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INLEDNING

DEL 1 – BAKGRUND OCH
UTGÅNGSPUNKTER

Denna verksamhetsplan omfattar kommunens
detaljplanearbete. Planen ger även exempel på
strategiska planer, program och studier som bör
arbetas med för att underlätta för effektivare detaljplanearbete de kommande åren. Dessa planer,
program och studier ligger dock inte bara under
Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde.
Verksamhetsplanen är uppdelad i tre delar. Första
delen innehåller bakgrund och utgångspunkter till
del två, produktionsplanen. Produktionsplanen
utgör den politiska prioriteringen av planuppdragen under 2021. Här finns även kartor samt en
kort presentation av de olika planuppdragen. Del
tre innehåller en förteckning av de planuppdrag
som inte kommer att prioriteras under 2021.
Totalt innefattar förslaget till produktionsplan
1700-3400 nya bostäder, tre skolor, två LSS/
SOL-boenden (bostäder enligt lagen om stöd och
service, samt bostad med särskild service enligt
socialtjänstlagen), ett vård- och omsorgsboende
med mera. Flertalet av de planprojekt som finns
med i planen är pågående. Vilka planer som ska
fortsätta och starta 2021 utgår från en sammanvägd bedömning av i vilken grad de bidrar till
måluppfyllelse (politiskt antagna mål) och tillfredsställer behov för Borås Stads utveckling.
Verksamhetsplanen är framtagen av en arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Stadsledningskansliets strategiska samhällsplaneringsavdelning och
mark- och exploateringsavdelning, Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen samt Borås Energi och Miljö. Verksamhetsplanen fungerar som underlag för prioritering och
resursfördelning i planeringsarbete för samtliga
berörda förvaltningar.

4

Borås Stad

Verksamhetsplan 2021 - Detaljplanering

POLITISKA BESLUT OCH MÅL

Bakgrunden till produktionsplanen är att antalet
detaljplaneuppdrag idag har ökat och behöver
mer resurser såväl internt som externt. Vidare
innebär genomförandet av detaljplaner stora
kommunala investeringar vilka behöver planeras
och budgeteras för. Sammantaget innebär det att
en prioritering av detaljplaneuppdragen årligen
måste göras.
Utgångspunkten för prioriteringen är att uppfylla
mål i enlighet med Kommunfullmäktiges budget,
mål- och inriktningsdokument till nämnderna
samt strategiska planer för den långsiktiga fysiska
planeringen.
Förutom budgetmålen läggs stor vikt vid att
skapa förutsättningar för att uppfylla långsiktiga
politiska beslut, främst enligt Vision Borås 2025,
Översiktsplan för Borås, Utbyggnadsstrategi
2018-2035, Riktlinjer för bostadsförsörjning, Lokalresursplanen och Vatten- och avloppsplanen.
Det pågår dessutom redan nu flera strategiska
planarbeten som också påverkar hur detaljplaneuppdragen prioriteras, som exempelvis arbetet
med en trafikplan för Borås och ett antal strukturskisser för olika delområden.

Vision Borås 2025

I oktober 2012 antogs visionen Borås 2025 av
Kommunfullmäktige som är en vision av vårt
framtida, önskade Borås. Samhällsbyggnadsnämnden är en av flera drivande parter som ska arbeta
för att förverkliga visionen. Under hösten 2020
påbörjas ett arbete med att revidera visionen.

Översiktsplan för Borås

Översiktsplan för Borås antogs i Kommunfullmäktige 12 april 2018. I översiktsplanen visar
Borås Stad hur kommunen ska utvecklas de
närmaste tjugo åren. Planen pekar ut en övergripande riktning för bebyggelse, infrastruktur,
naturområden, handel, arbetsplatser med mera.
Planen beskriver hur vi kan planera för både nuvarande och kommande generationer boråsare. I
översiktsplanen anges nio övergripande strategier
Borås Stad

för Borås utveckling. Samtliga strategier finns mer
utförligt förklarade i översiktsplanen.
•

Femkärnighet

•
•
•
•
•
•
•
•

Styrkan kommer inifrån
Koncentrerat och sammanbundet
Tätt och mixat
Mer mötesplatser och målpunkter
Grönt och blått runtom
Bygg för mer buss, cykel och gång
Viskan och textilen synliggörs i staden
Regional utblick.

Utbyggnadsstrategi 2018-2035

Utbyggnadsstrategin antogs av Kommunstyrelsen 3 mars 2019. Strategin visar tillsammans med
Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas
långsiktigt. Strategin beskriver kommunens syn
på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den
är ett underlag för prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal
service och infrastruktur. Utbyggnadsstrategin
riktar sig till alla som vill vara med och utveckla
Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den
ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss att uppnå Vision 2025.
Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser
från både kommunen och andra aktörer. För att
få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras etappvis så att planering, resurser och
investeringar kan riktas och samordnas effektivt.
Det innebär att prioriteringar behöver göras och
resurser avsättas för att genomföra projekt i de
utpekade områdena.
Utbyggnadsstrategin föreslår att fokus under de
kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla
planering och byggande i stadskärnan, Knalleland
och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen
har goda förutsättningar att förtätas och bindas
ihop till en sammanhållen innerstad. Målet är att
hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 8 000 bostäder ska möjliggöras här.
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Zonindelning bostadsplanering

