antal gånger som annonserna visats på en skärm): 82 170

• Räckvidd (antal personer som sett annonserna en gång): 36 331

• Likes: 1028

• Kommentarer: 84

• Delningar: 56

• Länkklick: 1048

• Fotoklick: 515

Statistik Borås Stads inlägg på Facebook under dialogen



Tre inlägg

• Exponeringar: 12 608

• Räckvidd: 11 033

• Gillningar: 790

• Kommentarer: 21

Statistik Borås Stads inlägg på Instagram under dialogen



• Flera personer har lyft konflikt mellan gång och cykel

• Några har uttryckt oro för stökiga griftegårdar

• Ett fåtal personer har ifrågasatt parken på grund av kostnader

• Någon har skrivit om trygghet och säkerhet (”park = otryggt”)

• Ett par personer anser att vi ska lägga pengarna på befintliga parker eller annat 
(exempelvis äldrevård, Rockborgen)

Oroliga och/eller negativa synpunkter under hela dialogen

”DET STORA PROBLEMET BLIR ATT 
SKILJA DE GÅENDE FRÅN CYKLISTER 

OCH MOPEDISTER”

”TÄNK GÄRNA PÅ ATT STRÅKET PÅ 
GRAVPLATSEN (BIRGITTAS KYRKOGÅRD) 

FÖRBLIR EN STILLA PLATS”



• Majoriteten av boråsarna som vi har pratat med är mycket positiva till parken

• Många bra idéer på innehåll och förslag på var innehållet ska finnas

• Flera idéer på framtida utveckling av parken

Sammanfattning hela dialogen

”GÄRNA LITE FLER AVSTICKARE ÅT 
SIDORNA DÄR DET ÄR MÖJLIGT.  

ALLA HAR JU INTE SOM JAG 
FÖRMÅNEN ATT BO PRECIS VID 
PARKENS TÄNKTA STRÄCKNING.  

EN SPRETIG PARK TROR JAG SKULLE 
UPPSKATTAS.”
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Remiss: Stadsbyggnadsprogram Staden vid parken 

Samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på Stadsbyggnadsprogram 

”Staden vid parken” som nu sänds på öppen remiss. Arbetet med 

Stadsbyggnadsprogrammet har skett under ett års tid genom bred samverkan 

mellan förvaltningar och tjänstepersoner inom kommunen. I augusti-september 

2020 genomfördes en dialog med boråsare. En sammanställning av dialogen 

finns bifogad som bilaga till stadsbyggnadsprogrammet.  

Remissyttranden ska innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

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

yttranden och protokollsanteckningar ska alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/bolagets beslut.  

I ert remissvar önskar Samhällsbyggnadsnämnden att ni även belyser följande 

frågeställningar:  

Utifrån de mål och det uppdrag er organisation har, 

- på vilket sätt skulle parken kunna bidra till en ökad måluppfyllelse? 

- på vilket sätt kan ni bidra till ett förverkligande av parken? 

- vilket ansvar har ni i arbetet med att förverkliga parken? 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2020-11-

30. Remissvaren skickas i elektronisk form till detaljplanering@boras.se. 

Ange diarienummer BN2020-2034 och remissinstansens namn i ämnesraden på 

e-postmeddelandet.  

De nämnder som har sammanträden som ligger tidigt i november kan istället ta 

beslut om remissen i december. Var vänlig att meddela oss så snart som möjligt 

till detaljplanering@boras.se om ni avser att skicka ert yttrande senare än 30 

november. 

Nämndens/bolagets yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Samhällsbyggnadsnämnden. 
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  Sida 
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Remissinstanser  

1. Kommunstyrelsen  

2. Samtliga nämnder 

3. Samtliga kommunala bolag 

4. Borås City                                                                                             

5. Butiker i Borås (BIB)          

6. Centrumfastigheter i Borås (CIB) 

7. Fastighetsägarna Borås  

8. Byggföretagen i väst 

9. Högskolan i Borås                           

10. Studentkåren i Borås 

11. Ungdomsrådet 

12. Centrala pensionärsrådet 

13. Brottsförebyggande rådet 

14. Naturskyddsföreningen 

15. Hyresgästföreningen Sjuhärad 

16. Västtrafik 

17. Polismyndigheten 

18. Handikappföreningarnas samorganisation 

19. Invånare, föreningar, fastighetsägare och näringsidkare i Borås (genom 

öppen remiss, publicering på webben)  

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Felix Lorentzon 
felix.lorentzon@boras.se 
033-35 85 15 
 
Paulina Bredberg 
paulina.bredberg@boras.se 
033-35 85 14 
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Stadsbyggnadsprogram för Borås

Staden vid parken
Stadsplanering på ett nytt sätt − igen!

REMISSVERSION



2 Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.

Borås Stad har under 20 år arbetat med 

utveckling runt Viskan. Nu breddar 

vi mittfåran och planerar en grön 

tvilling. Ett park- och mötesstråk som 

löper parallellt med stadens blå stråk 

Viskan. Stadsbyggnadsprogrammet 

”Staden vid Viskan” beslutades 2002 

och då, precis som nu, såg staden 

att traditionell översiktsplanering 

enligt plan- och bygglagen inte 

räcker till. Nu tar vi återigen fram ett 

stadsbyggnadsprogram, Staden vid 

parken. Vi arbetar med stadsplanering 

på ett nytt sätt, igen! 
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Innehåll

MÅLBILD FÖR PARKEN 5

VI SKA BYGGA EN PARK FÖR HELA BORÅS! 6

PARKER I OMVÄRLDEN 14

PARKEN ÄR ETT RESULTAT AV BORÅS ÖVERGRIPANDE MÅL 22

ARBETE HITTILLS 24

ARBETE HÄRNÄST 26

FYSISKA PROJEKT 30

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ETT GENOMFÖRANDE 32

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM ÅR 2021 34

Stadsbyggnadsprogrammet är en konkretisering 
av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins 
inriktning mot gröna och blå strukturer.  
Arbetet med programmet har pågått under 2020.

Medverkande
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvalt-
ningen (FOF), Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF), 
Miljöförvaltningen (MF), Samhällsbyggnadsförvalt-
ningen (SBF), Tekniska förvaltningens (TEK) trafi-
kenhet och parkenhet, samt Stadsledningskansli-
ets (SKA) strategiska samhällsplaneringsavdelning 
(SPA) och mark- och exploateringsavdelning (MEX).

Styrgrupp
Strategiska gruppen (förvaltningschefer Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsför-
valtningen, Miljöförvaltningen, Samhällsbyggnads-
förvaltningen, Tekniska förvaltningen samt chef 
för Strategisk samhällsplanering under Stadsled-
ningskansliet).

Programmets arbetsgrupp
Paulina Bredberg, planarkitekt 
Felix Lorentzon, planarkitekt 
Richard Mattsson, stadsarkitekt 
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare och parkchef

Till vänster: karta över parkens sträckning. Kartan finns i större format på sidorna 18-19.



4



5

Målbild 
för 

parken

”Vi skapar en vackrare och 
attraktivare stad. En välanvänd 
grön promenad sammanlänkar 
och befolkar platser, funktioner 
och stadsdelar. Den säkerställer en 
långsiktig tillgång till vatten- och 
grönområden av god kvalité och 
är den självklara ryggraden i en 
växande stad.”
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Vi ska bygga en park för hela Borås!

En lång, sammanhängande park genom hela Borås. Där människor möts och umgås. Där 
vi träffar nya och gamla bekanta. Där det finns rum för både vila och rörelse. Där små 
och stora får utrymme. Där naturen får blomma. Där staden kan växa och staden kopplas 
samman. En lång, sammanhängande park för alla boråsare. 

Parkens kärnvärden
Parkens grundkoncept formuleras i tio 
kärnvärden. Parkens kärnvärden, utan 
inbördes ordning, är att:

 » Parken ska utformas med fokus på 
gestaltad livsmiljö: livet mellan husen.

 » Parken ska utgöra en sammanhängande 
grönstruktur som knyter an till naturen i 
parkens utkant och vara en plats där träd 
som får växa sig stora ryms i stadsmiljön.

 » Parken ska inrymma en stor vari-
ation av ekosystemtjänster.

 » Parken ska löpa parallellt 
med Viskan och samspela på de 
platser där det är möjligt. 

 » Parken ska i ett sammanhängande 
stråk sträcka sig mellan Getängen, 

Sjöbo och Knalleland i norr, via stads-
delarna Norrby, Centrum, Göta och 
Gässlösa till Gässlösaskogen i söder.

 » Parken ska vara allmänt tillgänglig, men 
behöver inte ägas till fullo av kommunen. 

 » Parkens olika delar och platser ska bidra 
till sin närmaste omgivning, med aktiviteter, 
funktioner och mötesplatser, samtidigt som 
platserna tillsammans bildar en helhet.

 » Parken skapas succesivt under många 
år genom att flera platser blir klara.

 » Parken ska sätta ramarna för 
de detaljplaner som görs och de 
bygglov som ges utmed sträckan. 

 » Parkens startskott ska ske under 
Borås 400-årsjubileum 2021.

Hallbergsbron byggdes för att bära biltrafik. Nu visar vi vad den bör bära – träd!
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En linjär park krymper avstånden 
och möjliggör förtätning av Borås
Enligt utbyggnadsstrategin för Borås ska 
antalet bostäder öka i centrum, det innebär 
även att efterfrågan på närheten till allmän 
plats, parker och torg kommer att öka. 
En linjär park säkerställer att det behovet 
uppfylls och är på sikt en bättre lösning 
än att riva och ersätta befintliga kvarter i 
centrum med parker. Tillgången till fria ytor 
är en viktig faktor för att vi ska trivas och 
må bra i urbana miljöer. En sammanhäng-
ande linjär park som sträcker sig mellan två 
naturområden (Rya åsar i norr och Gäss-
lösa i söder) möjliggör snabba, enkla och 
miljövänliga rörelsemönster genom stads-
strukturen. Borås utbyggnadsstrategi styr 
utvecklingen av den linjära parken genom 
staden. Nya förtätningsmöjligheter kommer 
att uppstå där sträckningen för parken 
säkras och förverkligas. 

På de allmänna platserna sker stadens 
dagliga flöden, människor möts och umgås. 

Här sker handel och transporter och det går 
stundtals att få en glimt av stadens iden-
titet. När Borås ska förtätas är det av vikt 
att göra rätt prioriteringar för att utveckla 
de platser som finns mellan huskropparna. 
Med förtätning menas antingen att mark 
som tidigare inte varit bebyggd tas i anspråk 
eller att äldre byggnader rivs och får ett nytt 
användningsområde. Genom att säkra och 
utveckla allmänna platser i samklang med 
förtätningsprocessen kommer den linjära 
parken att föda projekten och projekten 
att föda parken. 

En linjär park utvecklar allmänt tillgängliga 
platser när staden växer och blir tätare. 
Genom att först bereda plats åt grön 
struktur och människors dagliga rörelse-
mönster visar kommunen var staden kan 
växa och utvecklas. Attraktiva lägen skapas 
genom att parken ansluter till kvarter och 
stadsdelar samt binder samman stads-
strukturen på ett för Borås, och till viss del 
Sverige, nytt sätt. Genom att binda samman 

Parken omfamnas och integreras i den kringliggande bebyggelsen.
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flera stadsdelar av staden som i dagsläget 
är skilda från varandra syresätts stadsstruk-
turen. Den linjära parken kommer att bestå 
av stråk där människor kan färdas långsamt 
till fots eller på cykel. Långsammare rörelser 
ger liv och rörelse till fastigheternas första 
våningar.

