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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ledamöter och ersättare kallas 
härmed till sammanträde på Olovsholmsgatan 32, plan 5, sal Tämta, tisdagen 
den 30 januari 2018 kl. 14:00 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde är öppet för 
allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 
 
Helene Sandberg 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämndens  
Ordförande 

Anders Waldau 
Utbildningschef 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerare ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslistan  

3.  Allmänhetens frågestund  

4.  Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2018 
Dnr 2017-00224 605 

 

5.  Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för år 2018 
Dnr 2017-00225 605 

 

6.  Kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar år 
2018 
Dnr 2017-00226 605 

 

7.  Bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och 
gymnasiesärskolor år 2018 
Dnr 2017-00227 612 

 

8.  Miljömålsuppföljning 2017 
Dnr 2017-00170 400 

 

9.  Lokalrevision inför Lokalresursplan 2019-2021 
Dnr 2017-00196 280 

 

10.  Remiss- Motion En mätt elev är en produktiv elev! 
Dnr 2017-00179 622 

 

11.  Remiss - Granskning av Översiktsplan för Borås Stad 
Dnr 2017-00055 212 

 

12.  Mottagande av gåva till Bäckängsgymnasiet 
Dnr 2017-00211 049 

 

13.  Beslut gällande lokaler - ombyggnation 
Dnr 2018-00011 2.6.1.1 

 

14.  Anmälningsärenden 
Dnr 2018-00001 1.1.3.25 

 

15.  Avgivna skrivelser 
Dnr 2018-00002 1.1.3.25 

 

16.  Delegationsbeslut 
Dnr 2018-00003 1.1.3.25 
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Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 

2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

gymnasieskolans interkommunala ersättningar att gälla för år 2018.        

Sammanfattning 

Ett förslag till gymnasieskolans interkommunala ersättningar för år 2018 har 

upprättats. Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per 

program samt en avstämning mot definitiv Budget 2018:2.               

Beslutsunderlag 

1. PM Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för 2018 

2. Bilaga Prislista interkommunala ersättningar gymnasieskolan                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasieskolor. 

2. Skolor utanför Sverige med elever från Borås Stad. 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



    PM 
    2018-01-30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gymnasieskolans interkommunala ersättningar för 2018. 
 
I bilaga anges ersättningsbelopp per termin för 2018. 
 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader per program 
samt en avstämning mot definitiv Budget 2018:2.  
 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa de angivna beloppen att gälla för 2018. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 

 



BORÅS STAD
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Ekonomi

Sid 1

Av kommunen fastställd prislista för interkommunala 
ersättningar för gymnasieskolan 2018

Program Pris per Pris per Pris per 

elev och termin, kr elev och månad elev och år

"Gy11" BF Barn- och fritidsprogrammet 43 460 7 243 86 920

gymnasieskolan BA Bygg- och anläggningsprogrammet 52 100 8 683 104 200

BA inriktning anläggningsfordon 106 970 17 828 213 940

EE El- och energiprogrammet 54 300 9 050 108 600

ES  Estetiska programmet 47 700 7 950 95 400

ES inriktning musik 42 520 7 087 85 040

FT Fordons- och transportprogrammet 61 810 10 302 123 620

FT inriktning transport 85 660 14 277 171 320

HA Handels- och administrationsprogrammet 47 120 7 853 94 240

HV Hantverksprogrammet 70 390 11 732 140 780

HT Hotell- och turismprogrammet 50 490 8 415 100 980

HU Humanistiska programmet 41 780 6 963 83 560

IB International Baccalaureate 46 810 7 802 93 620

IM Individuellt programm 72 180 12 030 144 360

IMSPR Språkintroduktion 58 070 9 678 116 140

IN Industritekniska programmet 50 800 8 467 101 600

NA Naturvetenskapsprogrammet 36 190 6 032 72 380

RL Restaurang- och livsmedelsprogrammet 71 250 11 875 142 500

SA Samhällsvetenskapsprogrammet 34 620 5 770 69 240

TE Teknikprogrammet 38 820 6 470 77 640

EK Ekonomiprogrammet 36 190 6 032 72 380

VF VVS- och fastighetsprogrammet 57 450 9 575 114 900

VO Vård- och omsorgsprogrammet 48 060 8 010 96 120

EKENTVS Entreprenör 44 750 7 458 89 500

TE Specialutf program Global programme of technology 46 040 7 673 92 080

ES Specialutf program Design 43 060 7 177 86 120

NA Specialutformat program Adventure 37 140 6 190 74 280

Tillägg för elev på Nationell IdrottsUtbildning kr

Lagidrott, pris elev och termin 6 250 1 042 12 500

Individuellidrott, pris elev och termin 7 500 1 250 15 000

2018-01-30
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Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för 

år 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar att gälla för år 2018.               

Sammanfattning 

Ett förslag till gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för år 2018 har 

upprättats. Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader samt en 

avstämning mot Budget 2018:2.               

Beslutsunderlag 

1. PM Prislista interkommunala ersättningar gymnasiesärskolan 2018 

                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Gymnasiesärskolor där Borås Stad har elever. 

2. Kommuner med elever i Borås Stads gymnasiesärskolor 

  

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



     
 

PM 
   2018-01-30 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gymnasiesärskolans interkommunala ersättningar för 2018. 
 
Följande priser är beräknade för gymnasiesärskolan 2018. 
 
Nationella program       137 000 kr per termin 
Individuella program Grundläggande nivå     261 000 kr per termin  
Individuella program Fördjupad nivå     169 500 kr per termin 
 
 
Prislistan bygger på en kartläggning av faktiska kostnader samt en 
avstämning mot Budget 2018:2. 
 
Prislistan för Nationella, individuella program Fördjupad nivå och individuella 
program Grundläggande nivå är höjda med 3 % sedan föregående prislista för 
2017. 
 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta 
 
att fastställa de angivna beloppen att gälla för 2018. 
 
 
 
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 
 
 
 
 
Michael Malmström 
Controller/Ekonomiansvarig 
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Kommunala vuxenutbildningens interkommunala 

ersättningar år 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer angivna belopp för 

kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar att gälla för år 

2018.        

Sammanfattning 

Ett förslag till kommunala vuxenutbildningens interkommunala ersättningar för 

år 2018 har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Prislista interkommunala ersättningar Vuxenutbildningen i Borås 2018 

                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kommuner med elever inom Borås Stads vuxenutbildning. 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



Prislista Vuxenutbildningen Borås Stad 2018

Sfi 53 kr        / timme

Särskild utbildning för vuxna 545 kr      / timme

Grundläggande vuxenutbildning 74 kr        / poäng

Gymnasial teoretisk inriktning 53 kr        / poäng

Gymnasial yrkesinriktad i egenregi 69 kr        / poäng

Yrkesinriktat i kombination med sfi/gruv i egenregi 80 kr        / poäng

Upphandlad yrkesinriktad utbildning

       OBS Här gäller upphandlat pris med administrativt påslag om: 12 kr           påslag / poäng

Diarienummer:__________ 

Beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden:________________

Kostnader för läromedel, skolmåltider och reseersättning kan tillkomma för elever som är berättiga 

till detta.

Hemkommunen åtar sig att betala hela utbildningskostnaden, även om eleven folkbokför sig i 

Borås under studietiden. Debitering sker ej då eleven avbryter inom en vecka från utbildningens 

start

För elev i behov av  särskilt stöd kan ytterligare kostnader tillkomma, enligt individuell 

överenskommelse.
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Bidragsbelopp för ersättning till fristående 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2018 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fastställer ersättningar till fristående 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor år 2018 enligt upprättat förslag.        

Sammanfattning 

Ett förslag till bidragsbelopp för ersättning till fristående gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor för år 2018 har upprättats. 

Grundbeloppet ska avse ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, 

måltider, administration, mervärdesskatt samt lokalkostnader.               

Beslutsunderlag 

1. Ersättning till fristående gymnasieskolor 2018 

2. Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2018                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor där Borås Stad har elever. 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



   PM 
     2018-01-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ersättning till fristående gymnasieskolor 2018 
 

Gymnasieförordningen 
 

13 kap. Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymna-
siesärskolor 
 
Fastställande av bidrag per kalenderår 
1 § Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ska beslutas per kalenderår. 

 
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderå-
ret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget ska beslutas enligt 
16 kap. 55 § tredje stycket eller 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen 
(2010:800) får det dock beslutas senast den 15 februari det kalenderår som 
bidraget avser. För elever som påbörjar en utbildning under kalenderåret ska 
hemkommunen besluta om bidraget omgående. 

 
För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidraget avse tiden från och 
med den 1 juli samma år. Förordning (2012:402). 
 
Ändringar under löpande budgetår 
2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens gymnasieskola eller gym-
nasiesärskola under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda 
huvudmännen. 

 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin gymnasieskola eller gymna-
siesärskola, får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån ge-
nom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Förordning 
(2012:402). 
 