Baserat på de styrdokument som nämnts tidigare
har Stadsledningskansliet tagit fram en modell för
rimlig fördelning av bostadsplanering. Modellen
innebär att en viss procentandel av de bostäder
som planeras bör ligga inom olika zoner. Produktionsplanen strävar efter att uppnå denna fördelning, men baserat på de planuppdrag som finns
i väntelistan samt de som redan är pågående är
det inte möjligt att uppnå den exakt. De utpekade
zonerna är:
•

Röd: Borås, inom utbyggnadsstrategin inklusive översiktsplanens röda zon

•

Orange: översiktsplanens orange zon (med
undantag av utbyggnadsstrategins område)

•

Gul: översiktsplanens gula zon

•

Blå: serviceorter (Dalsjöfors, Fristad, Sandared, Viskafors)

•
Utbyggnadsstrategi 2018-2035 - Mer stad längs Viskan

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning antogs av
Kommunfullmäktige 19 juni 2019 och gäller till
och med 2023. Riktlinjerna är baserade på översiktsplanen och anger att kommunens mål för
bostadsbyggande är 600 bostäder per år. Antalet
baseras på de senaste årens befolkningsökning.
Det innebär en ökad byggtakt med ca 20 % från
dagens nivå på byggande och är ett led till att nå
upp till tankegångarna som presenteras i översiktsplanen.

Lokalresursplan 2020-2022

Lokalresursplanen ska synliggöra Borås Stads behov av lokaler för respektive förvaltning och ge
bättre förutsättningar för en strategisk kommunövergripande lokalplanering. Planen ligger sedan
till grund för det årliga arbetet med investeringar
och leder fram till Kommunfullmäktiges investeringsbeslut. Lokalresursplanen omfattar planperioden 2020 – 2022 men innehåller också en
utblick mot 2023 och framåt. Lokalresursplanen
lyfter behov av exempelvis kommunala boenden,
förskolor och skolor vilket i sin tur kan leda till
behov av nya detaljplaneuppdrag.
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Vatten- och avloppsplan

Borås Stads Vatten- och avloppsplan (VA-plan)
ska säkra en framtida hållbar försörjning av vatten
och avlopp i Borås Stad, till invånare och verksamheter och samtidigt beakta hög miljöhänsyn
samt minska belastningen på våra vattendrag. Planen redovisar vilka åtgärder och aktiviteter som
ska genomföras under planens giltighetsperiod,
för att uppnå hållbar och långsiktig VA-försörjning i Borås Stad. Exempel på åtgärd är att peka
ut VA-utbyggnadsområden, det vill säga områden
som idag har enskild VA-försörjning och som har
behov av en förändrad VA-lösning.

Grön: övriga orter och landsbygd

Utgångspunkten för år 2021 är att ca 50 procent
av de bostäder som planeras bör ligga inom röd
zon, 17 procent i orange zon, 15 procent i gul
zon och 13 procent i blå zon. I övriga orter och
på landsbygden, grön zon, ska det också finnas
möjlighet till detaljplaneuppdrag. Cirka 5 % kan
vara en rimlig nivå för denna zon. I de fall det
finns planlagd mark inom övriga orter, så hanteras de direkt med bygglov. Enstaka nya villor
utanför sammanhållen bebyggelse hanteras med
förhandsbesked.

Kommunstyrelsens mål

Kommunstyrelsen arbetar övergripande med exempelvis planering, markförsäljning, strategiskt
arbete kring trafik och kollektivtrafik och för att
underlätta för utveckling av näringslivet i kommunen. De arbetar bland annat utifrån målet om 600
byggda bostäder per år, som uttrycks i riktlinjer
för bostadsförsörjning, och att tillgodose intressenter med industri-/verksamhetsmark.
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Zonindelning Borås översiktsplan

Samhällsbyggnadsnämndens mål

Samhällsbyggnadsnämndens två övergripande
målsättningar för 2021 är ett planarbete som ger

Borås Stad

ökad livskvalitet för dagens och morgondagens
boråsare, samt ökad dialog, samsyn och samverkan i stadens samhällsbyggnadsprocess.
Under 2021 ska Samhällsbyggnadsnämnden förse
Borås med detaljplaner som innehåller minst 850
bostäder. Vidare har Samhällsbyggnadsnämnden
målet att ta fram två strukturskisser per år.

Planverksamhetens budget

Plan- och bygglovsavdelningen är en självfinansierad verksamhet, vilket innebär att verksamheten
ska gå runt på intäkter som inkommer i bygglov
och genom plankostnadsavtal. Det innebär att
det måste finnas en fördelning mellan privata och
kommunala planprojekt i produktionsplanen.

DETALJPLANERING
Arbetsformer och samverkan

Att ta fram en detaljplan är en relativt lång process. Alla steg är reglerade i plan- och bygglagen
(PBL). Planprocessen förutsätter ett tätt samarbete mellan ett flertal förvaltningar i staden och
synpunkter inhämtas under hela planprocessen.
Förvaltningsövergripande projektgrupper träffas
under planarbetets gång och detta breda arbetssätt är en förutsättning för allt planarbete. Dialogen med sakägare och andra externa intressenter
är också en viktig del i planarbetet. Den bidrar till
insikt om det unika och ger förståelse för de lokala förhållandena på den specifika platsen.

När ska en detaljplan upprättas?