En linjär parks främsta styrkor är att:
 » Parken mynnar i två stora natur-

områden (norr och söder) som från 
centrum med lätthet nås med cykel på 
15 minuter åt både norr och söder. 

 » Parken binder samman naturområden 
och kan fungera som viktig livsmiljö och 
spridningsväg genom ett urbant landskap 
och ge ökad biologisk mångfald i staden.

 » Parken binder samman stadsdelarna 
Getängen, Norrby, Centrum, Druve-
fors, Göta och Gässlösa med lokaler 
för verksamheter, bostäder och service. 

På så vis aktiveras stadsdelarna. De 
ökar i status och blir på ett sätt en del 
av centrum i och med att tillgänglig-
heten till de olika stadsdelarna ökar.

 » Parken minskar och motverkar 
segregation genom att nya rörelse-
mönster skapas. Det raderar barriärer 
mellan stadsdelar som tidigare varit 
segregerade och befunnit sig på 
olika socioekonomiska nivåer. 

 » Parken korsar eller tangerar Viskan 
på flera punkter genom stadsväven. 
Det kommer att skapa intressanta 
noder med höga rekreativa värden. 
Några exempel på platser är Ekoplatsen 
vid Holmsgatan, Hallbergsplatsen 
strax norr om Stadsparken, Repsla-
garegatan i stadsdelen Getängen och 
Viskaslänten i stadsdelen Göta.

Topografin 
och barriärerna
Borås stadsstruktur är 
brokig, och på några platser 
dåligt sammanlänkad, med flera stora 
barriärer som delar staden och framförallt 
avskärmar centrum från väst, ost och åt syd.
Järnvägen runt Norrby, Kust till kustbanan 
som klyver Göta, Viskan som slingrar sig 
genom Gässlösa och Getängen är några 
tydliga exempel på barriärer. Barriärerna 
leder bland annat till att bilen fortsatt är ett 
attraktivare färdmedel för korta resor än 
vad cykeln eller bussen är.

En linjär park bryter stadsdelarnas isole-
ring och ändrar de dagliga flödena genom 
staden. När nya platser aktiveras kommer 
upplevelsen av närhet inom Borås tätort 
att öka. Upplevelsen av närhet ökar i 
sin tur känslan av närvaro och trygghet. 
Genom god gestaltning av offentliga rum 
kan segregation byggas bort i ett längre 
tidsperspektiv.

Broar ska bygga bort de barriärer som parken korsar.

Köpenhamn. Marken höjs med en svag lutning upp mot bron.

Trygga och tillgängliga 
allmänna platser
Med allmän plats menas i detta stadsbygg-
nadsprogram mellanrummen mellan husen 
som av stadens invånare uppfattas som 
offentlig. Det innebär att det inte nödvän-
digtvis måste vara mark som i detaljplan 
har bestämmelsen park, natur, gata eller 
torg. Det måste inte heller vara mark ägd av 
kommunen utan även privata bostadsgårdar 
och förträdgårdar kan ingå. Tyngdpunkten 
ligger i att platsen gestaltas och formas för 
att alla ska vilja vistas där, för att på så vis 
bidra till den linjära parkens sammanlagda 
utbredning från norr till söder.

Att få känna sig trygg på allmän plats ska 
vara en rättighet för alla. Den linjära parkens 
popularitet ökar genom god gestaltning, 
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säkra passager för gående och cyklister i 
förhållande till andra trafikslag, närheten till 
kommunal och privat service och möjlighet 
att nå stora ytor för aktivitet och rörelse. 
En grön, linjär park förblir trygg och säker 
tack vare att den är rikligt befolkad och 
välbesökt.

Olika funktioner och miljöer 
blir en del av parken
Parken får olika funktion på olika delar 
och bidrar till sin omgivning på olika sätt 
beroende på plats och behov just där. 
Parken kan bli en öppen och tillgänglig 
konstutställning, förskolor och skolor kan 
använda parken som skolgård, restauranger 
och foodtrucks kan använda parken som 
matplats. På omvänt sätt kan befintliga 
funktioner och ytor införlivas eller skapas 
för att bli en del av parken.

Lekfull konst i Örebro som en del av Open Art. Popcornet stod på en tillfälligt avstängd gata.

GRIFTEGÅRDAR

Svenska kyrkan i Borås har sett att det finns 
intresse av att vistas och uppehålla sig på 

kyrko- och griftegårdar även utan att besöka 
en gravplats eller en intilliggande kyrka. 
Ett tydligt exempel på det är Brämhults 
kyrkogård som även har uppfört ett utegym 
och slingor för promenad och motion. 
Från centrum och söderut ligger Borås 
griftegårdar som på ett pärlband. Närmast 
centrum ligger Sankt Ansgars vid Stads-
parken, efterföljt av Sankta Birgitta på Göta 
och Sankt Sigfrid på Gässlösa. Samtliga 
griftegårdar tangerar parkens sträckning och 
kommer kunna bidra med tillgängliga gröna 
miljöer för rekreation. Städer i Europa som 
har en högre densitet än vad Borås har 
använder flitigt kyrko- och griftegårdar som 
gröna och lättillgängliga offentliga miljöer. 
Självklart sker det med respekt för de som 
ligger begravda där och deras anhöriga. Ett 
bra exempel är Assistentens kyrkogård i 
Nørrebro, Köpenhamn som är öppen för 
allmänheten att cykla igenom eller dricka 
sitt medhavda kaffe i.

Griftegårdarna blir en del av parken.
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SKOLGÅRDAR, LEK- OCH IDROTTSPLATSER

Invid parken i stadsdelen Norrby kommer 
det att uppföras en byggnad som innehåller 
både förskola och studentbostäder. Försko-
lans gård kommer till viss del att vara en 
del av parkens och allmänhetens lekplats. 
När Borås förtätas måste alla verksamheter 
kompromissa och vara delaktiga i ett större 
syfte, att skapa en hållbar, säker, attraktiv 
och närvarande miljö mellan husen. 

I stadsdelen Göta ingår en större gräsyta 
som tidigare använts som fotbollsplan i 
parkens planerade sträckning. Ytor för 
spontan lek och rörelse är viktiga för att alla 
barn och unga ska få möjlighet till rörelse 
och motion. Forskning visar att lek- och 
idrottsplatser som utformas på ett sätt som 
talar till fantasin och leken snarare än till att 
utöva idrott gör att flickor blir mer delaktiga 
och att pojkar tenderar att dominera leken i 
mindre utsträckning.

Konstnärligt utformad lekplats i grön miljö. Kristineberg i Stockholm.

Gestaltad livsmiljö
Boverket fick i maj 2018 i uppdrag av 
Sveriges riksdag att samordna politiken, 
bevaka utvecklingen, höja kompetensen 
och vägleda bland annat kommuner i hur 
framtidens mellanrum mellan husen i staden 
formas och utvecklas. I svenska städer ska 
vi bli bättre på att lyfta fram arkitekturens, 
formens och designens roll i samhället. Med 
gestaltad livsmiljö menas förenklat allting 
som finns runt omkring oss: offentliga 
byggnader och bostadshus, men också det 
offentliga rummet så som parker, gator och 
torg. Målet för uppdraget är: 

”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, 
offentlig konst och kulturarv - ska bidra till 
ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat 
samhälle där alla ska få möjlighet att påverka 
vår gemensamma miljö.”1

1 Boverket

Hur påverkar byggnader stadens mellanrum 
och var slutar egentligen dess gränser? 
Vad mer än trafiken påverkar hur stadens 
gatunät är utformat och hur utformas ett 
torg för framtidens behov i en stad? Arki-
tektur, form och design påverkar våra liv 
och vår vardag - hur vi uppfattar varandra 
och oss själva, hur vi samarbetar och lever 
våra liv tillsammans. Genom god gestaltad 
livsmiljö kan vi förändra vår vardag och 
kanske även vår omvärld till det bättre. 

Puckelbollplanen i Malmö är ett konstverk som vill förmedla budskapet att verkligheten inte alltid förhåller sig till förutbestämda 

regler och att förutsättningarna kan ändras. Att en yta som inte är jämn och helt rättvis suddar ut individens skicklighet och att det 

inte är givet på förhand vem som är bäst på att spela puckelboll. 

Parkens möte med urbana stråk
Urbana stråk är utvecklingsstråk där ny 
bebyggelse och andra åtgärder särskilt bör 
främjas. Parken skapar höga värden för 

boråsaren på liknande sätt som de urbana 
stråken - där fokus dock ligger på god 
kommunikation, livliga bottenvåningar 
och känslan av att vara en del av stadens 
puls. Parken sträcker sig parallellt mellan 
de urbana stråken och i snittet från urbant 
stråk till urbant stråk blir det tydligt att 
fokus ligger på ett lägre tempo. Det går 
i linje med gällande översiktsplan, Borås 
utbyggnadsstrategi samt visionen för Borås 
2025 att identifiera och aktivera de noder 
och stråk i vår stad som har den potentialen. 
Möjligheten till rörelse i staden utökas. Det 
är aldrig svårt att ta sig från en del av staden 
till en annan - via de urbana stråken - eller 
via parken. 



11Parken kan kombineras med kreativa tekniska lösningar, som att anlägga ett glastak mellan två byggnader istället för att tilläggsisolera.
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I parkens södra ände, vid Gässlösaskogen, möter parken den befintliga naturen.

Park och natur som 
attraktiv granne 
Bland de senaste 25 årens nyetableringar 
i Borås lyfts allt som ofta en närhet till 
gröna miljöer fram för rekreation, rörelse 
och möten. Det tycks finnas flera synergi-
effekter mellan byggnation och grönska. 
Både befintliga och nybyggda byggnaders 
närhet till grön allmän plats verkar ge 
ett ökat fastighetsvärde. Det finns flera 
exempel på projekt inom kommunen där 
ett tungt försäljningsargument är eller har 
varit närheten till park, natur och rekreation. 

Redan byggda projekt är till exempel Hestra 
Parkstad, Trädgårdsstaden Hestra och 
Regementsstaden. Projekt i planeringsfasen 
är exempelvis Tosseryd och Hulta Ängar. 
Ett internationellt känt exempel är High 
Line park i New York som i sig blev så 
attraktivt att även angränsande fastigheters 
attraktivitet och värde ökat snabbt. 

Områdena där parken planeras, beslutas 
och byggs kommer möjliggöra för syner-
gier enligt ovan. Genom att mellanrummen 
mellan husen prioriteras och säkras i 

ett första skede blir fastigheter som får 
möjlighet att angöra parken attraktivare och 
tryggare, och får i förlängningen ett ökat 
värde.
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Parken renar luft, tar hand om 
vatten och lotsar djuren rätt 
En grön parkmiljö ger människan en 
mängd gratis ekosystemtjänster. Förutom 
de ekosystemtjänster kopplade till hälsa, 
rekreation och upplevelser som parken 
bidrar med fungerar den dessutom som 
en viktig klimatmässig resurs. Genom 
smarta lösningar hjälper parken till där det 
behövs med att ta hand om stora mängder 
regnvatten och dagvatten. Parken kommer 
även att bidra till tjänster som till exempel 
pollinering och att med träd och annan 
växtlighet rena luften. 