Grundbelopp 
3 § I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19 kap. 46 § skollagen (2010:800) anges 
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en 



enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Vid tilllämp-
ning av dessa bestämmelser ska ersättning för 
 
1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med 
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivso-
rientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader, 
 
2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som 
används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader, 
 
3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psyko-
logiska eller psykosociala insatser, 
 
4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed 
sammanhängande administration och liknande kostnader, 
 
5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre pro-
cent av grundbeloppet, 
 
6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp), 
och 
 
7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär-
verktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader 
för amortering. 
 
I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en 
särskild variant eller avvikelse i form av riksrekryterande utbildning, bidra-
gets grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 6 §. Förordning (2012:402). 

 
Särskilt om ersättning för måltider 
4 § Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ska innefatta ersättning för skolmåltider, om hemkommunen erbjuder 
kostnadsfria skolmåltider. 

 
En enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag 
från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta ut 
någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Förordning (2012:402). 

 
Särskilt om ersättning för lokalkostnader 
5 § Ersättning för lokalkostnader enligt 3 § 7 ska motsvara hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. 

 
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst 
motsvara den enskilda huvudmannens faktiska kostnader om dessa kostnader 
är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till intresset av att utbild-
ning med enskild huvudman kan etableras. Förordning (2012:402). 



 
Särskilt om ersättning för kapitalkostnader 
6 § Hemkommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid beräk-
ningen av kostnader för inköp. Förordning (2012:402). 

 
Tilläggsbelopp 
7 § Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 § 
skollagen (2010:800) avses ersättning för  
 
1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, 
däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter, och  
 
2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning. För-
ordning (2016:551). 

 
Omfattningen av bidragsberättigad gymnasieutbildning 
8 § Bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola enligt 16 kap. 52 § 
skollagen (2010:800) ska lämnas i en omfattning som minst motsvarar en 
fullständig gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng). 

 
Om elevens hemkommun fördelar ytterligare resurser i en kommunal skola 
för elever som har rätt till utökat program för att uppnå grundläggande behö-
righet till högskoleutbildning inom ett yrkesprogram, ska bidrag lämnas till 
den enskilda huvudmannen också för de kurser utöver 2 500 gymnasiepoäng 
som en elev läser för att uppnå sådan behörighet inom ett yrkesprogram. För-
ordning (2012:402). 
 
Riksprislistan 
9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en kommun ska 
betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när det gäller 
sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § 
fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbe-
loppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som 
föreskrifterna gäller för. 

 
Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och 
landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana 
föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket. 

 
När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt riks-
prislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och berörda 
landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inrikt-
ning ligga till grund för bidragsbeloppen. 

 
Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som av-
ses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Förordning 
(2012:402). 



 
Jämförbara program i gymnasiesärskolan 
9 a § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka av de nationella pro-
gram i gymnasiesärskolan som avses i 19 kap. 48 § första stycket skollagen 
(2010:800) som är jämförbara vid fördelning av resurser. Förordning 
(2012:402). 

 
Redovisning av hur bidraget har beräknats 
10 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola ska för 
den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

 
Av redovisningen ska beloppen för lokalkostnader, administration och mer-
värdesskatt framgå. Om det inte finns särskilda skäl, ska redovisningen även 
innehålla belopp för övriga kostnadsslag var för sig. 

 
Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning. Förordning 
(2012:402). 

 
Utbetalning av bidrag 
11 § Om den enskilda huvudmannen och kommunen inte kommer överens 
om annat, ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. Förordning 
(2012:402). 

 
Kommande verksamhet 
12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldigheten för en enskild 
huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola att lämna uppgifter om 
kommande verksamhet. Förordning (2012:402). 
 
Principer för bidragsberäkning samt bidrag 2018 
För gymnasieskolans del grundas beräkningarna på de resurser som Kommun-
fullmäktige har tilldelat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 2018 för 
att sköta verksamheten. Dock görs Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 
budget inte på detaljnivån ”per gymnasieprogram”. För att få fram en kostnads-
fördelning mellan programmen har samma kostnadsfördelning som gällde i bok-
slut 2016 använts.  
  
När det gäller ersättningen för lokalkostnader, motsvarar den kommunens ge-
nomsnittliga kostnad per elev och program i gymnasieskolan. Redovisning av 
fastigheter har förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning(RKR)s 
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Borås stad har beslutat 
att följa SKLs rekommendation för internränta. 2018 är den satt till 1,75%. 
 
Avdrag från underlaget till grundbidrag har gjorts med kommunens beräknade 
kostnader för insatser för elever i behov av särskilt stöd.  Ersättning för dessa 
kostnader skall istället betalas ut i form av ett individualiserat tilläggsbidrag.  
Likaså har avdrag från underlaget gjorts med kommunens beräknade  
administrationskostnader, för att i stället lägga på lagstadgade 3 procent för att 
täcka dessa kostnader.  
 
Slutligen görs ett påslag på 6 procent som kompensation för att de fristående 
skolorna inte har rätt att lyfta moms på sina kostnader.  



              Grundbelopp till fristående skolor per program i gymnasieskolan: 
 

Program Grundbelopp, 
kr per elev och 
år 

Varav  
lokaler 

Varav 
 adm 

Varav 
moms 

Barn- o fritid 80 436 12 671 2 210 4 553 
Bygg- o anläggning 99 182 22 308 2 725 5 614 
Bygg- o anl. inr.anl.fordon 216 910 62 359 5 960 12 278 
Ekonomi 65 006 9 371 1 786 3 680 
El- o energi 103 682 20 834 2 849 5 869 
Estetiska 89 335 15 271 2 455 5 057 
Estetiska inri. Musik 78 460 15 440 2 156 4 441 
Fordon 119 751 27 592 3 290 6 778 
Fordon inr. transport 171 228 40 690 4 705 9 692 
Handels- o administration 88 397 18 325 2 429 5 004 
Hantverk 138 270 43 893 3 799 7 827 
Hotell- o turism 95 322 17 599 2 619 5 396 
Humansitisk 76 585 9 092 2 104 4 335 
IB 87 219 9 171 2 397 4 937 
IM 140 415 12 945 3 858 7 948 
IMPRO 1     
IMSPR 111 062 12 368 3 052 6 287 
Industri 96 456 19 524 2 650 5 460 
Naturbruk 2     
Naturvetenskap 64 933 9 633 1 784 3 675 
Restaurang- o livsmedel 139 589 30 795 3 836 7 901 
Samhällsvetenskap 61 679 8 445 1 695 3 491 
Teknik 70 494 9 294 1 937 3 990 
VVS- o fastighet 110 424 21 795 3 034 6 250 
Vård- o omsorg 90 373 19 778 2 483 5 115 

1 Aktuellt yrkesprogrampris. 
2 Kommunen har samverkansavtal med Västra Götalandsregionen. 
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Ersättning till fristående gymnasiesärskolor 2018 
 
Gymnasieförordningen 

 
13 kap. Bidrag till huvudmän för fristående gymnasieskolor och gymna-
siesärskolor 
 
Fastställande av bidrag per kalenderår 
1 § Ett bidrag till enskilda huvudmän för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ska beslutas per kalenderår. 

 
Bidraget ska grunda sig på kommunens budget för det kommande kalenderå-
ret och beslutas före kalenderårets början. I de fall bidraget ska beslutas enligt 
16 kap. 55 § tredje stycket eller 19 kap. 48 § fjärde stycket skollagen 
(2010:800) får det dock beslutas senast den 15 februari det kalenderår som 
bidraget avser. För elever som påbörjar en utbildning under kalenderåret ska 
hemkommunen besluta om bidraget omgående. 

 
För elever som påbörjar utbildning i augusti ska bidraget avse tiden från och 
med den 1 juli samma år. Förordning (2012:402). 
 
Ändringar under löpande budgetår 
2 § Om ytterligare resurser ges till hemkommunens gymnasieskola eller gym-
nasiesärskola under budgetåret, ska motsvarande tillskott ges till de enskilda 
huvudmännen. 

 
Om hemkommunen minskar ersättningen till sin gymnasieskola eller gymna-
siesärskola, får bidrag till enskilda huvudmän minskas i motsvarande mån ge-
nom att återstående utbetalningar under budgetåret sätts ner. Förordning 
(2012:402). 
 
Grundbelopp 
3 § I 16 kap. 53 §, 17 kap. 32 § och 19 kap. 46 § skollagen (2010:800) anges 
vilka kostnadsslag som ska ingå i det grundbelopp som lämnas i bidrag till en 



enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola. Vid tilllämp-
ning av dessa bestämmelser ska ersättning för 
 
1. undervisning avse kostnader för skolans rektor och andra anställda med 
ledningsuppgifter, undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivso-
rientering, kompetensutveckling av personalen och liknande kostnader, 
 
2. lärverktyg avse kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som 
används i undervisningen, skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader, 
 
3. elevhälsa avse kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psyko-
logiska eller psykosociala insatser, 
 
4. måltider avse kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed 
sammanhängande administration och liknande kostnader, 
 
5. administration avse administrativa kostnader som ska beräknas till tre pro-
cent av grundbeloppet, 
 
6. mervärdesskatt avse ett schablonbelopp som uppgår till sex procent av det 
totala bidragsbeloppet (grundbelopp och i förekommande fall tilläggsbelopp), 
och 
 
7. lokalkostnader avse kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär-
verktyg och kapital i form av ränta på lån och liknande, dock inte kostnader 
för amortering. 
 