Kommunen avgör när en detaljplan ska göras.
Initiativet till att starta arbetet med en detaljplan
kan komma från kommunen själv, från 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.
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Planbesked

Initiativet till ny eller ändring av detaljplan kan
komma från såväl kommunen som privata aktörer. Ansökan om planbesked görs med ett särskilt ansökningsformulär. För att kommunen ska
kunna göra en bedömning av förutsättningarna
för planläggning, ska ansökan innehålla en övergripande beskrivning av projektet, en volymskiss
och eventuella inspirationsbilder, redovisning av
placering, en så kallad situationsplan, och en kort
beskrivning av hur förslaget kopplas till och påverkar omgivningen. Beslut om planbesked ska
tas av kommunen inom fyra månader. Av beslutet
ska framgå när planen bedöms kunna antas. Om
kommunen inte avser att påbörja ett planläggningsarbete, ska skälen till detta anges i beslutet.

Detaljplaneprocessen

De flesta detaljplaner tas fram enligt ett standardförfarande. I enklare projekt kan begränsat förfarande tillämpas. Ett fåtal planer drivs enligt utökat
förfarande.
Standardförfarandet kan tillämpas om planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande över
översiktsplanen, inte är av betydande intresse för
allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse och
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
För att kunna växla över till begränsat förfarande
ska förutsättningarna för standardförfarande vara
uppfyllda och planförslaget godkännas av samrådskretsen.
Utökat förfarande ska tillämpas när planförslaget
inte är förenligt med översiktsplanen eller länsstyrelsens granskningsyttrande över denna, om
det är av betydande intresse för allmänheten eller
i övrigt stor betydelse eller om det antas medföra
en betydande miljöpåverkan.

Plankostnader

För detaljplaner som den enskilde exploatören har
störst nytta av upprättas plankostnadsavtal mellan
Samhällsbyggnadsförvaltningen och exploatören.
Dessa avtal reglerar samtliga kostnader i samband
med framtagande av detaljplanen. Kommunen tar
betalt för nerlagd tid enligt en fastställd timtaxa.
Upprättandet av detaljplaner sker både med egen
personal och med plankonsulter. När plankonsult
8
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anlitas är det kommunen som handlar upp konsulten enligt gällande ramavtal.
Exploatören svarar även för kostnader för grundkarta och fastighetsförteckning samt nödvändiga
utredningar, som till exempel miljökonsekvensbeskrivning, geoteknik, arkeologi, risk eller buller.

STRATEGISK PLANERING

Strategisk planering sker på flera olika nivåer och
utfallet kan bestå av olika typer av dokument. Gemensamt för den strategiska planeringen är att det
utgör ett viktigt underlag för detaljplaneringen.
Utöver översiktsplanen är exempel på strategisk
planering fördjupade översiktsplaner (FÖP),
planprogram eller övergripande utredningar och
ställningstaganden. Den strategiska planeringen
görs av kommunen och är oftast inte bindande
för myndigheter eller privatpersoner.

DEL 2 - PRODUKTIONSPLAN 2021

PRODUKTIONSPLANENS
INNEHÅLL OCH STRUKTUR

Produktionsplanen innehåller 50 prioriterade detaljplaneprojekt samt elva strategiska planeringsprojekt.
Produktionsplanen innehåller, efter en första politisk beredning, några fler prioriterade detaljplaneprojekt än vad nuvarande resurser möjliggör.
Det innebär att Samhällsbyggnadsförvaltningen
under året kommer att behöva studera de tillägg
av planprojekt som gjorts och se över hur egna
personalresurser och konsultinsatser på bästa sätt
ska nyttjas för att möta upp önskemålet om ett
ökat antal prioriterade planprojekt.

Fördjupade översiktsplaner kan handla om att
fördjupa kunskapen i vissa frågor, att vidareutveckla strategier samt att peka ut konkreta åtgärder för till exempel infrastruktur och trafik. Det
kan också innebära att kommunen tar fram en
övergripande bild av hur marken ska användas
och hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras i olika områden i kommunen.

När det gäller befintliga personalresurser för
detaljplaneprojekt utgår planeringen främst från
tillgängliga resurser och konsultinsatser inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Dock förutsätter
planeringen även resursinsatser hos andra förvaltningar.

Planprogram görs oftast för ett mindre område
än en fördjupad översiktsplan, men för ett större
område än en enskild detaljplan eller fastighet. I
ett planprogram visar kommunen hur den vill att
marken ska användas i området och programmet
fungerar som underlag för kommande detaljplanering. I planprogrammet kan det föreslås en
lämplig etappindelning för kommande detaljplaner för att till exempel infrastruktur och kommunal service ska finnas på plats i rätt tid.

Detaljplaneprojekten ligger under Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Detaljplaneprojekten som är prioriterade i produktionsplanen
ska startas eller, i de fall de redan är påbörjade,
fortlöpa under 2021. För varje projekt har det
gjorts en grov uppskattning av vilken komplexitet
projektet har, när projektet beräknas antas och
hur många bostäder det kan komma att innehålla.
Uppgifterna baseras på olika underlag och säkerheten varierar mellan olika planer, framförallt beroende av skede i planprocessen.

Övergripande utredningar fungerar ofta som ett
underlag för planer på olika nivåer. Utredningar
görs för att få mer kunskap om ett ämne eller en
problematik som är större än vad som kan hanteras i ett enskilt planprogram eller en enskild detaljplan. Utredningarna görs för att få förslag på
åtgärder som behövs och kan göras på flera platser i kommunen. Ibland kan en utredning utgöra
underlag för att ställa krav på åtgärder som behöver tas med i en viss detaljplan och för fördelning
av kostnader för dessa åtgärder.
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ökar möjligheten för en snabbare och mindre
komplex detaljplaneprocess i ett senare skede.
Utöver dessa prioriterade projekt pågår mycket
annat arbete som också spelar stor roll för kommande detaljplanering och som därmed påverkar
prioriteringen.