Parken kommer dessutom att i samspel med 
Viskan fungera som spridningsstråk för 
djur- och växtliv. Där byggnationen tillåts 
ta större plats intill Viskan fungerar parken 
som komplement och grön spridningskor-
ridor, och vice versa. Parken ska inte ersätta 
de funktioner, både för rekreations- och 
naturvärden, som lyfts och premieras i 
Borås grönområdesplan. Istället ska parken 
vara ett komplement och en möjlighet att 
öka den totala ytan och kvaliteten på grön-
områden och stråk både för människor och 
djur i Borås.

Tåsinge Plads i Köpenhamn bidrar till dagvattenhanteringen på allmän plats. Den ger också en oas för djur och har lärande inslag.

Grönskan fördröjer dagvattnet mellan port och parkering samt längs cykelbanan. Köpenhamn.

Vallastaden i Linköping har parkmiljöer som också fungerar som dagvattenhantering.
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Parker i omvärlden
Scaniaparken

Flertalet andra städer har använt sig av 
liknande koncept för att anlägga nya stads-
delar, aktivera slumrande kvarter och skapa 
tryggare allmänna platser i urbana miljöer.

Köpenhamn, Superkilen
Ett gammalt och uttjänt rangerområde har 
omvandlats till ett diversifierat parkstråk 
som representerar befolkningen i närom-
rådet genom en samling objekt från olika 
länder med koppling till befolkningens 
ursprung. Därtill bidrar stråket till goda 
möjligheter för transporter med cykel eller 
till fots och fysisk aktivitet enskilt eller i 
grupp. Den linjära parken korsar några 
större trafikleder där cykel och gångtrafik 
har prioriterats för att skapa ett tryggt 
sammanhängande stråk genom brokon-
struktioner. Det finns få plankorsningar 
längs sträckan, vilket skapar ett i mångt och 
mycket sömlöst stråk.

Superkilen

Malmö, Scaniaparken
I samband med att bomässan Bo01 i Malmö 
öppnade 2001 färdigställdes Scaniaparken i 
Västra Hamnen. Parken anlades längst ut i 
Västra Hamnen för att säkra tillgången till 
strandremsan i samband med att exploa-
teringen tog fart i Västra Hamnen. Parken 
är idag en mycket välbesökt plats av såväl 
boende i stadsdelen som i övriga Malmö. 
Värdet av att bibehålla tillgänglighet till 
kustremsan för allmänheten har gett 
värden så som att stråken befolkas av en 
större mängd människor, bottenvåningar i 
stadsdelen Västra Hamnen fortsätter vara 
aktiverade och mindre verksamheter blir 
framgångsrika.
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Odense, från förort till fjord
Den danska staden har likt Borås ett vatten-
drag som leder genom staden. Odense 
jobbar med att aktivera vattendraget och 
koppla samman parker i ett långt linjärt 
stråk. Projektet kallas för ”från förort till 
fjord” och följer Odense Å från förorten 
i sydväst, genom centrum till fjorden i 
nordöst.

Längs med stråket finns ett sammanlänkat 
nät av parker och i parkerna finns tretton 
stycken lek- och aktivitetsplatser, alla med 
olika teman och inriktningar mot barn och 
unga i skiftande ålder.

Det finns flera platser där olika inriktningar 
möts och finner gemensamma nämnare 
för att utveckla och gestalta livsrummet 
i Odense. Ett exempel är där kultur och 
idrott/rörelse möts genom en konstinstalla-
tion på en husfasad i form av en klättervägg 
med fallskydd under. 

Konstverk i Odense som också fungerar som en klättervägg.
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New York, High Line Park
På Manhattans västra sida i Meatpacking 
District omvandlades 2009 en nedlagd 
upphöjd järnväg till en allmän park på 1,6 
kilometer genom stadsdelen från norr till 
söder. Parken har lyft stadsdelens status 
i New York vilket lett till högre välstånd, 
trygghet och rörelse i stadsdelen. Angräns-
ande fastigheters ökade värde har hjälpt till 
att bekosta parken genom ökade skattein-
täkter för staden. I förlängningen har det 
lett till att parken bekostade sig själv dubbelt 
så snabbt mot vad som var budgeterat för 
projektet.

High Line Park ger New York mer grönska och har ökat fastighetsvärden runt parken.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
menader kopplar samman delar av CRD när 
den inte löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har 
tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
tätt trafikerade gator och områden med 
kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. För 
att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Till höger: i Paris har parken Coulée verte René-Dumont ersatt vägens plats i stadslandskapet. 

Samtliga bilder är därifrån och visar hur parken ändrar form.
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Även sektioner av gator har omvandlats och 
blivit bilfria vilket lett till att långa parkpro-
menader kopplar samman delar av CRD när 
den inte löper på järnvägsspåret. Se bild 2.

För att ta upp höjdskillnader på sträckan har 
tillgängliga ramper byggts in i kvarterstruk-
turen så att parken utan avbrott kan korsa 
tätt trafikerade gator och områden med 
kollektivtrafik. Se bild 3.

Parken angör flera platser längs vägen. För 
att cykeltrafiken ska kunna passera gräs-
mattan friktionsfritt har cykelbana lagts på 
en bro över parken. Se bild 4.

Paris, Coulée verte René-Dumont
Coulée verte René-Dumont (CRD) är en 
linjär park i Paris som sträcker sig 4,5 kilo-
meter genom stadens södra delar. Projektet 
startade omkring 1980 på delar av den 
nedlagda järnvägslinjen mellan Vincennes 
och Paris. CRD är den första byggda (och 
till viss del upphöjda) linjära parken i sitt 
slag som byggts genom en tät stadsstruktur 
där befintliga byggnadselement har integre-
rats. Många städer har sedan följt efter och 
kopierat den lyckade strategin. 

Under parken inryms lokaler för butiker 
och service. Tidigare passerade järnvägen 
på viadukten och i butikslokalerna låg 
stationen. Järnvägen har nu ersatts med 
tunnelbana. Se bild 1. 

1 2

3 4
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2020

2025

2030

Viskan med både nya boendemiljöer, 
arbetsplatser men också med utrymme 
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska 
fortsätta integreras i staden och ses som en 
del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar 
Viskan med gröna stråk, parker och 
mötesplatser.

Borås översiktsplan
I Borås Stads översiktsplan 2018 lyfts bety-
delsen av gröna och blå strukturer - grönska 
och vatten - fram då de skapar förutsätt-
ningar för en god livsmiljö. Översiktsplanen 
anger även behovet av att se över hur gröna 
och blå strukturer bör bevaras, utvecklas 
och inkluderas vid förtätning av staden.  

Stadens utbud av parker och grönområden 
ska inte påverkas negativt när stadens kärna 
ska förtätas. Växtlighet på tak och väggar, 
pocket parks med mera anges som smarta 
lösningar som dessutom ofta har sociala 
värden i form av mötesplatser. 

Parken är ett resultat av 
Borås övergripande mål

I centrum har Borås Stad viljan att åter 
vända sig mot Viskan som genom århund-
radena varit den självklara livsnerven. 
Flertalet lyckade arbeten har också gjort 
detta möjligt. Parken som tvilling till Viskan 
förstärker dessa tidigare ansträngningar och 
förtydligar vår fortsatta utveckling.

Ett av de tidigare arbetena med Viskan 
är Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden 
vid Viskan” från 2002. Programmet gav 
en tydlig bild av stadsutvecklingen utmed 
Viskan och har varit en betydande del av 
dess utveckling. Programmet bidrog till 
ett samarbete mellan stadens olika aktörer, 
vilket mynnade ut i exempelvis Sandwalls 
plats och Viskanpromenaden. 

Vision 2025
Borås vision 2025 framhåller att Viskan 
är en plats för inspiration, rekreation och 
upplevelser. Detta motiverar att tillgäng-
liggöra och stärka miljöerna längs med 

Borås Stads utbyggnadsstrategi – Mer stad längs Viskan, med år för planerad byggstart.
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Tillgången till vatten ska vara god i en 
attraktiv livsmiljö. Därför är Viskan ett 
viktigt element som kompletterar bygg-
nader, torg och gröna ytor. De stråk som 
ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl 
boråsare som besökare. 

Översiktsplanen pekar också ut ett antal 
urbana stråk. Det är i mellanrummet mellan 
dessa urbana stråk som både Viskan, och 
Viskans gröna tvilling - parken - befinner 
sig. Vi skapar staden omkring, utmed och 
mellan stråken, Viskan och parken.

Borås utbyggnadsstrategi
I Borås Stads utbyggnadsstrategi 2018-
2035 pekas Viskan ut som stadens ryggrad. 
Viskan är grunden för både det gamla och 
nya Borås. Den är ett rekreationsstråk för 
vistelse och upplevelser. Den är också ett 
viktigt grönt stråk med höga naturvärden 
och ekosystemtjänster. Utmed Viskan 
skapas nya offentliga platser, där människor 
möts och där det finns möjlighet till 
aktiviteter. 

Staden vid parken
Det här stadsbyggnadsprogrammet bygger 
vidare på de mål som lyfts i alla ovan 
nämnda styrdokument. Översiktsplanen 
beskriver att staden har höga natur- och 
rekreationskvaliteter genom att gröna 
platser bevaras, utvecklas och skapas. 
Dessa kvaliteter ska kontinuerligt utvecklas 
längs med Viskanstråket, och precis som 
bebyggelsen bildar de gröna platserna 
ett sammanhängande parkstråk, i det här 
stadsbyggnadsprogrammet omnämnt som 

en grön tvilling till Viskan, när staden växer 
från norr till söder. Viskan och dess gröna 
tvilling blir hela stadens sociala mötesstråk 
där boråsare från alla stadsdelar och orter 
kan mötas.

I budget 2020 gav Kommunfullmäktige 
uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden 
att ”konkretisera förslag på att förverk-
liga det som i översiktsplanen kallas det 
grönblå stråket (parken genom staden) som 
ingår i den beslutade utbyggnadsstrategin. 
Förslagen ska redovisas till Kommunsty-
relsen för beslut.”

Det ”grönblå stråket” var ett tidigt arbets-
namn för parken genom staden. Syftet med 
namnet vara att tydliggöra parkens koppling 
till Viskan som stadens blå, och parallella, 
stråk. 

Borås Stads översiktsplan från 2018, Stadsbyggnadsprogrammet för Viskan från 2002 och Borås Vision 2025. 

Inledning

Översiktsplan för Borås
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Arbete hittills

Projektstudio
Strategiska gruppen (se sida 3) beslutade 
den 20 maj 2019 att utgöra styr-/lednings-
grupp för arbetet med att möjliggöra det 
grönblå stråket. Styrgruppen beslutade då 
även att ta initiativ till en projektstudio2 med 
syfte att ta fram en konkretiserad målbild 
för det grönblå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2 Projektstudio är ett arbetsformat där flera förvaltningar 

tillsammans arbetar intensivt med ett projekt.

Under hösten 2019 genomfördes nio 
projektstudiotillfällen. Syftet var att 
möjliggöra ett förverkligande av visionens, 
översiktsplanens och utbyggnadsstrate-
gins intentioner och ambitioner vad gäller 
att skapa ett sammanhängande parkstråk 
genom innerstaden, parallellt med Viskan 
som stadens blå stråk.