I stället för vad som anges i första stycket ska, i det fall utbildningen är en 
särskild variant eller avvikelse i form av riksrekryterande utbildning, bidra-
gets grundbelopp bestämmas enligt 2 kap. 6 §. Förordning (2012:402). 

 
Särskilt om ersättning för måltider 
4 § Bidraget till en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasie-
särskola ska innefatta ersättning för skolmåltider, om hemkommunen erbjuder 
kostnadsfria skolmåltider. 

 
En enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola, vars bidrag 
från en elevs hemkommun innefattar ersättning för skolmåltider, får inte ta ut 
någon måltidsavgift från den elev som bidraget avser. Förordning (2012:402). 

 
Särskilt om ersättning för lokalkostnader 
5 § Ersättning för lokalkostnader enligt 3 § 7 ska motsvara hemkommunens 
genomsnittliga lokalkostnad per elev i motsvarande verksamhet. 

 
Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader i stället högst 
motsvara den enskilda huvudmannens faktiska kostnader om dessa kostnader 
är skäliga. Vid skälighetsprövningen ska hänsyn tas till intresset av att utbild-
ning med enskild huvudman kan etableras. Förordning (2012:402). 



 
Särskilt om ersättning för kapitalkostnader 
6 § Hemkommunens normala avskrivningsprinciper ska tillämpas vid beräk-
ningen av kostnader för inköp. Förordning (2012:402). 

 
Tilläggsbelopp 
7 § Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 §, 17 kap. 34 § och 19 kap. 47 § 
skollagen (2010:800) avses ersättning för  
 
1. assistenthjälp, anpassning av lokaler eller andra extraordinära stödåtgärder, 
däribland sådana som riktas till elever med stora inlärningssvårigheter, och  
 
2. modersmålsundervisning för elever som ska ges sådan undervisning. För-
ordning (2016:551). 

 
Omfattningen av bidragsberättigad gymnasieutbildning 
8 § Bidrag till en enskild huvudman för gymnasieskola enligt 16 kap. 52 § 
skollagen (2010:800) ska lämnas i en omfattning som minst motsvarar en 
fullständig gymnasieutbildning (2 500 gymnasiepoäng). 

 
Om elevens hemkommun fördelar ytterligare resurser i en kommunal skola 
för elever som har rätt till utökat program för att uppnå grundläggande behö-
righet till högskoleutbildning inom ett yrkesprogram, ska bidrag lämnas till 
den enskilda huvudmannen också för de kurser utöver 2 500 gymnasiepoäng 
som en elev läser för att uppnå sådan behörighet inom ett yrkesprogram. För-
ordning (2012:402). 
 
Riksprislistan 
9 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka belopp en kommun ska 
betala till en enskild huvudman per elev, program och inriktning när det gäller 
sådana grundbelopp som avses i 16 kap. 55 § tredje stycket och 19 kap. 48 § 
fjärde stycket skollagen. När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbe-
loppens storlek ska dessa meddelas senast den 31 januari det kalenderår som 
föreskrifterna gäller för. 

 
Skolverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna och 
landstingen att lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för sådana 
föreskrifter om grundbelopp som avses i första stycket. 

 
När Skolverket meddelar föreskrifter om grundbeloppens storlek enligt riks-
prislistorna ska berörda kommuners budgeterade bidragsbelopp och berörda 
landstings budgeterade kostnader för program och i förekommande fall inrikt-
ning ligga till grund för bidragsbeloppen. 

 
Statens skolverk får meddela föreskrifter när det gäller den ersättning som av-
ses i 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Förordning 
(2012:402). 



 
Jämförbara program i gymnasiesärskolan 
9 a § Statens skolverk får meddela föreskrifter om vilka av de nationella pro-
gram i gymnasiesärskolan som avses i 19 kap. 48 § första stycket skollagen 
(2010:800) som är jämförbara vid fördelning av resurser. Förordning 
(2012:402). 

 
Redovisning av hur bidraget har beräknats 
10 § En kommun som lämnar bidrag för en elev i en fristående skola ska för 
den enskilda huvudmannen kunna redovisa hur bidraget har beräknats. 

 
Av redovisningen ska beloppen för lokalkostnader, administration och mer-
värdesskatt framgå. Om det inte finns särskilda skäl, ska redovisningen även 
innehålla belopp för övriga kostnadsslag var för sig. 

 
Statens skolverk får meddela föreskrifter om sådan redovisning. Förordning 
(2012:402). 

 
Utbetalning av bidrag 
11 § Om den enskilda huvudmannen och kommunen inte kommer överens 
om annat, ska bidraget betalas ut med en tolftedel varje månad. Förordning 
(2012:402). 

 
Kommande verksamhet 
12 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om skyldigheten för en enskild 
huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola att lämna uppgifter om 
kommande verksamhet. Förordning (2012:402). 
 
Principer för bidragsberäkning samt bidrag 2018 
För gymnasiesärskolans del grundas beräkningarna på de resurser som  
Kommunfullmäktige har tilldelat Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden år 
2018 för att sköta verksamheten. 
  
När det gäller ersättningen för lokalkostnader, motsvarar den kommunens  
genomsnittliga kostnad per elev och program i gymnasieskolan. Redovisning av 
fastigheter har förändrats och följer Rådet för kommunal redovisning(RKR)s 
rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar. Borås stad har beslutat 
att följa SKLs rekommendation för internränta. 2018 är den satt till 1,75%. 
 
Avdrag från underlaget till grundbidrag har gjorts med kommunens beräknade 
kostnader för insatser för elever i behov av särskilt stöd.  Ersättning för dessa 
kostnader skall istället betalas ut i form av ett individualiserat tilläggsbidrag.  
Likaså har avdrag från underlaget gjorts med kommunens beräknade  
administrationskostnader, för att i stället lägga på lagstadgade 3 procent för att 
täcka dessa kostnader. 
 
Slutligen görs ett påslag på 6 procent som kompensation för att de fristående 
skolorna inte har rätt att lyfta moms på sina kostnader. 
 
 
 



 
Grundbelopp till fristående gymnasiesärskolor: 

Program Grundbelopp, kr 
per elev och år 

Varav  
Lokaler 

Varav  
adm 

Varav  
moms 

Gymnasie-
särskolan 264 847 30 083 7 277 14 991 
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Miljömålsuppföljning 2017 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

miljömålsuppföljning för 2017.        

Sammanfattning 

Miljöförvaltningen har beslutat att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
ska följa upp följande miljömål 2017: 
Mål 1 Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet 
Mål 2 Barn och ungdomar får grund för miljöengagemang 
Mål 3 Borås är en matsmart kommun 
Mål 4 Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling 
Mål 7 Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en 

miljömålsuppföljning i det digitala verktyget Stratsys. Nämndens 

miljömålsuppföljning återfinns i bilaga 1.  

Beslutsunderlag 

1. Miljömålsuppföljning 2017, 2018-01-30 

                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 



 
 

 

 

Miljörapport 2017 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom 

miljöområdet 

1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 

miljöledningssystem (1a) 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2016 Utfall 2017 

Certifierat miljöledningssystem, antal  Ja  Ja  Ja 

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal  Nej  Nej  Nej 

Certifierat miljöledningssystem, antal 

Nämndens samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och 
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Avslutad 

1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2016 Utfall 2017 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning 
som inkluderar utbildning om Borås Stads 
miljöarbete 

61% 100% 100% 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om 

Borås Stads miljöarbete 

Alla anställda har genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. 
Nyanställda utbildas fortlöpande. 
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1.2 Mål 2. Barn och ungdomar får grund för 

miljöengagemang 

1.2.1 Alla förskolor, skolor och gymnasier har ett 

miljöledningssystem (2b) 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2016 Utfall 2017 

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor 
som har utmärkelsen Grön Flagg eller annat 
certifierat miljöledningssystem, %. 

42,9 100 100 

Andel förskolor, grundskolor och gymnasieskolor som har utmärkelsen Grön 

Flagg eller annat certifierat miljöledningssystem, %. 

Nämndens samtliga skolor är miljöcertifierade enligt Grön flagg. Vuxenutbildningen och 
utbildningskontoret är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 

1.3 Mål 3. Borås är en matsmart kommun 

1.3.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a) 

Målet är uppnått och arbetet fortsätter för ökad andel ekologiska livsmedel. 

1.3.2 Borås Stads skolrestauranger arbetar med 

klimatanpassade menyer (3b) 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Vad är genomsnittlig klimatpåverkan?  Källa: Klimatdataberäkning i 
kostprogram. 