MINDRE DETALJPLANER OCH
PLANÄNDRINGAR

Det finns ett flertal detaljplaneuppdrag som
omfattar mindre ändringar eller är så kallade frimärksplaner. Gemensamt för dessa är att de endast medger ett tillskott på ett fåtal nya bostäder
eller är en mindre ändring av gällande detaljplan
som till exempel ökad byggrätt. Dessa projekt
finns inte angivna i produktionsplanen utan föreslås starta i mån av tid och utgöra projekt för
praktikanter eller projektanställda. Målsättningen
är att minst ett par av dessa planprojekt ska genomföras under året.

DETALJPLANER OCH PROGRAM

STRATEGISKA
PLANERINGSPROJEKT

De strategiska planeringsprojekten ligger under
olika nämnder, vilket framgår av listan, men arbetet är gemensamt och beroende av förvaltningsöverskridande samordning. Gemensamt för dessa
projekt är att de är av avgörande betydelse för att
komma vidare med flertalet av de detaljplaneuppdrag som inte prioriteras 2021. Genom att arbeta
med strategiska planer och program inledningsvis,
Borås Stad
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Detaljplaner och program
som ska prioriteras 2021
Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida 7).
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.
Nr Namn

Preliminärt
antagande

Status/kommentar

Zon

ca 80-100

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
M

våren 2021

röd

2016

ca 50-100

H

hösten 2022

2018

ca 100-300

H

hösten 2022

Bostäder, kontor med mera

2020

ca 80-120

H

våren 2023

Rättscentrum

2015

-

H

våren 2021

Granskning beräknas genomföras vintern
2020/2021.
Förutsätter strategiska studier av Knallelandsområdet, samordning flera planer.
Förutsätter strategiska studier av Knallelandsområdet, samordning flera planer.
Ska studeras i samspel med kvarteret Blåklinten,
söder om rikväg 40.
Granskning beräknas genomföras våren 2021.

Bostäder, flerbostadshus

2018

ca 50-70

H

våren 2021

Granskning beräknas genomföras våren 2021.

röd

Program
Studera hur kvarteret ska utvecklas och kompletteras
Bostäder, centrumverksamhet

2013

-

H

våren 2021

Samråd beräknas genomföras våren 2021.

röd

2017

ca 200-400

H

våren 2022

Samråd beräknas genomföras våren 2021.

röd

Trafik

2020

-

M

hösten 2022

Skola

2019

-

M

våren 2021

Samråd är genomfört hösten 2020.

röd

Kontor, bostäder, service och handel

2019

ca 100-150

H

våren 2023

röd

Centrum, handel med mera

2019

-

H

våren 2023

Bostäder, centrum, kontor samt ny väganslutning och ny
bro över Viskan

2019

ca 50-200

H

hösten 2022

Ska studeras i samspel med kvarteret Astern,
norr om riksväg 40.
Förutsätter strategiska studier av Knallelandsområdet, samordning flera planer.
Förutsätter strategiska studier av Knallelandsområdet, samordning flera planer.

Skola

2020

-

M

våren 2022

Samråd beräknas genomföras våren 2021.

orange

Möjliggöra bostäder och centrumverksamhet.

2017

ca 200-300

H

hösten 2023

orange

Bostäder, centrum, förskola, vård- och äldreboende

2017

ca 60-80

H

våren 2021

En förutsättning för planarbetet är att området
studeras i ett övergripande sammanhang.
Granskning genomförd hösten 2020.

Bostäder, flerbostadshus

2020

ca 30-50

H

våren 2023

Dubbel markanvisning.

orange

18 Parkstaden, Ramnås 5 med flera

Bostäder (studentlägenheter)

2020

ca 50-100

H

våren 2022

19 Regementet, Osdal 3:4, etapp 2

Bostäder med mera

2008

ca 100-300

H

våren 2024

Bostäder, flerbostadshus

2017

ca 10-20

M

hösten 2021

1

Alideberg, Glesvingen 17

2

Bergslena, Flugan 9

3

Bergslena, Guldbaggen 1 med flera

4

Centrum, kvarteret Astern

5

Centrum, Horngäddan 8 med flera

6

Centrum, Morfeus 5 med flera

7

Centrum, kvarteret Nornan

8

Centrum, Viskaholm 2

9

Druvefors, del av Druvefors 1:1, Trafikåtgärd

Syfte/Användning

Uppdrag gavs

Antal
bostäder

Bostäder (studentlägenheter)

2015

Centrumändamål, kontor, skola, bostäder, samt möjliggöra
utbyggnad av bussgata
Bostäder, centrumverksamhet

10 Gässlösa, Gässlösa 5:15
11 Göta, Blåklinten 1, Pulsen
12 Landala, Kilsund 4
13 Lundby, Grävlingen 5

14 Erikslund, del av Lundby 1:1, Erikslundsskolan
15 Getängen, Getängen 23 med flera, Haléns
16 Kristineberg, Gisseberget 1 med flera
17 Parkstaden, del av Parkstaden 1:1, Almås Plats

20 Villastaden, Tranan 2

10
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Borås Stad

röd
röd
röd
röd

röd

röd
röd

orange

orange
Inväntar besked från Trafikverket angående järnvägskorridorer och stationslägen.
Samråd beräknas genomföras vintern
2020/2021.
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Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021 (fortsättning)

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida 7).
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.
Nr Namn

Syfte/Användning

Uppdrag gavs

Antal
bostäder

Preliminärt
antagande

Status/kommentar

Zon

ca 80-120

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
H

21 Östermalm, Solhem 1 med flera

Bostäder, flerbostadshus

2016

våren 2022

Samråd beräknas genomföras våren 2021.

orange

22 Bergdalen, Norrmalm 1:1, Tokarpsberg

Bostäder, flerbostadshus

2015

ca 30-70

H

hösten 2021

Samråd beräknas genomföras våren 2021.

gul

Bostäder

2015

ca 15-20

H

våren 2021

Granskning har genomförts hösten 2020.

gul

Kyrka, samlingslokal

2017

-

M

våren 2021

gul

Bostäder

2012

ca 20-50

M

våren 2021

Granskning beräknas genomföras vintern
2020/2021.
Granskning har genomförts hösten 2020.