Målen för projektstudioarbetet var följande:

1. Ta fram en konkretiserad målbild för det 
gröna och blå stråket genom staden, i såväl 
kart- och bildform som i text.

2. Förankra denna målbild genom att fram-
tagandet av den sker i nära samarbete med 
de närmast berörda parterna.

3. Identifiera avgörande förutsättningar och 
eventuella hinder som påverkar genomför-
barheten, så konkret som möjligt i tid och 
rum.

4. Ge förslag på åtgärder för att säkra de 
avgörande förutsättningarna och undanröja 
potentiella hinder i god tid.

Samarbetsworkshop
Utifrån det samarbetsuppdrag som 
Samhällsbyggnadsnämnden (SBN) fått av 
Kommunfullmäktige (KF) bjöd SBN in 
till en workshop den 11 december 2019. 
Workshopen syftade till att förbereda för 
en politisk förankring av arbetet med det 
grönblå stråket. Inbjudan riktades till presi-
dier och förvaltningschefer från Tekniska 
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden samt ansvariga kommu-
nalråd och oppositionsråd. Som underlag 
för workshopen användes det material som 
hade arbetats fram i projektstudion under 
hösten.

Workshop på Samrådsarenan
Med utgångspunkt i projektstudiomateri-
alet och den genomförda workshopen i 
december genomfördes en workshop om 
det grönblå stråket på Samrådsarenan3 
den 3-4 mars 2020. Detta för att involvera 
näringslivet, fastighetsägare och akademien 
i att utforma förslag på hur ambitionerna 
skulle kunna förverkligas.

Presidieöverläggning juni 2020
I juni 2020 hölls en presidieöverläggning för 
förankring och diskussion kring stadsbygg-
nadsprogrammet. Inbjudna var samma 
personer som till samarbetsworkshopen i 
december. På presidieöverläggningen fördes 
dialog kring beslutsgången, dokumen-
tets varaktighet och stöd för kommande 
arbete samt engagemang hos boråsaren. 
En slutsats från mötet var att det skulle 
genomföras en dialog med boråsarna innan 
vidare politiska beslut. En annan slutsats var 
att Samhällsbyggnadsnämnden skulle skicka 

3 Samrådsarena är ett forum där staden, näringslivet och akade-

mien möts för samverkan kring frågor gällande Borås utveckling.
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ut ett förslag till stadsbyggnadsprogram på 
en öppen remiss innan nämnden översänder 
förslaget till Kommunstyrelsen.

Dialog boråsare augusti-
september 2020
Under perioden 14 augusti till 13 september 
2020 hölls en dialog med boråsarna kring 
parken. Under dialogen var parkens tänkta 
sträckning genom staden markerad med 
gröna målade pilar och prickar, gröna 
pinnar och informationsskyltar längs med 
vägen. Det genomfördes guidade vand-
ringar och cykelturer med stadsarkitekt och 
stadsträdgårdsmästare längs stråket och 
det var en utställning om parken i Kultur-
huset. På en hemsida fanns information 
och en enkät som boråsarna uppmanades 
att fylla i för att tycka till om parkens 
utformning. Vandringarna, cykelturen 
och enkäten marknadsfördes via sociala 
medier och i Borås Stads egna kanaler. 
Dialogen finns sammanställd i en bilaga till 
stadsbyggnadsprogrammet.

Bilder från dialogen med boråsare.
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Arbete härnäst

Det krävs mycket arbete för att parken ska 
bli verklighet. Delprojekt av både fysisk 
och administrativ karaktär behöver sättas 
igång. De administrativa har ett kortare 
tidsspann än de fysiska delprojekten och 
behöver färdigställas tidigt för att under-
lätta för ytterligare och kommande fysiska 
projekt. De administrativa delprojekten 
har kopplingar till varandra och flera av 
dem kan med fördel genomföras av samma 
projektgrupp. Många av delprojekten 
behöver genomföras och färdigställas så 
snart som möjligt under 2021. Vissa av 
delprojekten lever kvar under lång tid. 
Exempelvis behöver en kommunika-
tionsstrategi tas fram inledningsvis, men 
projektet kommunikation lever kvar under 
hela utbyggnadsperioden. 

Organisation
Se organisationsstruktur på nästa sida med 
förtydligande om ägarskap och ansvar. 
Gemensamt för både administrativa och 
fysiska delprojekt är att projektgruppen 

tar fram förslag på deltagare och huvudan-
svarig projektledare i respektive delprojekt. 
Styrgruppen beslutar slutgiltigt om deltagare 
och tidplan. 

Tidplan
Parken är beroende av flera delprojekt 
som länkas samman till en linjär park 
och det kommer att ta många år innan 
helheten finns på plats. Startskottet för 
parkens utbyggnad sker i samband med 
Borås 400-årsjubileum år 2021. Start-
skottet kan innefatta allt från uppstart av 
planeringsprocesser till genomförande 
eller ombyggnad till invigning av färdig-
ställda delprojekt under året. Ordningen 
på projekten och delområdens utbyggnad 
görs baserat på Borås utbyggnadsstrategi. 
Eftersom helheten kommer att ta lång tid 
vet vi i dagsläget inte alla detaljer kring 
alla kommande projekt, men många av de 
projekt som ligger i närtid är identifierade. 
Vissa projekt är redan igång (se kapitel 
Fysiska projekt). 

Uppföljning
Stadsbyggnadsprogrammet ”Staden vid 
parken” ska fungera under parkens totala 
utbyggnad. Stadsbyggnadsprogrammet ska 
följas upp och vid behov revideras löpande 
under utbyggnadstiden. Inledningsvis bör 
uppföljning ske ofta för att säkerställa att 
alla administrativa projekt är i fas. För att 
belysa behovet av att avsätta resurser för 
uppföljning finns det omnämnt som ett 
delprojekt. 

Finansiering
För en jämn utbyggnad av parken under 
lång tid föreslås att det löpande genom-
förs en blandning av de komplexa, mer 
kostsamma åtgärderna och de enklare, 
mindre kostsamma och därmed snabbare 
åtgärderna. 

Kommunstyrelsen äger investering och 
driftmedel för de kommunala medlen. 
Styrgruppen tar fram förslag på budget-
fördelning i samband med den årliga 

budgetprocessen. Kommunala budget-
medel ska alltid ges för investering och drift 
ihop. Parken kräver dock nya lösningar för 
samarbete och gemensamma finansierings-
modeller mellan kommunen och privata 
aktörer. För att möjliggöra ett förverkli-
gande av parken föreslås ett delprojekt där 
finansieringslösningar utreds och befästs. 

Kommunikation 
När ett projekt sträcker sig över en bygg-
period på kring 10-20 år är det viktigt med 
kommunikation. Det är också viktigt att 
prata både om helheten och om delarna. 
Varje delprojekt ska sättas in i kontexten 
det är en del av, men det ska också pekas 
på nyttan för olika målgrupper med just 
det färdigställda delprojektet. Varje plats är 
viktig och ska bidra både i sin enskildhet 
idag och till helheten i framtiden. 

Kommunikation pågår parallellt med hela 
processen. För att belysa behovet av att 
avsätta resurser för kommunikation finns 
det därför omnämnt som ett delprojekt.
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Projektgrupp
Förvaltningsöverskridande
Deltagare utses och beslutas av styrgrupp

Projektägare och budgetansvar
Kommunstyrelsen

• Beslutar om styrdokument 
• Beslutar om övergripande budget

Politisk referensgrupp
Kommunalråd och presidier från 
SBN, TN, FOFN, LFN och MKN

• Förankring och dialog inför beslut om budgetmedel i Kommunstyrelsen

Beställare
Stadsdirektör

• Ger uppdrag och direktiv till styrgrupp

• Arbetar operativt med projektet   
• Föreslår delprojekt, tidplaner och delprojektledare till styrgrupp   
• Förbereder underlag för budget till styrgruppen

Delprojektgrupper • Ansvarar för olika delprojekt (specifika detaljplaner, utredningar/studier etcetera)   
• Rapporterar till projektgruppen

Referensgrupper
Näringsliv, akademi, medborgare, föreningar

• Deltar aktivt i olika delprojekt   
• Budbärare och diskussionspart

Styrgrupp
Strategiska gruppen: förvaltningschefer från 
SBF, TF, FOF, LFF och MF samt chef för SPA

• Bevakar budgetandel i årlig budgetprocess 
• Föreslår fördelning av budgetmedel för investering och drift
• Övergripande ansvar för projektet som helhet och synkning mellan delprojekt 
• Beslutar om uppstart av delprojekt samt tidplan och deltagare i delprojektgrupper   
• Ansvarar för projektets samspel med översiktsplanen   
• Beslutar om deltagare i projektgrupp

Organisationsstruktur – grupper och deras ansvarsområden.
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Administrativa delprojekt
KOMMUNIKATION 

En tydlig kommunikation kommer att 
krävas under hela parkens utbyggnad. Olika 
typer av kommunikation krävs för olika 
etapper, delprojekt och tidsperioder. Det 
behöver tas fram en kommunikationsplan 
samt grafiskt manér. Det behöver finnas 
en grupp som ansvarar för kommunikation 
kring projektet som helhet och de olika 
delprojekten.

KONKRETISERA CENTRUMSTRÄCKAN

Redan nu pågår flera projekt i centrala 
Borås. För att parken ska få en tydlig plats 
och genomsyra dessa projekt måste sträckan 
som går genom centrum konkretiseras 
mer i detalj än vad som framgår av detta 
stadsbyggnadsprogram. 

STRÅKETS KARAKTÄR OCH GESTALTNING

Parken kommer att ha olika bredd och 
karaktär (identitet) på olika delar. Däremot 
ska stråket hänga samman och det ska 

framgå att varje enskild plats/sträcka är del 
av ett större, sammanhängande stråk. För 
att uppnå detta behöver projektgruppen 
identifiera och befästa stråkets bredd och 
karaktär i olika delar av staden samt ta fram 
en gemensam gestaltningsplan för stråket 
som helhet. 

BEFINTLIG GRÖNSTRUKTUR 

Projektet ska identifiera befintlig grönst-
ruktur som kan utgöra fasta punkter inom 
och i anslutning till parken. Projektet ska 
även göra en plan för att stärka befintlig 
struktur och initiera fysiska delprojekt.

KLIMATANPASSNING 

Parken har, utöver dess rekreativa funk-
tioner och värden, även stora klimatmässiga 
fördelar. Parken ska förstärka ekosys-
temtjänster och fungera som verktyg för 
klimatanpassning. Genom att göra klimat-
anpassningsåtgärder i exempelvis områdena 
Getängen och Knalleland kan översväm-
ningar nedströms undvikas. I projektet ingår 

att utreda föroreningar och göra noggranna 
karteringar för att identifiera möjliga 
åtgärder. 

DETALJPLANER, GÄLLANDE OCH NYA 

Projektet innebär att gällande planer inom 
strategiska områden ses över. Projektet ska 
identifiera planer inom strategiska områden 
som motverkar den övergripande målbilden. 
Projektet ska även identifiera vilka nya 
detaljplaner som krävs för utbyggnad av 
parken. 

FINANSIERING

Projektet ska utreda och ta fram gemen-
samma modeller för finansiering och 
kompensationsåtgärder, för både kommu-
nala och privata projekt. Arbetet ska 
göras i samarbete med fastighetsägare 
och näringsliv. I delprojektet utreds 
finansieringsmöjligheter inom gällande 
lagstiftning så som Plan- och bygglagen, 
Kommunallagen och Lagen om offentlig 
upphandling. I projektet utreds också 
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eventuella möjligheter till statlig medfi-
nansiering för utbyggnad av grönstruktur, 
exempelvis Naturvårdsverkets bidrag för 
lokala naturvårdssatsningar. 