 Avslutad 

Kommentar Det pågår ett kontinuerligt arbete i skolorna med att anpassa skolmåltidsmenyerna för att 
minska klimatpåverkan. 

1.3.3 Matsvinnet minskar i de offentliga köken (3c) 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Handlingsplan för matsvinn. Bifoga handlingsplan. När kommer 
handlingsplanen revideras? 

 Avslutad 

Kommentar Arbetet med att minska matsvinnet pågår kontinuerligt på alla skolor. 
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1.4 Mål 4. Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling 

1.4.1 Miljökrav och etiska krav ställs vid upphandling av varor 

och tjänster (4a) 

Upphandling sker enligt Borås Stads upphandlingsregler som innefattar miljökrav och etiska krav.. 

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 

organisation 

2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 

fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) 

Åtgärder genomförda under året. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av 
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat? 

 Avslutad 

Kommentar Följande klimatkompenserande åtgärder har genomförts under året: inköp av tjänstecyklar, 
miljöutbildning av personal, införande av energieffektiv utrustning, inköp av utrustning resfria möten. Se 
bilaga. 
 
 
 

 



Uppföljning klimatkompensation 2017 - 2017 (Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden) 
Förvaltning Klimatavgift 2015 Åtgärder Budget 2017 Utfall 2017 Kommentar 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen 

1 066 691 Inköp av tjänstecyklar 
(elcyklar, varucyklar) 

100 000 113 228  

Miljöutbildning av 
personal 

55 000 55 000  

Utbildning i sparsam 
bilkörning 

   

Införande av 
energieffektiv utrustning. 

400 000 716 896  

Införande av 
miljöledningssystem 

   

Systematiskt arbete med 
hållbarhetsundervisning 
på gymnasieskolorna. 

   

Systematiskt arbete med 
klimatanpassade menyer. 

   

Utrustning resfria möten 511 691 722 740  

Inköp av busskort för ökat 
kollektivresande istället 
för bilresor. 

   

Inköp av återvinningskärl.    

Totalt 1 066 691   1 066 691 1 607 864   
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Lokalrevision inför Lokalresursplan 2019-2021 

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad 

sammanställning över lokalresursbehov för åren 2019-2021.        

Sammanfattning 

Lokalförsörjningsnämnden har skickat en förfrågan till Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden om kommande lokalresursbehov för åren 2019-

2021. Såväl förutsättningar/behov som utvecklingsområden ska preciseras. Ett 

förslag till sammanställning över lokalresursbehovet för 2019-2021 har 

upprättats.              

Beslutsunderlag 

1. Lokalrevision1 Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

2. Lokalrevision Almåsgymnasiet 

3. Lokalrevision Bäckängsgymnasiet 

4. Lokalrevision Vuxenutbildningen                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämndens diarium 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



Bilaga 1/2 

  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan. 

Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att 

presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 

investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i 

investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer 

detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2. 

Datum: 20171228  

Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

Lokalsamordnare: Jörgen Erlandsson 

Nulägesanalys: GVUF ansvarar för Borås Stads gymnasieskolor omfattande Almåsgymnasiet, 

Bergslenagymnasiet, Bäckängsgymnasiet, Sven Eriksonsgymnasiet, Björkängsgymnasiet, 

Viskastrandsgymnasiet samt Vuxenutbildningen. Alla skolor idag en har hög nyttjandegrad och det saknas 

samlad kapacitet på främst Bäckängsgymnasiet. Sven Erikson och Viskastrand ska enligt plan börja byggas om 

under nästa år vilket kommer att  skapa bättre förutsättningar på dessa skolor. Vi ser ändå att vi framgent 

kommer att ha svårt att möta den ökade elevvolymen. 

Demografi: Befolkningsprognosen visar att åldersgruppen 16-åringar i Borås kommun är ca 1250 år 2017. 

Antalet 16-åringar stiger sedan med ca 200 elever under den kommande femårsperioden. Med nuvarande 

kapacitet kommer vi att få svårt att erbjuda alla plats inom den kommunala skolan. 

Riktlinjer:  

Lokalbehov:  

Bäckängsgymnasiet. Utökade och anpassade lokaler för ämnet idrott och hälsa samt skapande av 

minst 12 nya salar. Förslaget är att skapa detta genom nybyggnation av en idrottshall med teorisalar 

som förläggs på ytan mellan nuvarande Musikhuset och Bäckängsgymnasiet.  

Bäckängsgymnasiet. Utbyggnad av kök anpassat till minst 1500 elever. Köket har idag en kapacitet på 

1000 elever, skolan har ca 1400 elever och vi ser ett ökande söktryck till skolan. 

Almåsgymnasiet. Inbyggnad av innergård utanför nuvarande bibliotek. Detta för att skapa goda 

studiemöjligheter för eleverna, en mindre hörsal med biosittning och grupprum. Det ger även ett 

naturligare flöde genom skolan från huvudentré till idrottshall och matsal. 

Vuxenutbildningen. Nya lokaler som ska rymma 400 – 500 elever och 28 – 30 personal. En 

preliminär bedömning ger ett lokalbehov på 1400 – 1600 kvm, beroende på hur effektivt lokalerna kan 

nyttas. Det finns även ett behov av att binda ihop lokalerna i fastigheten Vulcanus16 med Uranus2, 

förslagsvis med en glasad bro.   
 

Mindre anpassningar:  

Sven Eriksonsgymnasiet  

-Renovering och ombyggnad av personalutrymmen 

-Anpassning av arbetsrum för Ekonomiarbetslaget 

-Anpassning av arbetsrum för Teknikarbetslaget 

-Luftproblem i Torgets lokaler 

-Ombyggnad till sal när skåp flyttas i hus 1 plan 3 

-Förråd till idrottselevernas utrustning.  



Bilaga 1/2 

-Ny varuhiss vid hus 5 till vaktmästeriet 

 

 

Almåsgymnasiet  

-Nytt ljuddämpande golv i C-korridoren.  

-Omdisponering av klassrum i C-korridoren plan 2 

-Renovering av gamla bildsalen 

-BF-arbetsrum 2 blir 1 genom att mellanvägg rivs 

-Ljudisolering av vägg mellan klassrum och gy-chefens kontor 

-Ombyggnation av bibliotek för bättre studiemiljö 

-Ombyggnation av arbetsrum för bagerilärare 

-Byte av 12 kortläsare 

-Mörkläggningsgardiner i ca 35 fönster,  

 

 Bäckängsgymnasiet 

-Omdisponering av bildundervisningslokaler 

-Nytt ventilationssystem till dragskåpen i labbsalarna. 

 

Viskastrandsgymnasiet 

-Inre anpassningar av VVS- och svetslokaler 

-Anpassning av Bananhuset (11:106, byggnaden mellan skolan och parkeringen)för vaktmästare och 

fastighetsskötsel 

-Solavskärmning för fönster 

 

Finns det någon trång sektor?  Se exempel i bilaga 2/parametrar att tänka på.  

Syfte:  

Bäckängsgymnasiet. Behovet av en ny idrottshall har funnits länge och en förstudie gjordes för ett 

antal år sedan. Idrottsutbildningen idag är utspridd och har svårt att leva upp till det som 

styrdokumenten säger. En ny hall med tillhörande salar för teori skulle göra att skolan kan få all 

verksamhet samlad och lämna provisoriska lösningar som använts idag. Skolan behöver även ett kök 

anpassat för fler elever, det saknas plats för ca 500 portioner. Förväntat söktryck gör att ovanstående 

behövs för att kunna bibehålla sitt goda rykte och resultat. Ventilationen till dragskåpen i labb-sal är 

underkända och behöver snarast åtgärdas. 

 

Almåsgymnasiet. Skolan har idag brist på inspirerande studiemöjligheter för eleverna, grupprum i 

olika storlekar samt att få till en fungerande logistik för att förflytta sig inom skolan. Detta går att lösa 

med en inbyggnad av ytan utanför nuvarande bibliotek. Akustiken har utretts i C-korridoren och golvet 

där behöver bytas till ett mer ljuddämpande. Vidare behövs ett antal mindre anpassningar för att 

modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt. 

 

Sven Eriksonsgymnasiet. Startar en större ombyggnad under 2018, dessutom behövs ett antal 

mindre anpassningar för att modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt. 

 

Viskastrandsgymnasiet. Startar en större ombyggnad under 2018, dessutom behövs ett antal mindre 

anpassningar för att modernisera och anpassa skolan till nya arbetssätt. Ett spännande arbete är ett 

helt nytt sätt att se på behovet av elevskåp. I stället för att varje elev får ett eget skåp så kommer det 

att finnas moderna säkra skåp som eleven får checka in och ut i efter behov. Detta gör att skolan kan 

minska på antal skåp och yta för dessa samtidigt som det höjer säkerheten. 