Ny mottagningsstation för el

2020

-

M

hösten 2022

gul

Idrottsområde, utökning av Bodaskolans verksamhet

2020

-

H

hösten 2022

Bostäder, trygghetsbostäder, torg

2020

ca 20-40

H

hösten 2022

Verksamheter ej störande / bostäder, villatomter

2018

ca 5-10

M

hösten 2021

Bostäder med mera

2017

ca 100-200

H

hösten 2021

Flytt av befintlig kyrka är avgörande för Borås
Elnäts tidplan.
Helhetsgrepp på Bodavallen för att möjliggöra
bland annat skollokaler och idrottshallar.
Planarbetet ska även omfatta Brämhults torg
med omnejd.
Samråd 2019. Efter samråd utreds bostäder
istället för verksamheter.
Samråd beräknas genomföras våren 2021.

-

H

våren 2023

23 Hestra, Torpa-Hestra 4:4
24 Hulta, Hulta 4:36 och del av Hulta 4:1, Nya Hultakyrkan
25 Hulta, Hulta 4:41, Storegårdsgatan
26 Hulta, Hultabacke 1
27 Hässleholmen, del av Hässleholmen 3:1, Bodavallen
28 Källbäcksryd, del av Källbäcksryd 1:366, Brämhults Torg
29 Lundaskog, Viared 7:3
30 Norra Sjöbo, Torpa-Sjöbo 2:1, Långestenslyckan
31 Ny skola

Skola

gul
gul
gul
gul

32 Södra Sjöbo, Mjölskivlingen 10 och 16

Bostäder, flerbostadshus

2016

ca 100-200

H

våren 2021

Ytterligare en ny grundskola. Lokalisering i östra
delen av Borås tätort. Inget planuppdrag ännu.
Granskning beräknas genomföras våren 2021.

33 Trandared, Svärdsfästet 4

Bostäder, flerbostadshus

2018

ca 20-50

M

hösten 2021

Samråd har genomförts hösten 2020.

34 Tullen, Enhörningen 7

Bostäder, flerbostadshus

2020

ca 20-30

M

hösten 2022

35 Dalsjöfors, Gårda 6:1, Tummarp 1:29, 1:35 och 1:43 med
flera
36 LSS/SOL

LSS/SOL-bostäder, flerbostadshus

2020

ca 10-100

M

hösten 2022

ca 5-10

M

hösten 2022

37 Viskafors, del av Rydboholm 1:342, Södra Skansenområdet

Bostäder, villatomter

2020

ca 10-30

M

hösten 2022

VA-Saneringsområde/utbyggnadsområde
Område för permanentboende, fler villatomter
Bostäder, villatomter

2012

ca 20-40

H

våren 2022

grön

2020

ca 10-20

M

hösten 2023

grön

Verksamhetsområde

2020

-

H

hösten 2023

Verksamheter (kommunal mark)

2019

-

M

hösten 2021

-

M

hösten 2023

38 Bosnäs, Bosnäs 3:1 med flera
39 Ekås, Sundshult 1:44

LSS/SOL-bostäder

40 Gässlösa 5:1, Rydboholm 1:342, längs väg 27/41
41 Kyllared, Svensgärde 3:1
42 Rydboholm 1:342, Sobacken

12

gul

Avfallsanläggning, utveckling av Sobacken
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Borås Stad

gul

gul

gul

gul

Planarbetet inleds med stort område. Kan vid
behov delas upp i två separata ärenden.
Ytterligare ett nytt LSS-boende. Plats ej bestämd
ännu, kan hamna i annan zon.
Program godkänt 2019. Avser etapp 1 med bostadsutbyggnad i området.

Kräver förarbete i form av strukturskisser, förprojektering, utredningar med mera.
Samråd beräknas genomföras våren 2021.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt. Samhällsbyggnadsnämnden har inte beslutat om uppdrag än.
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grön
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Detaljplaner och program som ska prioriteras 2021 (fortsättning)

Planerna i tabellen nedan är uppräknade baserat på de geografiska zonerna för bostadsutbyggnad (se sida 7).
Planerna står under respektive zon i bokstavsordning och därmed utan inbördes rangordning.
Nr Namn

Syfte/Användning

Uppdrag gavs

Antal
bostäder

Preliminärt
antagande

ca 5-10

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
M

43 Sandhult, Råddehult 1:1

Bostäder, villatomter

2020

Bostäder, flerbostadshus och villor

2012

ca 40-60

H

hösten 2021

Samråd har genomförts våren 2020.

grön

Bostäder, parhus/mindre flerbostadshus

2015

ca 20-50

H

hösten 2021

Samråd beräknas genomföras våren 2021.
Naturvärden och trafikmatning är avgörande.