Delprojektet ska komma fram till en eller 
flera finansieringsmodeller för kommunala 
förvaltningars gemensamma projekt. Här 
ingår att komma fram till lösningar för hur 
och när kompensationsåtgärder i detaljpla-
neprojekt kan vara aktuella att utföra i 
parken. Ramar för kompensationsåtgärder 

ska utgå ifrån avstånd till grönområden 
enligt Borås grönområdesplan.

Delprojektet ska även komma fram till 
en finansieringsmodell för att möjliggöra 
extern finansiering av de åtgärder som är 
stora och dyra, exempelvis där parken ska 
överbrygga stora barriärer så som järnväg 
eller riksväg 40. Här ska influensområden 
för medfinansiering samt rimliga fördel-
ningsnycklar klargöras. Målsättningen är 
att projekt i de stora utvecklingsområdena 

(Gässlösa och Getängen) kan vara med och 
finansiera andra delar av parken för att säkra 
helheten. 

Inom ramen för projektet ska även frågor 
om huvudmannaskap belysas och klargöras 
för att skapa tydlighet i kommande fysiska 
delprojekt. 

UPPFÖLJNING

Uppföljning kommer att krävas 
löpande under hela parkens utbyggnad. 

Uppföljningsprojektet innefattar översyn av 
stadsbyggnadsprogrammet i sig men också 
uppföljning av genomförda och planerade 
administrativa och fysiska projekt.

BORÅS 400-ÅRSJUBILEUM

Parken ska vara en del av Borås 400-årsju-
bileum år 2021. Delprojektet syftar till att 
planera och genomföra aktiviteter kopplade 
till jubileet. 

Administrativa delprojekt som krävs för att möjliggöra ett genomförande.

Stråkets karaktär och gestaltning Uppföljning

Borås 400-årsjubileum

Konkretisera centrumsträckan

Kommunikation

Finansiering

Detaljplaner, gällande och nya

Klimatanpassning

Be�ntlig grönstruktur
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Fysiska projekt

De fysiska delprojekten har ett långt tids-
spann och varierar i omfattning och tid. 
Vissa av dem är redan pågående och det är 
viktigt att dessa tar hänsyn till och möjliggör 
parken. Därtill finns det många kommande 
kända projekt som utgår från Borås Stads 
utbyggnadsstrategi, men även mindre 
om- eller nybyggnadsprojekt som har 
identifierats som krav för ett förverkligande 
av parken som helhet. Utöver det finns det 
projekt som vi inte vet om ännu. Slutligen 
ska alla dessa delprojekt/platser länkas 
samman, vilket sker successivt på både 
kommunens och privata aktörers initiativ. 
Sammanlänkningen skapar helheten.

På kartan på nästa sida syns alla kända 
fysiska projekt. Redan pågående projekt är 
markerade med rött och kommande kända 
projekt är vita.

Pågående
KRONÄNGSPARKEN

Projektering av Kronängsparken är 
påbörjad och byggstart är förväntad under 
2021. Kronängsparken blir därmed det 
första projektet att färdigställas som en del 
av parkens sträckning. 

VISKAHOLM

Planarbetet för Viskaholm 2 har påbörjats. 
Parken ska sträcka sig genom kvarteret och 
bron som sträcker sig från kvarteret över 
järnvägen ska möjliggöras i detaljplanen. 

KNALLETORGET (MORFEUS)

I detaljplanen för Morfeus görs Knal-
letorget om. Torget planeras att ha en 
tydligare koppling mot Hallbergsgatan och 
parken. 

Kommande
KNALLELAND

Knalleland är ett av stadens utvecklings-
områden. Parken ska vara en central del i 
planeringen och utvecklingen av området. 

GETÄNGEN

Getängen är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen av området ska 
möjliggöra parken och arbetet bör dra nytta 
av att området ligger intill en av parkens 
ändpunkter, Rya åsar. 

REPSLAGAREGATAN

Repslagaregatan är bred och har stor poten-
tial att göras om och därmed koppla ihop 
parkens södra delar med både Knalleland 

och Getängen. Gatan är viktig för att 
binda ihop parken som helhet. Biltrafikens 
utrymme bör minskas till förmån för aktivi-
teter vid gatan. 

NEDRE NORRBY

Nedre Norrby är ett av stadens utvecklings-
områden. Planeringen ska ta hänsyn till 
och möjliggöra bron över järnvägen som 
kommer att gå igenom området. 

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

Bron är ett mycket viktigt projekt, både för 
parkens och stadens skull. Den möjliggör 
parkens linjära sträckning samtidigt som den 
bygger bort en av stadens största barriärer: 
järnvägen. Genom en ny koppling mellan 
Norrby och centrum möjliggörs genare 
vägar till Norrby och i längden Getängen, 
men också genare vägar till centrum från 
fler platser i staden.

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS OCH 

HALLBERGSGATAN

Området ligger mitt i centrum, med stenbe-
lagda ytor och tät bebyggelse. Hallbergsbron 
är konstruerad på ett sätt som möjliggör 
plantering av stora träd och bron blir, precis 
som Hallbergsgatan och Hallbergs plats, 
viktiga element i parkens sträckning via 
Stadsparken, genom centrum vidare mot 
Viskaholm och Norrby.

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

Genom att utnyttja topografin och bygga 
en bro mellan kullarna som finns på vardera 
sida av vägen skapar vi en genare väg och 
en säkrare och tryggare passage.

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

Det finns redan idag en bro mellan 
Blåklinten och Astern över riksväg 40. Den 
kan dock inte bära grönska. Vid planering 
av området ska en ny eller ombyggd bro 
över riksväg 40 inkluderas. 

BLÅKLINTEN 1 OCH ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

Ett planprogram för norra sidan av riksväg 
40 är godkänt och det finns planuppdrag 
för båda sidor. Planering av vardera sida ska 
möjliggöra parken och bron över riksväg 40.

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA

Järnvägen mellan S:ta Birgittas griftegård 
och Götavallen ligger lågt och det finns stor 
potential att genom en bro skapa goda och 
gena kopplingar mellan Götas olika delar. 
Parken och bron bygger bort barriären som 
järnvägen idag utgör.

HÄSSLABRON

Hässlabron har redan tillgängliggjorts för 
allmänheten, men bron och dess omgivning 
utmed Viskans båda stränder ska under-
hållas som en del av parken.

GÄSSLÖSA

Gässlösa är ett av stadens utvecklingsom-
råden och Gässlösaskogen intill Kronängs 
idrottsplats är en av ändpunkterna för 
parken. Likt i planeringen av Getängen 
ska parkens sträckning tidigt pekas ut och 
möjliggöras. Även här ska planeringen 
dra nytta av att området ligger intill en av 
parkens ändpunkter.

Till höger: pågående och kommande projekt i anslutning till parken.
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KNALLELAND

NEDRE NORRBY

REPSLAGAREGATAN

HALLBERGSBRON, HALLBERGS PLATS 
OCH HALLBERGSGATAN 

BRO ÖVER SVEN ERIKSONSGATAN

VISKAHOLM

BLÅKLINTEN 1 & ASTERN 2, 3, 5, 6, 7

KRONÄNGSPARKEN

GETÄNGEN

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, CENTRUM – NORRBY

KNALLETORGET (MORFEUS)

BRO ÖVER RIKSVÄG 40

BRO ÖVER JÄRNVÄGEN, GÖTA 

GÄSSLÖSA HÄSSLABRON

PÅGÅENDE PROJEKT

KOMMANDE KÄNDA PROJEKT



32 En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.

Förutsättningar för ett genomförande

Risker och hot
Det finns många risker och hot mot parkens 
genomförande. De fysiska såväl som de 
administrativa delprojekten som har identi-
fierats och lyfts i stadsbyggnadsprogrammet 
är avgörande för ett genomförande. Ett 
hot mot parken är om något delprojekt inte 
genomförs. Det avgjort största hotet mot 
parken och dess grundkoncept (se sida 6) 
är om det blir glapp i parkens sträckning. 
Antingen om det på delsträckor inte byggs 
någon park alls, eller om aktörer väljer att 
stänga delar för allmänheten. Då faller 
grundidén. 

Ett annat stort hot mot parken är om vi 
förlorar möjligheten till gemensamma 
lösningar och finansieringar. Parken kan 
omöjligt byggas av en enskild aktör. Parken 
är vår gemensamma park. 

Synergieffekter
Det är tydligt att de fysiska projekten krävs 
för att parken ska bli hel. Det är dock minst 

lika viktigt att de administrativa delprojekten 
genomförs. Genom att skapa gemensamma 
lösningar, förutsättningar och arbetssätt 
skapar vi synergieffekter och likabehandling 
gentemot alla aktörer. Det är inte möjligt att 
arbeta med olika och individuella lösningar i 
varje enskilt projekt. 

Delaktighet 
För att det ska vara möjligt att förverkliga 
parken krävs engagemang och delaktighet 
från många parter: kommunen, privata 
aktörer och allmänheten. Det krävs tillit och 
mod från alla parter för ett förverkligande 
av den gemensamma målbilden. Det krävs 
både kommunala och privata initiativ och 
projekt. 

Långsiktighet
Parken innebär ett nytt sätt att planera. 
Parken som ett sammanhängande stråk av 
allmänt tillgängliga platser kräver hållbar 
styrning för tjänstepersoner och politik. 
För att uppnå målbilden säkras parkens 

utveckling över tid genom fastställande i 
planprogram och detaljplaner. Vi får inte 
förlora hoppet eller bli otåliga. Vi håller fast 
vid parkens sträckning med en långsiktig, 
handfast och tydlig politisk styrning. Stads-
byggnadsprogrammet är styrande och olika 
parter förhåller sig till parken och vågar - i 
de fall det krävs - släppa på sina egna frågor. 
Parken och programmet i sin helhet är hela 
Borås Stads gemensamma ansvar.



33En ramp behöver byggas genom Viskaholmskvarteret för att bron ska kunna gå över järnvägen. Här kan många olika aktiviteter och funktioner samlas.
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Borås 400-årsjubileum år 2021

År 2021 fyller Borås 400 år. Firandet ska 
visa och symbolisera hur Borås ska bli en 
snyggare, modernare stad i större kostym. 
Parken spelar självklart en stor och bety-
dande roll i detta. Jubileet blir ett starkt 
avstamp för arbetet med parken och under 
året föreslås ett antal aktiviteter kopplade 
till parken att genomföras. Planering och 
genomförande av dessa aktiviteter finns 
med som ett administrativt delprojekt (läs 
mer i kapitel Arbete härnäst). 

Firandet av jubileet kommer som helhet att 
bestå av bland annat utveckling av urbana 
stråk som binder samman staden, fester, 

konstverk, idrottsevenemang, föreläsningar, 
historievandringar, utställningar, kongresser, 
byggstarter och konserter. Totalt ska det 
vara minst 400 anledningar eller sätt att fira 
400 år. 2021 blir ett år då vi som tillsam-
mans utgör Borås gör ett avstamp mot en 
framtid då boråsare kan säga: ”Det där var 
en del av firandet den där gången. Nu har 
det utvecklats till allt det här”.  I boråsarens 
framtida minne av jubileet, framför allt för 
alla dem som inte var födda eller var barn 
2021, kommer den fem kilometer långa 
parken genom staden sannolikt vara den 
största jubileumssatsningen som de minns.
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Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område 
(avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten 
Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten 
för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att omplacera gällande u-område 
(avsett för ledningar under mark) som finns på fastigheten 
Räveskalla 1:19. Detta ger möjlighet att stycka av fastigheten 
för att skapa en byggrätt för ett enbostadshus.