 

Vuxenutbildningen. Vuxenutbildningens enhet för gymnasiala yrkesutbildningar är placerade i lokaler 
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som inte ligger i direkt närhet till resten av verksamheten. För tillfället är de lokaliserade i Almås-

gymnasiet och tillfälliga lokaler på Sparregatan och grundorsaken är att Vuxenutbildningen friställt 

lokaler till förmån för stadens förskola och grundskola.  Det fysiska avstånd som uppstått mellan 

Vuxenutbildningens enheter medför nackdelar för verksamheten. De nationella styrdokumenten ställer 

krav på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och 

skolformer inom Vuxenutbildningen, vilket gör det nödvändig med en sammanhållen verksamhet. Vid 

skolinspektionens senaste besök gavs påpekanden gällande detta, vilket ytterligare understryker 

behovet att sammanföra enheterna så nära varandra som är praktiskt möjligt.  
Lokalförsörjningen har ett avtal till 2024 för Vuxenutbildningens lokaler i fastigheten Vulcanus16 och 

ett nytecknat avtal till 2022 för Vuxenutbildningens lokaler i intilliggande fastighet Uranus2. Det har 

gjorts stora anpassningar i dessa lokaler och de fungerar mycket väl för verksamhetens behov.   

Med tanke på kraven på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika 

kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen verkar en stor mängd av både personal och elever i 

båda dessa fastigheter under en skoldag. Det medför mycket förflyttningar av både personer och 

läromedel på gatan mellan fastigheterna, vilket skapar både arbetsmiljöproblem och 

säkerhetsproblem. Vuxenutbildningen ser därför en stor nytta med att anknyta lokalerna med en 

glasövertäckt bro ovan Bryggaregatan. För att skapa ett trevligt och lite annorlunda elevutrymme som 

bidrar till att liva upp stadsmiljön kan bron vara tät och tillräckligt bred för att möjliggöra plats utmed 

sidorna där eleverna kan sitta vid fasta lite högre smala bänkar med fasta barstolar och plugga/nyttja 

Internet.  
 

Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?  

1. Bäckängsgymnasiet, ny idrottshall, salar och utökad kapacitet i köket. 

2. Nya lokaler till Vuxenutbildningen. 

3. Almåsgymnasiet, inbyggnad av innergård. 

 

Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2018-01-02   

Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Ja, 2018 

Verksamhet: Skola  

Lokalbehov: Almåsgymnasiet har ett stort behov av nya utrymmen för elever där man kan skapa goda studiemiljöer ihop med en integrerad 

cafeteria. De olika skolbyggnaderna har idag inget naturligt flöde genom skolan från huvudentré till idrottshall och matsal. Det finns även 

behov av en mindre hörsal med biosittning. Vi ser att detta går att skapa med en inglasad överbyggnad av innergården utanför nuvarande 

bibliotek. Vi tror att detta skulle minska korridorspring och ljudnivå samtidigt som eleverna får tillgång till attraktiva studiemiljöer.  

Nuläge: Skolan har idag fräscha, moderna lokaler. Det som saknas är en inbjudande miljö för elevernas egna studier och att få till 

fungerande elevströmmar inom skolan.   

Handlingsalternativ: Detta går inte att få till utan föreslagen tillbyggnad. 

Typ av behov: Tillbyggnad 

Typ av lokal: Öppna ytor med avskilda studiemöjligheter, genomströmning av elever och cafeteria.  

Beskriv syftet och behovet: Almåsgymnnasiet vill vara en attraktiv skola för eleverna och ser detta som ett led i det arbetet.

  

Storlek/Antal: Ca 800 elever  

Yta:         m² 

Krav: Ska uppfylla byggnormen för skollokaler  

Parkeringsplatser och angöring: Ev behöver 2-3 platser flyttas 

Verksamhetsbeskrivning: Gymnasieskola  

Specifika behov: Ska uppfylla normen för skolmiljö. 

Demografisk utveckling i området: För att kunna växa och attrahera nya sökanden måste skolan hela tiden skapa så attraktiva 

studiemöjligheter som möjligt för eleverna.  

Tidplan: Snarast 

Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.   

Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas. 

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning. 

Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?  ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex: 

anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2018 -01-02   

Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Ja, 2011 och varje år efter det.  

Verksamhet: Gymnasieskola, Bäckängsgymnasiet  

Lokalbehov: Skolan saknar idag en egen idrottshall för att kunna tillgodose kraven i ämnet Idrott och Hälsa samt minst 9 teorisalar samt 3 

salar för musikundervisningen för att kunna ta emot alla sökande och gå ur inhyrda lokaler. Skolans kök har idag kapacitet för ca 1000 

elever, skolan har idag ca 1400 elever och vi har ett högt söktryck till skolan. Bedömningen är att köket behöver kapacitet för minst 1500 

elever. 

Nuläge: Skolan har idag en mindre idrottshall som är anpassad för idrott på mellanstadienivå på området och en äldre idrottssal i 

huvudbyggnaden dessutom hyr man in sig i Sturehallen. Lokalen i huvudbyggnaden kan med fördel anpassas till den estetiska 

verksamheten.  

Handlingsalternativ: Skolan har löst de mest akuta problemen via inhyrning av lokaler i närheten av skolan. 

Typ av behov: Nybyggnation 

Typ av lokal: Idrottslokal och teorisalar samt ombyggnad av kök.  

Beskriv syftet och behovet: Det finns i nuläget stora brister i den fysiska lärmiljön för ämnet Idrott och hälsa och skolan har svårt att få plats 

med idrottsundervisningen i nuvarande lokaler. För att få en fungerande arbetsmiljö för kökspersonalen och kapacitet för skolans storlek 

behöver köket byggas om.  

En ny idrottshall blir ett välkommet tillskott på kvällar och helger för alla föreningar i Borås. 

  

Storlek/Antal: Ca 1500 elever på skolan  

Yta:         m² 

Krav: Uppfylla kraven för gymnasial skolmiljö.  

Parkeringsplatser och angöring: Skolan har inget extra behov när det gäller idrottshallen. Det är en fördel att det finns befintliga 

parkeringsplatser runt området med tanke på användning på kvällstid och helger. Kan ev behövas ny angöring vid ombyggnad av kök. Det 

får projektering utvisa.  

Verksamhetsbeskrivning: Gymnasieverksamhet  

Specifika behov: Ska uppfylla byggnormen för skollokaler. 

Demografisk utveckling i området: En förväntad ökning av elevunderlaget kommer inte att kunna tas emot om inte skolan får nya lokaler. 

Tidplan: Snarast 

Vilka lokaler lämnas: Sturehallen, Gustav Adolfs församlingshem och ev inhyrda paviljonger.   

Kostnader: Gustav Adolfs församlingshem, 480 000 kr. Paviljonger 280 000 kr. Hyra av Sturehallen, 240 000 kr 

Vilken nettoökning ger projektet? Ny projektering får utvisa vad kostnaden blir. 

Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?  ’ 



Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex: 

anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 

 

  

 



  

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan. 

Blanketten fylls i med relevant specificerad information. 

Datum: 2018-01-02   

Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen  

Lokalresursplanen: Ja, 2018 

Verksamhet: Skollokaler  

Lokalbehov: Vuxenutbildningens enhet för gymnasiala yrkesutbildningar är placerade i lokaler som inte ligger i direkt närhet till resten av 

verksamheten. För tillfället är de lokaliserade i Almåsgymnasiet och tillfälliga lokaler på Sparregatan och grundorsaken är att 

Vuxenutbildningen friställt lokaler till förmån för stadens förskola och grundskola.  Det fysiska avstånd som uppstått mellan 

Vuxenutbildningens enheter medför nackdelar för verksamheten. De nationella styrdokumenten ställer krav på en flexibel och kontinuerlig 

utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom Vuxenutbildningen, vilket gör det nödvändig med en 

sammanhållen verksamhet. Vid skolinspektionens senaste besök gavs påpekanden gällande detta, vilket ytterligare understryker behovet 

att sammanföra enheterna så nära varandra som är praktiskt möjligt. 

Sammanfattningsvis behöver lokalerna rymma 400 – 500 elever och 28 – 30 personal. En preliminär bedömning ger ett lokalbehov på 1400 

– 1600 kvm, beroende på hur effektivt lokalerna kan nyttas. 

Med tanke kraven på en flexibel och kontinuerlig utbildning där eleven skall kunna kombinera olika kurser och skolformer inom 

Vuxenutbildningen verkar en stor mängd av både personal och elever i båda dessa fastigheter under en skoldag. Det medför mycket 

förflyttningar av både personer och läromedel på gatan mellan fastigheterna, vilket skapar både arbetsmiljöproblem och 

säkerhetsproblem. Vuxenutbildningen ser därför en stor nytta med att anknyta lokalerna med en glasövertäckt bro ovan Bryggaregatan. 

För att skapa ett trevligt och lite annorlunda elevutrymme som bidrar till att liva upp stadsmiljön kan bron vara tät och tillräckligt bred för 

att möjliggöra plats utmed sidorna där eleverna kan sitta vid fasta lite högre smala bänkar med fasta barstolar och plugga/nyttja Internet.    