grön

46 Svaneholm, Bogryd 4:7

Bostäder

2020

ca 5-15

M

våren 2022

grön

47 Viared, del av Viared 13:1, nytt trafikmot vid Boråstorpet

Trafikmot

2020

-

H

hösten 2022

grön

Verksamheter

2016

-

H

våren 2021

Verksamhet

2013

-

M

hösten 2021

Verksamheter inklusive ny kretsloppspark (kommunal mark)

2020

-

H

våren 2023

44 Sjömarken, Lindebergshult 1:10 med flera
45 Sparsör, Sölebo 1:54

48 Viared Västra, Viared 14:19 med flera
49 Viared, del av Viared 5:1, Viared Sydvästra
50 Osdal 2:1, nytt industriområde och ny kretsloppspark

14
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Status/kommentar

hösten 2022

Borås Stad

Zon

grön

Antagande inväntar avtal med Trafikverket
avseende Nabbamotet.
Samråd genomfördes 2013. Stoppades på grund
av Götalandsbanan. Trafikverket har nu meddelat
att arbetet kan återupptas för en mindre del.
Inväntar besked från Trafikverket angående
järnvägskorridorer och stationslägen. I uppdraget
ingår att utreda möjlig ersättning och utveckling
av återvinningsstation Lusharpan.

Verksamhetsplan 2021 - Detaljplanering
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Strategiska planeringsprojekt
som ska prioriteras 2021

Namn
Projekt Göteborg-Borås - ny
järnväg

Syfte
Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen
Trafikverket har påbörjat sin nya lokaliseringsutredning för
ny järnväg Göteborg-Borås. Borås Stad medverkar i arbetet
för att spela in kommunens önskemål och krav. I dagsläget
finns stora områden i kommunen som inte går att planera
eftersom det inte är klart var den nya järnvägen kommer att
gå. Lokaliseringsutredningen som pågår just nu är viktig för
att klargöra detta. När utredningen är klar kan kommunen
påbörja detaljplanering, både för själva järnvägen, och för
de områden som istället kan utvecklas med bostäder och
andra användningar.

Strategier för utvecklingen av
kommunens serviceorter

I Borås översiktsplan pekas Dalsjöfors, Fristad, Sandared
och Viskafors ut som kommunens fyra serviceorter. Serviceorterna ska stärkas som lokala centra för omgivande orter
och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardagsservice
och kollektivtrafik. Just nu pågår ett arbete med att ta fram
strategier för utvecklingen av kommunens serviceorter med
närområde.

Kommunstyrelsen

Strukturplan för Gässlösa

Gässlösa finns utpekat i översiktsplanen som ett av kommunens utvecklingsområden med byggstart 2025. För att
möjliggöra en utbyggnad av Gässlösa ska arbetet börja
med ett helhetsperspektiv där vision och mål tas fram i en
övergripande strukturplan. Uppdraget ska inledningsvis förtydligas i ett projektdirektiv. Steg två i arbetet är att utifrån
strukturplanens frågor och omfattning, ringa in fortsatt arbetssätt och därefter välja organisation. Förslag på upplägg
för ovanstående finns i ett särskilt PM som var föremål för
diskussion på en presidieöverläggning i maj 2020. Arbetet
förutsätter en resursförstärkning alternativt en betydande
omprioritering inom nuvarande ramar.

Kommunstyrelsen

Strukturskiss för Knalleland

Knalleland finns utpekat i översiktsplanen som ett av kommunens utvecklingsområden och uppdrag finns att ta fram
en strukturskiss för Knallelands handels- och evenemangsområde. Strukturskissen ska redovisa en översiktlig framtida
struktur, markanvändning och gestaltning av Knalleland.
Strukturskissen ska redovisa förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga till grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Strukturskiss för västra centrum

I västra centrum finns flera pågående och framtida projekt.
Området är även strategiskt viktigt med tanke på Borås
centralstation och resecentrum. Strukturskissen ska redovisa en översiktlig framtida struktur, markanvändning och
gestaltning av västra centrum. Strukturskissen ska redovisa
förutsättningar och ställningstaganden som ska ligga till
grund i det fortsatta detaljplanearbetet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Trafikplan för Borås Stad

Trafikplanen för Borås är under framtagande och är en
handlingsplan för de åtgärder som staden ska vidta framöver vad gäller trafik, den fysiska miljön och de olika trafikslagen. Bland annat ska planen utgöra ett underlag för
Tekniska nämnden inför prioriteringar i budgetarbete. I de
delar av kommunen där stora utbyggnader planeras och där
exploateringstrycket är stort bör fördjupningar av trafikplanen på sikt göras för utreda eventuella åtgärder.

Kommunstyrelsen

Strategiska planer/program och studier som ska arbetas med 2021 för att
underlätta en effektiv detaljplanering

Projekten i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.
OBS. Utöver nedanstående projekt kan det finnas andra övergripande arbeten som också pågår och som är
avgörande för arbetet med detaljplanering.

Namn
Förarbete nytt verksamhetsområde väster om Boråstorpet

Syfte
Förarbete i form av strukturskisser, förprojektering, utredningar med mera inför kommande prioritering av detaljplaneuppdrag.

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Förarbete nytt verksamhetsområde i anslutning till riksväg
41 och riksväg 27

Förarbete i form av strukturskisser, förprojektering, utredningar med mera är en förutsättning för att detaljplanearbetet ska kunna påbörjas under 2021.