Planområde
Området ligger i stadsdelen Sjömarken cirka 6 km väster om 
Borås centrum. Planområdets storlek är cirka 1135 kvadrat-
meter. Fastigheten ägs av privatperson. 

Gällande detaljplan
Gällande byggnadsplan P711 (laga kraft 1979) för området 
anger bostadsändamål för fristående hus i ett våningsplan. 

Inom fastigheten ligger ett u-område placerat på den del av 
fastigheten där det framtida enbostadshuset ska upprättas, 
vilket gör att aktuell fastighet inte kan styckas av i gällande 
plan. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2019-04-23 i beslut § 169 Samhälls-
byggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att  
upprätta detaljplanen för fastigheten Räveskalla 1:19. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-05-28 i beslut 
§ 171 att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan.

Preliminär tidplan
Samråd  4 kvartalet 2020 
Granskning 1 kvartalet 2021 
Antagande 2 kvartalet 2021 
Laga kraft 2 kvartalet 2021

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

Byggstart för fastigheten Räveskalla 1:19 är beräknad till 
2021.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen i området består av villabebyggelse i en till två 
våningar, de flesta villorna har träfasad.  

Ny bostadsbebyggelse kompletterar områdets karaktär. 
Genom att möjliggöra avstyckning av fastigheten, Räveskalla 
1:19 kan en ny bostadsfastighet bildas. 

Enligt översiktsplanen ligger aktuellt planområde inom ett 
utvecklingsstråk mellan Borås och Sandared, därav anses det 
positivt med förtätning. 

Ny bebyggelse
Planförslaget innebär att gällande u-område omplaceras 
vilket ger möjlighet att stycka av fastigheten. Genom att 
stycka av fastigheten kan en ny bostadsfastighet bildas.

Placering av det nya enbostadshuset anpassas till omgivande 
bebyggelse. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns. Komplementbyggnad placeras minst 6 
meter från fastighetsgräns mot gata och minst 4 meter mot 
bostadsfastighet. 

Offentlig service
I Sjömarken finns flertalet förskoleverksamheter, den närmsta  
är belägen cirka 500 meter norr om planområdet. Sjömarken-
skolan med låg- och mellanstadieundervisning ligger cirka 1 
kilometer norr om planområdet. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Sjömarken, Räveskalla 1:19, Borås Stad, upprättad den 13 november 2020. 

Tomten där den nya föreslagna bebyggelsen placeras, befintligt hus i gult (höger i bild). 
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Orienteringsbild. Det rödstreckade området visar det aktuella planområdet.

Situationsplan som visar föreslagen bebyggelse.

Föreslagen bebyggelse               

Befintlig bebyggelse
Tomten där den nya föreslagna bebyggelsen placeras, befintligt hus i gult (höger i bild). 
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Översikt av gatunätet i området, Göteborgsvägen och Alingsåsvägen (gul), cykelvägar (röd) och hållplatser. Planområdet är markerat i orange.

Kommersiell service 
Komersiell service samt livsmedelsbutik, sim- och idrottshall 
finns i Sandared cirka 2,5 kilometer väster om planområdet. 
Bibliotek är beläget vid Sjömarkenskolan.  

3. Gator och trafik
Gatunät
Plaområdet angörs från Allén i öster och Sjövägen i väster. 
Därefter leds trafiken till Hästhovsvägen, Badstrandsvägen 
och vidare till Göteborgsvägen som leder in till Borås 
centrum. 

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykeltrafik sker längs befintliga gator i villa-
området. Cykelväg finns på Göteborgsvägen som leder till 
Sandared och Borås. Inga nya gång- eller cykelvägar planeras 
inom planområdet.

Kollektivtrafik
Busstrafiken som trafikerar mellan Sjömarken och Borås 
körs på Göteborgsvägen utmed Viaredssjön. De busslinjer 

som trafikerar sträckan är stadsbuss 5, Ängsgården - Borås - 
Sjömarken, buss 101, Göteborg - Bollebygd - Borås, buss 151, 
Borås - Sandared och buss 404, Bollebygd - Olsfors - Borås.

Biltrafik och bilparkering 
För att ta sig mellan planområdet och Borås används 
Göteborgsvägen som den huvudsakliga körvägen. Från 
Göteborgsvägen vidare in på Badstrandsvägen, Hästhovsvä-
gen och i förlängningen via Allén eller Sjövägen nås planom-
rådet. Planen medför endast en ny byggrätt, varpå trafiken 
inte nämnvärt kommer att påverkas vid ett genomförande av 
planförslaget. Parkering anordnas inom fastigheten.

Riksintressen
Riksintresset för järnvägen, Kust till kustbanan, är lokali-
serad cirka 160 meter norr om planområdet. Riksintresset 
bedöms inte påverka planområdet. Järnvägen är transportled 
för farligt gods, se vidare under rubrik ”Risk”.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom fastigheten.

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

El och tele
Planområdet har tillgång till el- och telenätet. Eldistributör 
är Sandhult-Sandareds Elektriska ekonomiska förening. 
Ledningar är framdragen längs Allén och kan anslutas till 
planområdet.

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

5. Mark
Området i Sjömarken är plant och består främst av villatom-
ter med trädgårdsytor. Befintlig natur mellan bostadskvarte-
ren ger ändå viss möjlighet till lek och rekreation. Väster om 
planområdet ligger Sjömarkens badplats. Sjömarkens badplats 
är en kommunal badplats vid Viaredssjön. Här finns flertalet 
sandstränder, en relativt stor gräsyta samt en brygga. Badet 
upprustades år 2014 och har två lekplatser. 

Geoteknik och Radon
Enligt Sveriges geologiska undersöknings jordartskarta 
(2020-09-16) består planområdet av sandig morän. Enligt 
översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad 
avser radon.

6. Vatten
Planområdet omfattas inte av strandskydd. Planområdet 
påverkas inte av översvämningsrisker enligt detaljerad 
översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 2010.

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

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning 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. Söder om planområdet 
finns ytvattenförekomsten Viaredssjön. Gällande ekologisk 
ytvattenstatus är måttlig och vattenförekomster uppnår ej 
god kemisk status.

Planens genomförande bedöms inte påverka miljökvalitets-
normerna negativt.

7. Sociala perspektiv
Detaljplanen möjliggör en ny byggrätt inom befintligt 
kvarter. Planen bedöms medföra begränsad påverkan på 
sociala aspekter.

8. Störningar på platsen
Risk
Någon särskild riskanalys för bedömning och värdering av 
risken för olyckor avseende trafik längst väg och järnväg har 
inte tagits fram för detaljplanen.

Kust till kustbanan, norr om planområdet, löper mellan 
Göteborg och Kalmar/Karlskrona. Banan är enkelspårig 
och mängden farligt gods som transporteras på Kust till 
kustbanan är begränsad. En översiktlig riskanalys (Wuzrisk 
consultancy AB, 2016-12-19) finns framtagen för Borås 
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Buller och vibrationer
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Enligt kommunens bullerkartering från 2019 ligger planom-
rådet i ett område som påverkas av en ekvivalent ljudnivå 
45-49 dBA och en maximal ljudnivå på 70-79 dBA vad gäller 
bullkälla från järnväg.

Med hänsyn till ovan redovisade ljudnivåer bedöms riktlinjer 
för trafikbuller (Förordning om trafikbuller vid bostadsbygg-
nader SFS 2017:35) vara möjliga att uppfylla. Därmed anses 
bullerutredning inte vara nödvändigt.

Stad och dess farliga godsleder. Enligt riskanalysen rekom-
menderas för Kust till kustbanan ett avstånd på 40 meter till 
byggnad för känslig verksamhet, vilket inbegriper bostäder.

Risken för olyckor beträffande bostadsbebyggelsen inom-
planområdet bedöms vara liten, då planområdet ligger på ett 
betryggande avstånd på 135 meter från järnvägen.

 9. Planbestämmelser 
Detaljplanen syftar till att reglera och fastställa en lämplig 
användning av mark- och vattenområden. Användningen 
regleras med planbestämmelser. Alla planbestämmelser ska 
ha stöd i plan-och bygglagen (PBL kapitel 4). Nedan beskrivs 
de planbestämmelser som ingår i detaljplanen för del av 
Räveskalla 1:19.

Kvartersmark
Bokstaven B står för Bostäder och tillåter att befintliga 
byggnader eller framtida ny bebyggelse får inrymmas med 
bostäder såsom villor, lägenheter, radhus med mera.  

Egenskapsbestämmelser, kvartersmark
Inom prickad mark på plankartan får byggnad inte uppföras. 

Inom den kryssade marken tillåts endast att komplement-
byggnad får uppföras. 

Största tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnad är 140 
kvadratmeter.

Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad är 8 meter. 

Huvudbyggnadens takvinkel ska vara mellan 38 - 45 grader.

Största tillåtna byggnadsarea för komplementbyggnad är 40 
kvadratmeter.

Högsta tillåtna nockhöjd för komlementbyggnad är 3 meter.

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter. 

Administrativa bestämmelser
Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga 
kraft. 

Inom egenskapsområdet angiven med u1 på plankartan är 
markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Upplysningar
Planavgift debiteras ej vid bygglov.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen strider inte mot Borås Stads vision.

Översiktlig planering
Översiktsplanen för Borås Stad (2018) visar hur Borås Stad 
ska utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun. 

Katan visar maximal ljudnivå, bullerkälla från järnväg (2019).

Katan visar ekvivalent ljudnivå, bullerkälla från järnväg (2019).

> = 90 dBA

80-89 dBA

70-79 dBA

60-69 dBA

65-69 dBA

60-64 dBA

55-59 dBA

50-54 dBA

45-49 dBA
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I Översiktsplanen ingår planområdet i området ”Övrig 
stads-/tätortsbebyggelse”, vilket är områden med övervä-
gande bostäder som kan kompletteras med bostäder och 
blandad användning utifrån specifika förutsättningar och i 
lägen som stärker lokalhandel och service. 

Baserat på beskrivningen ovan bedöms detaljplanen överens-
stämma med gällande översiktsplan, med anledning av att 
planområdet tillhör ett större villaområde är det lämpligt 
med ytterligare villor i området.

Miljömål
De nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att 
skapa en bättre miljö. Förslaget berörs främst av målet ”God 
bebyggd miljö” och innebär en förtätning i redan befintlig 
villastuktur. Förtätning innebär både samutnyttjande av 
redan befintlig infrastruktur, samt minskar transportbehoven 
och ger på så viss klimatvinst.

Miljömålen för Borås Stad antogs av Kommunfullmäktige 
december 2018. För att nå de nationella miljökvalitetsmålen 
har Borås Stad valt att arbeta med fyra prioriterade områden: 
Hållbara perspektiv, Hållbar samhällsplanering, Fossil-
bränslefritt och energieffektivt Borås samt Hållbar natur. 
För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål 
utarbetats, där tanken är att etappmålen ska uppnås under 
tiden 2018–2021. Det mål och etappmål som främst berör 
planarbetet är: Mål 3 - hållbar samhällsplanering.