Nuläge: Lokalförsörjningen har ett avtal till 2024 för Vuxenutbildningens lokaler i fastigheten Vulcanus16 och ett nytecknat avtal till 2022 
för Vuxenutbildningens lokaler i intilliggande fastighet Uranus2. Det har gjorts stora anpassningar i dessa lokaler och de fungerar mycket 
väl för verksamhetens behov. 
 Vuxenutbildningen har idag även lokaler i Almåsgymnasiet och på Sparregatan som vid en önskad nyetablering frigörs.  

Handlingsalternativ: Finns inga, behöver nya ytor för att bedriva verksamheten. 

Typ av behov: Inhyrning av nya lokaler i anslutning till nuvarande verksamhet. 

Typ av lokal:  

6 lektionssalar för 30 elever  

4 lektionssalar för 24 elever  

2 lektionssalar för 16 elever  

1 lektionssal för 60-70 elever  

1 studiehall/workshop för 16 elever  

3 grupprum för 8-10 elever  

3 samtalsrum för 2-3 personer  

1 metodsal med plats för utrustning, material och 20 elever (dvs ett extrastort klassrum och tillhörande förrådsutrymme). Certifieringen för 

vård- och omsorgscollege kräver utrymme för två vårdsängar.  

1 förråd med plats för läromedel och laddningsplats för 3 datorvagnar  

1 elevuppehållsrum med elevpentry för medhavd lunch, plats för ca 80 elever  

elevtoaletter och ett vilrum, enl byggnorm 

 24-28 lärararbetsplatser  

1 kontor med arbetsplats för 3 personer (ledning och administration)  

1 förråd med plats för kopiator och övrigt kontorsmaterial  

1 konferensrum med plats för 28-30 lärare  

1 personalrum med pentry och kaffemöjlighet, plats för 28-30 lärare  

2 personaltoaletter   



Beskriv syftet och behovet: Syftet är att samla all vuxenutbildning så att eleverna får en ökad valmöjlighet och verksamheten en bättre 

möjlighet att samordna sina resurser.  

Storlek/Antal: 400 – 500 elever och ca 30 personal  

Yta: 1400 - 1600 m² 

Krav: Uppfylla byggnormen för skollokaler.  

Parkeringsplatser och angöring: Inga utöver traditionell angöring för normal hantering. 

Verksamhetsbeskrivning: Vuxenutbildning  

Specifika behov: Ska uppfylla normerna för skolmiljö. 

Demografisk utveckling i området: Osäkerheten i flyktingströmmar och var de etablerar sig, gör prognos för lokalbehov svår att göra på 

lång sikt. Stadsbidrag likande yrkesvux kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet. Yrkeshögskolemyndighetens beslut och 

finansieringsförutsättningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet gällande YH 

Tidplan: Snarast 

Vilka lokaler lämnas: Almåsgymnasiet, Sparregatan 12    

Kostnader: Almåsgymnasiet 400 000 kr, Sparregatan 500 000 kr. 

Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning. 

Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?  ’ 

Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex: 

anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet. 

Övrig information: Ange övrig relevant information. 
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Remiss- Motion En mätt elev är en produktiv elev! 

Förslag till beslut - 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker motionen.  

Sammanfattning 

I motionen En mätt elev är en produktiv elev föreslås att Kommunfullmäktige 

beslutar om en rad åtgärder som rör skolmåltider. Förslagen rör omfattningen 

av specialkost, utökat matutbud, gymnasielever sköter tillagning, förbättrad 

matkvalitet genom samverkan med VGR samt utvärdering av bufféservering i 

grundskolan. Därutöver föreslås att Grundskolenämnden ska använda 

eventuella resursöverskott till en rad olika åtgärder. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande i de delar av 

förslaget som endast rör Grundskolenämnden och avstyrker gällande de övriga 

förslagen. 

             

Ärendet i sin helhet 

I motionen En mätt elev är en produktiv elev föreslås att Kommunfullmäktige 

beslutar om en rad åtgärder som rör skolmåltider.  

 

Två av förslagen rör enbart Grundskolenämnden. Dessa är utvärdering av 

bufféservering och användning av eventuella resursöverskott. Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande avseende dessa.  

 

Övriga förslag presenteras och kommenteras nedan: 

 

- att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl 

föreligger.  

Nämndens kommentar: I motionen anges att över 30 procent av eleverna har 

specialkost idag. Detta är ett mått som avser grundskolan. I gymnasieskolan 
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förekommer specialkost, men inte i denna omfattning. Elev kan ansöka om 

specialkost via en blankett som finns på Borås-webben. Specialkost är förutom 

medicinska allergier även bland annat vegetarisk kost eller har en koppling till 

religiösa skäl.  

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fått 

information om att det pågår en utredning i grundskolan avseende specialkost i 

denna skolform. Nämnden anser utredningen ska avvaktas innan beslut fattas 

om eventuella förändringar. Nämnden avstyrker förslaget.  

 

- att kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett 

samverkansuppdrag med berörda nämnder för att se över, och 

utvärdera, möjligheten till ett större matutbud – lagad av äldre elever i 

de praktiska gymnasieskolorna.  

Nämndens kommentar: På Almåsgymnasiet finns Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet som är ett yrkesprogram. För utbildningen finns ett 

stort antal kurser som eleverna läser, enligt en studieplan. Kurserna är både 

praktiska och teoretiska, delar av utbildningen görs som APL (arbetsplatsförlagt 

lärande). Vissa av de praktiska kurserna handlar om matlagning och eleverna 

kan vara med och tillaga mat till exempel till skolans restaurang. Denna 

matlagning ingår som en del i elevernas utbildning. Att öka volymen till att 

handla om matlagning inom skolmåltid låter sig inte göras inom ramen för 

elevernas utbildning. Det är således inte möjligt utifrån studieplanen  

att eleverna skulle tillaga skolmat såsom det föreslås i motionen.  

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att  

elever på Restaurang- och livsmedelsprogrammet genomför utbildning och i 

detta inryms inte att tillaga skolmåltider. Nämnden avstyrker förslaget.  

 

- att kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att upprätta 

kontakt med Västra Götalandsregionen i syfte att se över möjligheten 

till ett utökat matutbud och eventuella kostnadseffektiviseringar med 

bibehållen eller förbättrad matkvalitet.  

Nämndens kommentar: Inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens 

verksamheter är nyttjandegraden och effektiviteten hög redan nu.  

Förslag till beslut: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avstyrker 

förslaget.  

 

Beslutsunderlag 

1. Motion En mätt elev är en produktiv elev 

2. Blankett för ansökan om specialkost                                

Samverkan 

FSG 2018-01-17 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 

 



ANSÖKAN OM SPECIALKOST 
Förskola, skola och gymnasieskola
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Behöver barnet/eleven medicin vid reaktion på intag?

Allergisk/Överkänslig mot:

Är detta i så fall informerat till skolan?

Ansökan om specialkost lämnas till personalen i köket på förskolan eller skolrestaurangen. 
Om det sker förändringar är det viktigt att dessa meddelas köket så snart som möjligt. 

Ansökan ska förnyas inför varje läsårsstart. 

NejJa

NejJa

Namn:

Förskola/Skola:

Personnummer:

Avdelning/Klass:

Vårdnadshavare:

Ev ytterligare kontaktperson:

E-post: Telefon:

Mjölkprotein

Gluten

Ägg

Sojaprotein

Jordnötter, nötter, mandel

Rå Tillagad

Har diabetes Önskar kolhydraträkning Ej soppa

Äter inte griskött

Äter inte skaldjur

Vegetarisk kost (innehåller mejeriprodukter och ägg) 

Äter inte nötkött Äter inte blodmat

Telefon:

Äter fisk/skaldjur

Diabetes:

Övrigt:

Övrigt

Rå Tillagad

Rå Tillagad

Tål ren havre

Fisk

Baljväxter (ärtor/bönor/linser)

Laktos Tål laktos i tillagad mat

Rå Tillagad

Datum:

Tomat.

Citrusfrukter:

Äpple:

Morot:

Skriv ut formulär

Skriv ut formulär



 

En mätt elev är en produktiv elev! 
 

Den 28 september 2015 publicerade Borås Tidning en artikel där en 11 år gammal elev valde att starta 

en namnsamling bland sina skolkamrater för att få till en förändring kring skolmaten. Fortsättningsvis 

publicerade Borås Tidning en debattartikel den 17 januari 2017 där skribenten påtalade sin mening 

kring "vegonorm" - ett köttfritt alternativ.  

Ovanstående exempel är endast två röster i en stad med nu över 110 000 invånare. Borås Stad är en 

stad som fortsätter att växa, och med tillväxten även de många olika åsikterna och önskemålen från 

eleverna. Det vore dock ett kostsamt, om inte omöjligt, uppdrag att individuellt erbjuda varje elev sitt 

önskemål. Däremot kan Borås Stad se över möjligheter som främjar eleverna önskemål samtidigt som 

ekonomiska resurser inte behöver omfördelas från andra viktiga verksamheter. 