Kommunstyrelsen

Fördjupad översvämningskartering och åtgärdsplan för området
längs med Viskan från Öresjö till
Gässlösa

Syftet är att kartlägga översvämningsrisker och ange åtgärder för framtida byggnation utmed sträckan. Karteringen
ska främst omfatta översvämmade vattendrag, i vårt fall
Viskan, samt skyfall. Kartering och tillhörande åtgärdsplan
är av stor vikt för stadens framtida detaljplanering, för
att på ett effektivt sätt kunna hantera de eventuella åtgärder som kan bli aktuella. En översvämningskartering och
åtgärdsplan berör och är till nytta för många av stadens
förvaltningar och bolag och deras framtida arbeten.

Miljö- och
konsumentnämnden

I Borås finns stora områden som inte är planlagda. För
att underlätta för hantering av förhandsbesked, bygglov,
rivningslov och eventuell framtida detaljplanering ska en
kartläggning av bevarandeintresse i dessa områden tas fram.
I arbetet ingår även att översiktligt se över lämplig etappindelning för de områden där det finns behov av detaljplanering.

Samhällsbyggnadsnämnden

Det råder ett stort tryck att ta fram detaljplaner för fler
bostäder i centrum, vilket också är i linje med stadens mål.
Allt fler människor i centrum ställer också krav på smarta
parkeringslösningar. En tätare stad kräver en smart hantering av parkeringar, och för att åstadkomma det måste vi
samverka i alla frågor där parkering planeras.

Kommunstyrelsen
och
Samhällsbyggnadsnämnden

Kartläggning av bevarandeintressen i oplanerade områden

Parkeringsdokument,
övergripande för Borås

Det finns flera styrdokument kopplade till parkering, både
på övergripande strategisk nivå samt i form av regler med
parkeringstal. Samtliga dokument ska fungera som styrmedel och underlätta för framtida detaljplaneprocesser. Under
2021 sker arbete med att uppdatera dessa styrdokument.
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Kartor med produktionsplanens
prioriterade planuppdrag
Nedan redovisas samtliga detaljplaner och
program som ska prioriteras 2021. Observera
att kartorna inte är skalenliga.

14
1
2
12
15

17
18

7

8

20

22

3

13

Getängen, Lundby, Knalleland, Norrmalm

23

6
5
4
11

29

12

34

9

Parkstaden, Centrum, Göta, Druvefors, Villastaden
18
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Lundaskog, Hestra, Tullen, Byttorp, Regementet
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19

16
24
21

10

26

Gässlösa, Kristineberg

25
28

27

41
33

Hässleholmen, Brämhult, Svensgärde, Kyllared
20
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Östermalm, Trandared, Hulta
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47

48

50

49

30

38
Viared, Bosnäs, Funningen

40

32
42
Rydboholm, Sobacken
22

Sjöbo
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37
44

46

43

Sandhult

Svaneholm, Viskafors

35

Sjömarken

45

39

Fristad, Sparsör

Dalsjöfors
24
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DEL 3 - BESLUTADE DETALJPLANEOCH PROGRAMUPPDRAG SOM INTE
PRIORITERAS 2021
Uppdrag som inte prioriteras 2021

Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.
Nr Namn

Syfte/användning

Uppdrag gavs

Påbyggnad av bostäder på befintlig byggnad i Knalleland.

2017

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
M

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1 med flera, Bergsäterskullen

Bostäder, flerbostadshus

2019

H

Bergsbo, del av Bergsäter 1:1, Söderhöjd

Bostäder, flerbostadshus

2020

M

Bergsäter, Gulmåran 7 med flera, Coop

Göra det möjligt att omvandla befintligt handelsområde till
bostäder, handel, kontor och eventuellt förskola.
Bostäder

2018

H

2017

H

Nytt verksamhetsområde längs med norra sidan av riksväg
40.
Bostäder, påbyggnad

2008

H

grön

2020

M

röd

Bostäder, påbyggnad 3 våningar samt täppa till mellanrummet som finns mellan kvarterets byggnader.
Undersöka möjligheten till påbyggnad och att komplettera
fastigheten med hotellverksamhet.
Möjliggöra att bygga på med 2-4 våningar på olika delar av
kvarteret Midas 14.
Göra det möjligt att inreda med fler bostäder i översta
våningsplanet
Expansion av högskolan

2018

M

röd

2019

M

röd

2018

M

röd

2018

M

2016

H

Kontor med mera

2019

H

Hotell, centrumverksamhet

2012

H

Omvandla del av befintliga verksamheter till bostäder samt
uppföra nya bostadshus.

2016

H

Druvefors, Resedan 12

Bostäder, flerbostadshus

2020

M

orange

Druvefors, Solrosen 1

Bostäder, flerbostadshus

2017

H

röd

Druvefors, Solrosen 5

Bostäder

2020

L

röd

Alideberg, Eldflugan 1

Bergsäter, Maskrosen 19
Brämhult, Kyllared 1:156
Centrum, Agamemnon 9
Centrum, Apollo 5 med flera
Centrum, Karon 1
Centrum, Midas 14 med flera
Centrum, Remus 5
Centrum, Sandgärdet 6 m fl, Högskolan
Centrum, Ulysses 6
Centrum, Vitsippan 1 med flera
Druvefors, Forsen 1 med flera
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Antal
bostäder

Preliminärt
antagande

Status/kommentar

Zon
röd

Inleds med program. Markanvisningsprocess
avgörande för tidplan.
Inleds med program ihop med Bergsäterskullen.

orange
orange
orange

Kommunstyrelsen har framfört att planarbetet
bör omfatta ett större område inom kvarteret.