11. Konsekvenser
Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder och i planbestämmelser begränsas 
byggnadernas höjd och exploateringsgrad. 

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

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning

 » Exploatören ansvarar för åtgärder och skötsel av 
kvartersmark på egen fastighet. 

 » Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna 
anläggningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten 
samt avfallshantering. 

 » Sandhult-Sandareds Elektriska Ekonomiska Förening 
ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploatören har tecknat plankostnadsavtal. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare
Detaljplanen omfattar del av fastighet Borås Räveskalla 1:19 
som är privatägd.

Fastighetsbildning
En ny fastighet kan styckas och bildas från Räveskalla 
1:19. Den nybildade fastigheten kommer efter genomförd 
lantmäteriförrättning att ingå i gemensamhetsanläggningen 
Räveskalla GA:3.

Fastighetsrättsliga konsekvenser
- Räveskalla 1:19:

 » Ny byggrätt för bostäder bildas (B).

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. Exploatören står för fastighetsbildningskostna-
der.

Exploatören får tillgodogöra sig den värdeökning av Räve-
skalla 1:19 som detaljplanen medför. 

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

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen: 
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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.

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

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Lisa Marklinder 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

 

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

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.
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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. 

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 

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



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
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RÄVESKALLA

Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-11-11

Upprättad 2020-11-11

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

PLATS FÖR

ÖVERSIKTSKARTA

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Sjömarken

Räveskalla 1:19

Upprättad 2020-11-11 Reviderad

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Lisa Marklinder

Planarkitekt

Samråd

Del.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea inom egenskapsområdet i m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Endast komplementbyggnad får placeras,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

38-45

Takvinkeln ska vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Fastighetsstorlek

Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter,  4 kap. 18 § 1 st  p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter att planen vunnit laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Upplysningar

Planavgift debiteras ej vid bygglov.

Skala: 

1610 2020 Meters4 6 8 1812 14

1:200
A1, 1:400 A3



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tilläggsyttrande till Verksamhetsplan för 

detaljplanering 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att återuppta 

planarbetet för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”. Detaljplanen ska 

prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner under 2021. 

 

 

 

Datum 

2021-01-14 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-01-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00818 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2021-01-12 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00818 3.1.1.1 

  

 

Tilläggsyttrande till Verksamhetsplan för 

detaljplanering 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att återuppta 

planarbetet för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”. Detaljplanen ska 

prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner under 2021.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”, var aktuellt för 

samråd 2013. Arbetet med detaljplanen stannade av efter samrådet 

huvudsakligen på grund av Trafikverkets yttrande ”planläggning inom 

Viaredsområdet måste invänta slutsatserna från den fördjupade utredningen om 

sträckningsalternativ för ny järnväg”. Planarbetet återupptogs 2019, men 

stannade återigen upp med anledning av järnvägens sträckningsalternativ.  

Dialog har förts med Trafikverket på senare tid och kommunen har kommit 

överens med Trafikverket om en mindre utbredning av kvarteret (290 * 161 

meter) som enligt Trafikverket inte väsentligt bedöms försvåra genomförandet 

av ny järnväg mellan Göteborg och Borås. Exploateringen ska anpassas för att 

klara vibrationer och buller från den nya järnvägen. 

Kommunstyrelsen uppmanar Samhällsbyggnadsnämnden att återuppta 

planarbetet för Viared, del av Viared 5:1, ”Viared Sydvästra”. Detaljplanen ska 

prioriteras i verksamhetsplanen för detaljplaner under 2021.               

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Chef för Strategisk samhällsplanering 

mailto:detaljplanering@boras.se


 

290 * 161 m 

Vriden tomt

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen rättsverkan Skala 1:10000



Instans 

Kommunstyrelsen  

BESLUTSFÖRSLAG 

Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads 

geografiska område 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Prioriteringsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område för 

planeringsomgång 2019-2021 i enlighet med bilaga 1. 

Datum 

2020-12-16 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-12-23 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2021-01-05 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2020-00763 3.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Jonny Nylén 

Datum 

2020-10-13  Peder Englund 

Avdelningschef 

CKS1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-18 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00763 3.2.2.0 

Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads 

geografiska område 

Kommunstyrelsens beslut 

Prioriteringsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område för 

planeringsomgång 2019-2021 i enlighet med bilaga 1.        

Sammanfattning  

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess som statliga myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta 

fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid 

eleffektbrist.  

I förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare finns ett antal givna prioritetsklasser. Stadsledningskansliet har 

konkretiserat dessa prioritetsklasser i bilaga 1. 

Ärendet i sin helhet 

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess som statliga myndigheter, 

länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta 

fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid 

eleffektbrist. Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna 

som uppstår om Svenska kraftnät behöver beordra manuell 

förbrukningsfrånkoppling vilket innebär frånkoppling av delar av 

elförbrukningen som en sista åtgärd i en krissituation vid en eleffektbrist. 

En prioritering av samhällsviktiga elanvändare förutsätter god lokalkännedom 

om var samhällsviktig verksamhet bedrivs. Stadsledningskansliet har i 

samverkan med förvaltningar och bolag samt andra aktörer identifierat ett stort 

antal samhällsviktiga verksamheter inom Borås Stads geografiska område. 

I förordningen (2011:931) om planering för prioritering av samhällsviktiga 

elanvändare finns ett antal givna prioritetsklasser. Stadsledningskansliet har 

konkretiserat dessa prioritetsklasser i bilaga 1. Elanvändarna kommer att 

prioriteras utifrån bilagan och i enlighet med planeringsprocessen skickas 

underlaget till elnätsföretagen och Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Beslutsunderlag 

1. Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads geografiska område



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande  

Peder Englund 

Avdelningschef 

 



Prioritetsklasser för styrel inom Borås Stads 
geografiska område  

Denna lista konkretiserar prioritering av elanvändare vid eleffektbrist i planeringsprocessen styrel. 

Prioriteringarna görs utifrån 5 § Förordning om planering för prioritering av samhällsviktiga el-

användare (SFS 2011:931). I planeringen beaktas att områdesvis roterande frånkoppling kan användas 

vid långvariga begränsningar eller avbrott av överföring av el. 

* Prioriteringen bestäms av annan aktör än Borås Stad

Prioritetsklass 1 

Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för liv och hälsa: 

 Sjukhus *

 Brandstationer

 Polisstationer (inklusive ledningscentral) *

 Ledningscentraler för statlig räddningstjänst (kustbevakningen m.fl.) *

 Radio och Tv-kanal med särskild roll vid kris (VMA) *

 Larmoperatörer (kopplade räddningstjänst, hälsa och säkerhet etc.)

 Tele- och IT-verksamhet knuten till begreppet liv och hälsa *

 Kommunikationssystem inkl. noder för samband och larmning (Rakel etc.) *

 Socialjour

 Vård- och omsorgsboende för äldre

 Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett elavbrott kan innebära allmänfarliga risker

Prioritetsklass 2 

Elanvändare som redan på kort sikt (timmar) har stor betydelse för samhällets 

funktionalitet: 

 Dricksvattenförsörjning (vattenverk, pumpstationer, m.m.)

 Avloppshantering (reningsverk, pumpstationer m.m.)

 Fjärrvärme (produktion och distribution)

 Trafikledning av kollektivtrafik

 Flygtrafik *

 Kommunal ledning (platser för krisledning)

 Regional ledning *

 Kriminalvård *

 Bevakning- och väktarbolag (urval)

 Teracoms sändaranläggningar och infrastruktur nödvändig för dess funktion *

 Väghållning av broar och tunnlar *

 Kontaktcenter (Stadens telefonväxel)



Prioritetsklass 3 

Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för liv och hälsa: 

 Vårdcentral (urval)

 Akut tandvård

 Apotek (urval)

 Centralförråd för läkemedel

 Socialtjänst

 Centralkök (internt inom staden)

 Centralkök (inom landsting) *

 LSS-boende (urval)

 SOL-boende

 HVB-boende

 Lokaler för hemtjänst och hemsjukvård (internt inom staden)

 Smittskydd för människor

Prioritetsklass 4 

Elanvändare som på längre sikt (dagar) har stor betydelse för samhällets 

funktionalitet: 

 Tidningsproduktion och – distribution (urval)

 Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg (urval)

 Grundskolor år F-6

 Livsmedelsbutiker (urval)

 Livsmedelscentrallager (inkl. slakterier) (urval)

 Transporter (logistikhantering kopplad till person- och godstrafik) *

 Kollektivtrafik (buss och spårvagn)

 Kollektivtrafik (trafikverkets anläggningar) *

 Banker/uttagsautomater (urval)

 Drivmedelsförsörjning/bensinstationer (urval)

 Försäkringskassans kontor *

 Väghållning

 Renhållning

 Begravningsverksamhet (Krematoriet)

 Tullkontroll, gränsskydd och immigrationskontroll *

 Drivmedelsdepåer *

Prioritetsklass 5 

Elanvändare som representerar stora ekonomiska värden: 

 Företag med över 100 anställda och med omsättning över 200 miljoner SEK samt har ett

beroende av el.

Prioritetsklass 6 

Elanvändare som har stor betydelse för miljön: 

 Industrier med miljöfarlig verksamhet där ett elavbrott kan innebära miljörisker (utsläpp av

farliga kemikalier eller bildande av giftiga gaser).

 Anläggningar där miljöfarligt avfall hanteras och som har ett stort elberoende.



Prioritetsklass 7 

Elanvändare som har stor betydelse för sociala och kulturella värden: 

 Särskilt värdefull kulturhistorisk verksamhet eller bebyggelse (urval).

Prioritetsklass 8 

Elanvändare som inte omfattas av prioriteringskriterier: 

Övriga elanvändare prioriteras ej. Inom denna grupp hänförs allmänhetens beroende samt företag och 

verksamheter som inte upptas inom någon prioriteringsgrad ovan.  
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Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa den viljeinriktning som anges i 

dokumentet Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet               

Sammanfattning  

Under en längre tid har ett antal grova vålds- och tillgreppsbrott/rån inträffat i 

Borås stadsdelar och i centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket 

effekter av den organiserade brottslighetens olika former, främst genererade av 

de kriminella nätverkens långvariga konflikter. Den organiserade brottsligheten 

påverkar både Borås stads verksamheter, bolag, näringsliv, medborgare och 

besökares säkerhet och trygghet på ett påtagligt negativt sätt. 

Av denna anledning har Borås stad bildat en styrgrupp mot organiserad 

brottslighet bestående av samtliga kommunalråd och gruppledaren (V).  

Styrgruppen ska verka och ge uttryck för en gemensam viljeinriktning mot den 

organiserade brottsligheten och tillsammans med Borås Stads nämnder, 

förvaltningar och bolag skapa förutsättningar för det förebyggande arbetet mot 

alla former av organiserad brottslighet i Borås. Viljeinriktning, åtgärder och 

insatser ska vara inom de fyra angivna områdena, trygghetsskapande, 

finansiering och möjliggörare samt förebyggande arbete mot barn och unga  i 

arbetet mot den organiserade brottsligheten i Borås. 

Målet för styrgruppen är att Borås ska var en stad där invånare, verksamheter 

och besökare ska vara trygga utan påverkan av den organiserade brottsligheten. 