Grundskoleförvaltningen har dock enligt uppgift meddelat att ca 34 procent av eleverna i Borås Stads 

skolor någon form av specialkost, varav endast i ca 8 procent av ärendena föreligger medicinska skäl. 

Detta föranleder en merkostnad om ca 7–8 mnkr i Grundskolenämndens budget - resurser som kan 

omprioriteras till att förstärka matutbud, matkvalitet och den generella verksamheten. Borås Stad bör 

vara en stad som endast serverar specialkost utifrån medicinska skäl - där stort beaktande tas till 

ekologisk och närproducerade livsmedel - och med ett grundläggande mål om så god kvalitet och brett 

utbud som möjligt för samtliga elever.  

I skollagen 10 kap. 10 § återfinns följande text, "Eleverna ska utan kostnad [...] erbjudas näringsriktiga 

skolmåltider". Pararellt kan följande stycke utläsas ur Kommunallagen 2 kap. 2 §, "Kommuner och 

landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat". 

Medicinska skäl är ett obestriderligt skäl för en elev att serveras specialkost, därmed ska även denna 

möjlighet ej rubbas eller förändras. 

Bufféservering är ett annat alternativ som provas runtom i landet, och innebär att det serveras flertalet 

rätter och att eleverna utifrån dessa rätter själva väljer vad de vill äta. Detta kan givetvis göras på mer 

än ett sätt. Exempelvis kan en rätt varje dag vara enligt en fastlagd meny medans personalen i köket 

ges fritt utrymme att tillaga övriga maträtter i buffén- vilket givetvis möjliggör för ökad kreativitet och 

effektivitet - samt en förbättrad arbetsmiljö för den anställde. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Buffékonceptet har redan prövats i andra kommuner, bland annat i Trelleborgs kommun, där resultatet 

från en bufféservering visat sig vara ett mindre svinn samt ett betydligt högre nöjdhetsindex än 

tidigare. Kostnaderna har samtidigt varit oförändrade(!). Att minska svinnet i de kommunala 

serveringarna ligger i linje med vad som stipuleras i antagna hållbarhetsmål och bör därför vara en 

prioriterad fråga för kommunen. 

Till följd av ovanstående information yrkar Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

att Borås Stad endast erbjuder specialkost endast där medicinska skäl föreligger. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden ett samverkansuppdrag med 

 berörda nämnder för att se över, och utvärdera, möjligheten till ett större matutbud - 

 lagad av äldre  elever i de praktiska gymnasieskolorna. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att utvärdera bufféservering i 

 kommunens skolkök. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Kommunstyrelsen att upprätta kontakt med Västra 

 Götalands Regionen i syfte att se över möjligheten till ett utökat matutbud och 

 eventuella kostnadseffektiviseringar med bibehållen eller förbättrad matkvalitet. 

att Kommunfullmäktige uppdrar Grundskolenämnden att använda eventuella 

 resursöverskott till den generella verksamheten, ökad studiekvalitet, trygghet och 

 trivsel, rekrytera samt bibehålla personal. 

 

För Sverigedemokraterna, 

Patric Silfverklinga 

Björn Qvarnström 
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Remiss: Granskning av översiktsplan för Borås  
  Kommunstyrelsens diarienummer: KS 2013-00272 212  

Förslag till beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker granskning av 

översiktsplan för Borås. 

Sammanfattning 

När ny översiktsplan var på remiss yttrade sig Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden över förslaget. Nämnden påpekade att det i förslaget 

saknades skrivningar om utvecklingen av gymnasie- och vuxenutbildningen 

kopplat till den befolkningsutveckling som enligt planen handlar om 35 000 fler 

boråsare 2035.  

 

Nu är översiktsplanen (ÖP) på nytt på remiss för granskning. Nämnden 

konstaterar att nämndes påpekande har kommenterats men inte lett till åtgärd 

då ”ÖP inte i detalj kan beskriva aspekter av skolväsendet kopplat till 

befolkningsutvecklingen ÖP kan ses som ett stöd i andra förvaltningars 

långsiktiga arbete, genom att beskriva en övergripande utvecklingsstrategi med 

avseende på bostäder och service.”.  

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar anvisningen i kommentaren. 

I övrigt har nämnden inga nya synpunkter. Nämnden tillstyrker Utställning av 

översiktsplan för Borås.   

 

             

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrade sig över förslaget till ny 

översiktsplan under samrådsperioden som pågick mellan 30 januari och 30 april 

2017. Nämnden påpekade att det i förslaget till den nya planen saknades 

skrivningar om utvecklingen av gymnasie- och vuxenutbildningen kopplat till 

den befolkningsutveckling som enligt planen handlar om 35 000 fler boråsare 

2035.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Nu har Samhällsbyggnadsnämnden, utifrån de synpunkter som kom in under 

samrådsperioden, omarbetat förslaget och sänt ”Utställning av översiktsplan för 

Borås” på remiss. Tillsammans med den omarbetade översiktsplanen (ÖP) 

sändes även samrådsredogörelsen med kommentarer till inkomna 

samrådsyttranden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden konstaterar att 

nämndens framförda synpunkt har kommenterats i samrådsammanställningen 

med inte lett till någon ändring i planen. Kommentarens lydelse: 

”Översiktsplanen kan inte i detalj beskriva aspekter av skolväsendet kopplat till 

befolkningsutvecklingen. ÖP kan ses som ett stöd i andra förvaltningars 

långsiktiga arbete, genom att beskriva en övergripande utvecklingsstrategi med 

avseende på bostäder och service.” 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar anvisningen i kommentaren. 

I övrigt har nämnden inga nya synpunkter. Nämnden tillstyrker Utställning av 

översiktsplan för Borås.   

 

Beslutsunderlag 

1. Samrådsredogörelse 

2. Översiktsplan för Borås - Utställningsförslag                      

3. Miljökonsekvensbeskrivning                      

Samverkan 

FSG 2018-01-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

Ordförande 

Anders Waldau 

Utbildningschef 
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Bakgrund 
Aktualiteten i Borås Stads gällande översiktsplan ÖP06 har prövats, med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och utgör ett 

bättre stöd för långsiktig planering. ÖP06 gäller dock fram till dess att en ny ÖP beslutas. 

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kommunen bör utvecklas för att skapa en attraktiv och 

hållbar kommun. Den grundar sig på befintlig bebyggelse och andra värden i kommunen som vi 

vill utveckla och förädla. Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för detaljplanering och bygglov. 

Översiktsplanen är ett omfattande och levande dokument som utvecklas och förfinas för att 

spegla aktuella förhållanden. 

Genom översiktsplaner och detaljplaner planeras kommunens mark och vatten på översiktlig och 

detaljerad nivå. Översiktsplanen är ett paraply för kommunens planarbete– fördjupade 

översiktsplaner, planprogram, strategiska planer, detaljplaner och bygglov. Alla kommuner ska 

enligt PBL ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 

Samrådsprocessen 
Samrådet för ny översiktsplan pågick perioden 30 januari – 30 april 2017. Samrådsunderlaget 

remitterades till lokala nämnder och bolag, statliga myndigheter samt organisationer och 

intresseföreningar.  

Samrådsförslaget var utställt på samtliga av Borås bibliotek och i Stadshuset. 

Samrådshandlingarna har varit tillgängliga på Borås stads hemsida. Sex öppna mingelkvällar har 

ordnats i Sandared, Fristad, Dalsjöfors, Viskafors samt två tillfällen i Borås. Vid dessa tillfällen 

har samhällsplanerare funnits på plats för att svara på frågor om planen. Annonsering har skett 

via webben, i Borås tidning samt i biblioteken.  

Myndigheter, nämnder, grannkommuner, föreningar, företag, allmänheten m.fl. som är berörda 

av översiktsplanen har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Antal yttranden som 

kommit in redovisas i tabellen nedan.  

Statliga och regionala myndigheter 12 

Kommunala nämnder och bolag i 
Borås stad 

25 

Grannkommuner och regioner 11 

Politiska partier 9 

Föreningar, organisationer och 
företag  

12 

Allmänheten  30 

TOTALT 99 
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Sammanfattning av inkomna synpunkter 
Samrådet har visat att majoriteten av remissinstanserna ställer sig bakom förslagets övergripande 

innehåll. Många synpunkter har dock framförts som föranleder tillägg/ ändringar i olika delar av 

materialet.  

Samrådsyttrandena speglar en samsyn kring de utmaningar som Borås står inför då staden växer – 

såsom exempelvis förtätning och trafik. Då stadens ska förtätas behöver det ske hållbart och det 

är särskilt viktigt att värna de gröna värdena då mer bebyggelse tillkommer. Trafiken är en stor 

utmaning att hantera då Borås växer vilket kräver ett helhetsgrepp och en långsiktig strategi för 

att säkerhetsställa en hållbar och säker trafiksituation i kommunen. 