Planen ska avslutas. Sökande har uppmanats att
ansöka om bygglov för åtgärderna istället.
Ändringen är tänkt att utgå från det visionsarbete
högskolan tagit fram, Campus 2025.

orange

röd
röd
röd

Samråd genomfört 2012. Inväntar markanvisning
innan granskning.
Ligger inom utredningsområde för järnväg, Trafikverket har uppmanat kommunen att avvakta
med planarbetet.
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röd
röd
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Uppdrag som inte prioriteras 2021 (fortsättning)

Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.
Nr Namn

Syfte/användning

Uppdrag gavs

Studera om det finns möjliga expansionsytor runt den
kulturhistoriskt värdefulla byggnaden och studera möjliga
parkeringslösningar.
Göra det möjligt att bygga radhus på fastigheten.

2011

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
M

2018

M

Ändra tillåten markanvändning som idag är A - allmänt
ändamål.

2011

M

Upphävande av detaljplan för att underlätta Trafikverkets
arbete med ny järnvägsdragning.
Bostäder

2019

M

röd

2020

H

röd

Möjliggöra en verksamhetsetablering på före detta Hedvigsborgs idrottsplats.

2013

H

Förskola

2018

M

Hulta, Femman 43

Flerbostadshus

2016

M

Hulta, Hultamad 1

Service, verksamheter, bostäder. Ombyggnad och tillbyggnad på befintliga hus, cirka 1-3 våningar.
Bostäder, flerbostadshus. Lokaler i bottenvåningar mot Lars
Kaggsgatan, eventuellt förskola.
Bostäder, flerbostadshus

2016

M

gul

2018

H

orange

2016

M

gul

Lundby, Grävlingen 1 och 4

Verksamheter, bostäder med mera

2020

H

röd

Sandared, Sandared 1:24

Bostäder, villor, parhus och radhus

2015

H

Sandared, Sandared 1:81

Bostäder, flerbostadshus

2013

H

Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande
detaljplan från industri till bostäder.
Bostäder

2019

H

2018

M

Undersöka möjligheten att ändra användningen i gällande
detaljplan från industri till bostäder.
Bostäder, villatomter. Delar av kringliggande område, till
exempel en fotbollsplan, tas också med för att ändra de gällande planerna så att de stämmer med hur ytorna används.
Markanvändningen i området ska utredas.

2019

H

grön

2015

H

grön

2015

H

grön

Druvefors, Trandö 2 med flera, Åhaga
Frufällan, Längjum 4:17
Göta, Bockasjö 1
Göta, Hagtornen 10
Göta, Syrenen 2 och 6
Hedvigsborg, Hedvigsborg 1:2 med flera
Hestra Parkstad, Solosången 5

Kristineberg, Halleberg 13
Källbäcksryd, Källbäcksryd 1:367

Sandared, Viken 6:1 med flera
Sandhult, Kyrkebo 1:30
Sjömarken, Räveskalla 1:348 med flera
Sjömarken, Räveskalla 1:39 med flera
Sjömarken, Räveskalla 1:499 med flera
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Antal
bostäder

Preliminärt
antagande

Status/kommentar

Zon
orange
grön

Planen var föremål för granskning 2013 men
pausades på grund av Trafikverkets arbete med
nya järnvägen.

Samråd genomfördes våren 2016, men planarbetet pausade sedan på grund av synpunkter
rörande trafik och arbetet med nya järnvägen.
Ej aktuell i dagsläget.
Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av
exploatör.

Inväntar besked från Trafikverket gällande övergripande trafik. Se Sandared 1:81 nedan.
Samråd 2015. Trafikverket ställde i samrådet krav
på ombyggnad trafikstruktur. Kommunen är ej
överens med Trafikverket kring lösningar för
trafik och planarbetet är därför pausat. Om överenskommelse nås kan arbetet prioriteras på nytt.

röd

gul
gul
gul

blå
blå

blå
Planarbetet är pausat tillsvidare på uppmaning av
exploatör.
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Uppdrag som inte prioriteras 2021 (fortsättning)

Planerna i tabellen nedan är uppräknade i bokstavsordning, och därmed utan inbördes rangordning.
Antal bostäder och preliminärt antagande anges inte eftersom detaljplaneprojekten ej påbörjats.
Observera att projekten inte finns utpekade i kartorna på föregående sidor.
Nr Namn
Sjömarken, Viared 7:67 med flera

Syfte/användning

Uppdrag gavs

Bostäder, flerbostadshus samt förskola

2015

Komplexitet
låg (L), medel
(M), hög (H)
H

Bostäder, radhus samt en villa

2008

H

grön

Bostäder, villatomter

2016

M

grön

Tillskapa industri på befintlig skogsmark för att utöka den
befintliga angränsande industriverksamheten.
Utöka verksamhetsområdet längs Segloravägen.

2014

M

grön

2013

M

grön

Möjliggöra verksamhetsområde i anslutning till riksväg 40
och riksväg 27.
Bostäder, flerbostadshus

2009

H

grön

2020

M

gul

Bostäder

2020

H

gul

Sjömarken, Viared 8:40
Svensgärde, Laggarebo 1:1
Viskafors, Kinnarumma-Fagerhult 4:2 med flera
Viared, Viared 5:1, Segloravägen
Viared, Viared Östra
Övre Norrmalm, del av Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65,
Kaskelotten
Övre Norrmalm, Väpnaren 6. Härolden 1, Stallknekten 1,
priorn 6
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Antal
bostäder

Preliminärt
antagande

Borås Stad

Status/kommentar

Zon
grön
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