Förvaltningar och bolag ska ges förutsättningar för att kontinuerligt och 

systematiskt förhindra och motverka att den organiserade brottsligheten 

utnyttjar kommunens bidrags- och välfärdssystem eller på annat sätt är en 

möjliggörare för den organiserade brottsligheten. Medvetenheten om den 

organiserade brottslighetens finansiering genom försäljning av illegala varor och 

tjänster, såväl från legala som illegala företag, ska förstärkas hos våra 

medborgare.               

Beslutsunderlag 

1. Politisk styrgrupp mot organiserad brottslighet 

2. Bilaga, urval av pågående insatser mot organiserad brottslighet 
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Inledning 

Borås stad har bildat en styrgrupp mot organiserad brottslighet bestående av samtliga kommunalråd 

och gruppledaren (V). Bildandet av styrgruppen är betingat av händelser och företeelser i Borås som 

påverkat och påverkar hela lokalsamhället på ett negativt sätt och är helt oacceptabla. Händelserna 

och företeelserna är att betrakta som effekter av olika former av den organiserade brottsligheten och 

det krävs att hela lokalsamhället tar avstånd mot denna brottslighet genom att motverka och 

förebygga alla former av den organiserade brottsligheten.      

 

Gemensam problembild 

Under en längre tid har ett antal grova vålds- och tillgreppsbrott/rån inträffat i Borås stadsdelar och i 

centrumkärnan. Händelserna är i mångt och mycket effekter av den organiserade brottslighetens 

olika former, främst genererade av de kriminella nätverkens långvariga konflikter. Den organiserade 

brottsligheten påverkar både Borås stads verksamheter, bolag, näringsliv, medborgare och besökares 

säkerhet och trygghet på ett påtagligt negativt sätt. 

 

Organiserad brottslighet i Borås Stad 

Det är främst fem olika former av organiserad brottslighet som verksamheterna, bolag och 

medborgare möter i Borås; 

 Kriminella nätverk 

 Kriminella organisationer 

 Projektbaserade  

 Ideologiskt motiverade 

 Familje-/släkt-/klan baserade 

Det förebyggande arbetet mot organiserad brottslighet i Borås stad bör inriktas mot främst fyra 

områden för styrgruppen; 

 Trygghetsskapande arbete 

 Förebygga och förhindra finansiering  

 Förebygga och förhindra Borås stad som möjliggörare 

 Förebyggande arbete mot barn och unga, särskilt fokus på mest utsatta barn & unga. 

 

Syftet med styrgruppen 

Styrgruppen ska verka och ge uttryck för en gemensam viljeinriktning mot den organiserade 

brottsligheten och tillsammans med Borås Stads nämnder, förvaltningar och bolag skapa 

förutsättningar för det förebyggande arbetet mot alla former av organiserad brottslighet i Borås. 

Viljeinriktning, åtgärder och insatser ska vara inom de fyra angivna områdena, trygghetsskapande, 

finansiering och möjliggörare samt förebyggande arbete mot barn och unga  i arbetet mot den 

organiserade brottsligheten i Borås. 

 

Målet för styrgruppens arbete 

Borås ska var en stad där invånare, verksamheter och besökare ska vara trygga utan påverkan av den 

organiserade brottsligheten. Förvaltningar och bolag ska ges förutsättningar för att kontinuerligt och 

systematiskt förhindra och motverka att den organiserade brottsligheten utnyttjar kommunens 

bidrags- och välfärdssystem eller på annat sätt är en möjliggörare för den organiserade 

brottsligheten. Medvetenheten om den organiserade brottslighetens finansiering genom försäljning 
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av illegala varor och tjänster, såväl från legala som illegala företag, ska förstärkas hos våra 

medborgare. 

 

Metod 

Styrgruppen ska vara uppdaterad om den organiserade brottsligheten och dess effekter genom 

kontinuerliga möten med polis, CKS och relevanta aktörer.  Åtgärder för att skapa förutsättningar och 

stöd för det förebyggande arbetet ska ske genom långsiktiga såväl som kortsiktiga insatser och 

åtgärder mot de fyra områdena mot organiserad brottslighet. Åtgärderna och insatserna ska ha 

evidens och vila på beprövad erfarenhet. 

 

Redan pågående åtgärder och insatser, långsiktiga såväl som kortsiktiga,  som har direkt eller 

indirekt påverkan på den organiserade brottslighetens fyra områden, ska fortsätta och vid behov 

förstärkas.   

 

Förslag om insatser och åtgärder ska beredas av CKS innan de lyfts till styrgruppen för vidare beslut. 

Detta för att minska risken för dubbelarbete och säkerställa att åtgärderna och insatserna ryms inom 

de fyra områdena trygghetsskapande, finansiering, möjliggörare och förebyggande mot barn och 

unga. Förslag kan inkomma från styrgruppen, Borås stads verksamheter, samverkande aktörer och 

civilsamhället. 

 

Uppföljning 

Ett förslag på handlingsplan för styrgruppens arbete är under framtagande för att beskriva 

problemet/utmaningen, vilken påverkan vilken förvaltning/nämnd ”ansvarar” för problemet enligt 

reglementet, förslag till åtgärd och vem som ansvarar för att det genomförs och när. Genom 

handlingsplanen kan styrgruppen skapa förutsättningar för åtgärder och aktiviteter för 

förvaltningen/bolaget.  

 

Bilaga: Urval av pågående insatser mot organiserad brottslighet. 

 

Borås den 30 november 2020 

 

Ulf Olsson (S)   Annette Persson Carlson (M) 

 

Kerstin Hermansson (C)  Anna Svalander (L) 

 

Tom Andersson (MP)  Andreas Exner (SD) 

 

Niklas Arvidsson (KD)  Ylva Lengberg (S) 

 

Ida Legnemark (V) 
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Urval av pågående insatser, direkta och indirekta mot den organiserade brottsligheten 

Socialt hållbart Borås 

Borås stads långsiktiga satsning för att minska skillnader i livsvillkor och motverka segregation. 

Arbetet är nu inriktat mot barn och unga för att skapa en god start i livet och goda uppväxtvillkor. 

Arbetet sker tvärsektoriellt och ska så småningom samla allt socialt hållbart arbete i Borås stad under 

ett paraply. 

Kommentar: Långsiktig satsning som på sikt ska motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet 

och destruktiva miljöer, mao bla motverkas rekryteringen till organiserad brottslighet.  

Lägesbilder 

Utöver Lägesbilder som genereras från EST-arbetet som redovisas nedan har bland annat en 

Lägesbild för Norrby producerats med en orsaksanalys om vilka de bakomliggande orsakerna är till de 

problem som identifierats. Den  organiserade brottsligheten i form av kriminella nätverk, ideologiskt 

motiverade och de familje-/släktbaserade formerna av organiserad brottslighet är framträdande och 

en starkt bakomliggande orsak till identifierade utmaningar. 

Trygghetsskapande 

Effektiv samordning för trygghet, EST-metoden 

Metoden utarbetad av Örebro universitet i samarbete med bland annat polis och Örebro kommun. 

Metoden har använts i Borås sedan 2017 på Hässleholmen/Hulta och senare på Norrby. Metoden 

utgår från en strukturerad och kontinuerlig samverkan mellan Polis, AB Bostäder och Borås stad där 

varje aktör varannan vecka tar fram en lägesbild över området. De tre lägesbilderna läggs samman 

vid ett samverkansmöte där olika problem identifieras och åtgärdas, både i samverkan men även av 

respektive aktör.  

Kommentar: FoF ansvarar för inrapportering och CKS för analysen av lägesbilderna. I lägesbilderna 

identifieras, förutom generella brottsförebyggande och trygghetsskapande utmaningar, olika former 

av effekter av den organiserade brottsligheten i de båda stadsdelarna, både vad gäller otrygghet, 

finansiering och Borås stad som möjliggörare kopplad till organiserad brottslighet. 

Riktade insatser 

Insatsgrupper (CKS, Polis, IFO, skolledning) för skolor som har effekter och/eller genererar ”effekter” 

från främst de kriminella nätverken. Samverkan: Skolor, polis, IFO, CKS, ALF 

Hot och våld 

Anställda som i sin verksamhet och/eller i myndighetsutövning utsätts för olika former av hot, våld 

och trakasserier (otillåten påverkan). Det genomförs utbildning, information och andra 

säkerhetshöjande insatser och stödjande åtgärder. Samverkan: CKS och samtliga förvaltningar/bolag 

Kamerabevakning

Borås Stads kamerabevakning sker främst i skolor men behöver utökas till att även omfatta

allmänna platser i Borås centrala delar. (Framställan finansiering gjorts) Samverkan: Polis, CKS, LFF. 
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Motverka Borås Stad som möjliggörare 

Bakgrundskontroller 

Bakgrundskontroller görs vid anställning av vikarier till tre bemanningsenheter, Pedagogik, Vård och 

äldreförvaltningen samt Sociala omsorgsförvaltningen. Dessutom genomförs bakgrundskontroller 

avseende olika former av initiativ där individer ska företräda Borås Stad eller dess bolag. Hittills 

under 2020 (november) har ca 4800 bakgrundkontroller genomförts och 7,3% har återrapporterats 

till rekryterare för kompletterande frågor i rekryteringsprocessen.  

Kommentar: I bakgrundkontrollerna framkommer bland annat kopplingar till olika former av 

organiserad brottslighet vilket föranleder frågor till den sökande från rekryteraren. 

Ideologiskt motiverade grupperingar 

Kontinuerligt förebyggande arbete mot odemokratiska organisationer och grupperingar genom 

arbetet mot våldsbejakande extremism i nära samverkan med polis och andra aktörer. Samverkan: 

CKS, samtliga förvaltningar och bolag 

Upphandlingar 

Samverkan och samarbete sker mellan CKS och Koncerninköp samt vid upphandlingar av LOV-

företag. Samverkan: Koncerninköp, VÄF, KU, samtliga förvaltningar som genomför upphandlingar i 

riskbranscher. 

Tillstånd och tillsyn 

Det sker samarbete och samverkan mellan CKS och miljöförvaltningen med olika former av 

riskbedömningar och underlag för tillsyn i olika branscher. Samverkan: CKS, MF, polis, skv, kf mfl 

Motverka att Borås Stad finansierar organiserad brottslighet 

Bidrag och ekonomiskt stöd 

Samverkan och samarbete pågår vad gäller föreningsstöd, försörjningsstöd, felaktiga utbetalningar, 

gode män mfl verksamheter. Samverkan: FoF, ALF, IFO, ÖF, CKS mfl 

Lokal myndighetssamverkan 

Allt sedan 12 november 2016 har månatliga möten skett med ca 14 lokala myndighetsrepresentanter 

där olika former av utmaningar mot den organiserade brottsligheten i Borås lyfts upp och samverkas 

kring. 

Förebyggande arbete mot barn och unga 

IFO Barn och unga har ett ansvar för barn och unga 0-17 år och IFO Unga vuxna 18-25 år. Borås Stad 

har nio lokala nätverksgrupper med fokus på barn och unga, 10-16 år, som är geografiskt uppdelade. 

Det finns även sju områdesnätverk som också omhändertar utmaningar med barn och unga. 

Dessutom finns en styrgrupp, Barn och unga i riskzon, som är en strategisk grupp. I Socialt hållbart 

Borås är fokusområdet inriktat mot barn och unga för att skapa en god start i livet och goda 

uppväxtvillkor. Arbetet sker tvärsektoriellt. 
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