Det påpekas även att det behöver bli tydligare kring själva genomförandet av de tankar och idéer 

som översiktsplanen föreslår. De visioner/planer/idéer som finns behöver tydligare beskrivas hur 

de ska genomföras och inom vilken tidsperiod de ska utföras. På så sätt kan de förslag som lyfts 

fram i översiktsplanen bli tydligare och vara vägledande för kommande planeringen av Borås. 

Översiktsplanens möjligheter och begränsningar 
Översiktsplanen har en bred ansats men syftar främst till att redogöra för kommunens framtida 

mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är viktig som övergripande planeringsinstrument 

och underlag för hela kommunen men många frågor måste redas ut i senare skeden. Det finns 

många synpunkter som framförs som är väsentliga men som berör aspekter som inte kan 

behandlas i en översiktsplan. Den generella bedömningen utifrån samrådet är att det behövs ett 

fortsatt arbete efter översiktsplanens antagande. Detta beskrivs närmare i ett nytt avsnitt i 

utställningshandlingen, kallad Planens genomförande.  

Översiktlig beskrivning av genomförda ändringar och 

kompletteringar 
Samrådets yttranden och synpunkter har lett till ett antal förändringar av olika omfattning. Listan 

nedan beskriver översiktligt vilka förändringar som gjorts. Enskilda synpunkter finns bemötta i 

tabellen nedan. 

 Beskrivning av hur översiktsplanens intentioner kan genomföras (Planens 

genomförande). I beskrivningen ingår förslag till tidshorisonter för utpekade områden 

med ändrad användning, samt förslag till fortsatt arbete efter ÖPs antagande.  

 Fortsatt utredningsarbete med övergripande trafikfrågor kommer genomföras inom 

ramen för en trafikplan som upprättas efter ÖPs antagande. 

 Förtydliganden kring samhällsutvecklingen utanför de föreslagna kärnorna. Det handlar 

dels om en uppdatering av strukturbilden och beskrivningar av bebyggelseutveckling 

utanför tätort. 

 En översyn av kartmaterialet för att öka tydligheten. Avgränsningar har setts över och i 

vissa fall justerats. 
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 Generella ändringar och kompletteringar i delen Hänsyn och riksintressen. Framförallt 

efter önskemål från statliga remissinstanser som önskat förtydliganden i vissa frågor. Det 

har också föranlett kompletteringar och ändringar i tillhörande kartmaterial.  

 Generella redaktionella ändringar och kompletteringar som förbättrar läsbarhet och 

tydlighet.  
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Inkomna yttranden/synpunkter 
Samtliga inkomna synpunkter redovisas i tabellen. I högerspalten ges kommentarer till respektive 

synpunkt i de fall det ansetts nödvändigt. Privatpersoner har anonymiserats och endast 

synpunkter som bedöms relevanta ur översiktsplaneperspektiv har tagits med. 

Statliga och regionala 
myndigheter 

 

Yttrande  Kommentar 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras utifrån 
denna synpunkt, som även framförts av 
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översiktsplanen bör framgå att lokalisering av 
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) 
inom den MSA-påverkande ytan ska samrådas 
med berörd flygplats. Konsekvenser av 
hinderbegränsande områden och bullerkurvor 
ska redovisas i översiktsplanen i form av 
restriktioner och eller rekommendationer.  
 
Översiktsplanen saknar beskrivningar av hur 
kommunen ser på riksintresset väg 40:s funktion 
och utvecklingsmöjligheter kopplat till 
kommunens övriga planering, samt hur 
kommunen tänker tillgodose/tillvarata dessa 
intressen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås, har 
ännu ingen korridor valts. Först vid val av 
korridor, det vill säga efter 
lokaliseringsutredningen, blir 
riksintresseanspråket skarpt. Länsstyrelsen anser 
att Götalandsbanan, delen Bollebygd-Borås alltså 
ännu inte kan behandlas som riksintresse som 
innebär inskränkningar i planeringen. Dialog 
pågår mellan statliga myndigheter 
kring hur Götalandsbanans sträckning ska 
hanteras innan en korridor är beslutad. Öster om 
Borås stad pågår en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) 
kring höghastighetsbanan.  
 
Observera att Funktionellt prioriterat vägnät 
som i översiktsplanen beskrivs under rubriken 
Riksintresse kommunikationer, inte är av 
riksintresse. 
 
Totalförsvarets militära del  
I Borås kommun finns inga öppet redovisade 
riksintressen för totalförsvarets militära del. I 
kommunen är det därför framför allt höga 
objekt, exempelvis vindkraftverk, som kan 
påverka riksintresset för totalförsvaret negativt. 
En generell text om riksintressen för 

bl.a. Trafikverket, Swedavia och 
Luftfartsverket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det ligger i Borås intresse att upprätthålla 
väg 40s funktion som 
kommunikationsanläggning. Samtidigt är 
behovet av bl.a. bostadsutveckling i staden 
viktigt för kommunen. Borås verkar för 
mer hållbart resande genom de strategier 
som beskrivs i planförslaget. Vidare 
samverkar Borås med Trafikverket, t.ex. 
genom medverkan i ÅVS Noden Borås, 
samt genom en kommande 
överenskommelse om förändrad 
markanvändning i staden och 
upprätthållande av väg 40s funktion. Detta 
kommer framgå av utställningshandlingen 
under riksintressen. 
 
Trafikverkets PM Trafikverkets förhållningssätt 
i plan- och fastighetsfrågor kopplat till En ny 
generation järnväg bidrar med förtydliganden i 
frågan. Översiktsplanen kompletteras 
utifrån denna nya kunskap. Dock finns 
fortfarande oklarheter kring vad som gäller 
i de olika delarna av 
höghastighetsjärnvägens utpekade område. 
Borås Stad välkomnar förtydliganden från 
myndigheterna och betonar vikten av 
dialog mellan kommun och stat i frågan. 
Detta framgår av utställningshandlingen.  
 
 
Noteras. 
 
 
 
  
 
Se kommentar till Försvarsmaktens 
yttrande.  
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totalförsvarets militära del saknas och bör 
kompletteras. Ett förslag finns i 
Försvarsmaktens yttrande, som bifogas.  
 
Energiproduktion och -distribution  
Den senaste informationen om 
riksintresseområden för vindbruk finns att tillgå 
via vindbrukskollen: http://www.vindlov.se.  
Länsstyrelsen rekommenderar att 
översiktsplanen uppdateras utifrån senast 
tillgängliga data.  
 
Hushållningsbestämmelserna kap 4 MB  
Det bör framgå tydligare av översiktsplanen om 
något Natura 2000-område riskerar att påverkas 
och vilken hänsyn som då krävs. Observera att 
även åtgärder utanför ett Natura 2000-område 
kan innebära en påverkan. 
 
Miljökvalitetsnormer  
MKN vatten  
Kommunerna har i Vattenmyndighetens 
gällande åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 
(2016-2021) ett uppdrag att utveckla sin 
översikts- och detaljplanering och prövning 
enligt 3 kap. 5 § PBL så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås. 
Kommunen behöver därmed göra en 
bedömning av om översiktsplanen innebär 
svårigheter att uppnå MKN för berörda 
vattenförekomster.  
 
Kommunen skriver i 
miljökonsekvensbeskrivningen att 
översiktsplanen inte bedöms inverka på 
möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för 
vatten. Länsstyrelsen bedömer att detta är för 
översiktligt, och att översiktsplanen behöver visa 
mer specifikt vilka vattenförekomster detta 
gäller, motiv till bedömningen av huruvida MKN 
nås, och hur kommunen avser hantera detta i 
planeringen. De vattenförekomster som har dålig 
vattenkvalitet och som därför särskilt måste 
beaktas vid planering och byggande ska på ett 
tydligare sätt redovisas med text och kartor. Då 
översiktsplanen beskriver befintlig och 
tillkommande bebyggelse och verksamheter är 
det särskilt lämpligt att bedöma de samlade, 
kumulativa, effekterna. 
 

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

http://www.vindlov.se/
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Information om de enskilda 
vattenförekomsternas miljökvalitetsnormer och 
status finns i databasen VISS (www.viss.lst.se) 
och i kartfunktionen vatten-kartan 
(www.vattenkartan.se). I förvaltningsplanen för 
Västerhavets vattendistrikt finns mer utförliga 
beskrivningar av bland annat bakgrunden till 
normsättning och principer för undantag. 
  
Det är positivt ur vattenvårdssynpunkt att 
nytillkommande bebyggelse och förtätning i 
första hand sker på redan ianspråktagen mark. 
Förtätning inom strandnära områden kan dock i 
förlängningen innebära att man skapar ett behov 
av anläggningar i vatten, till exempel bryggor 
som kräver tillstånd/anmälan. Vid all 
bebyggelseplanering ska gällande 
miljökvalitetsnormer beaktas. Ny bebyggelse 
inom strandnära områden bör styras undan inom 
områden som ansluter till extra känsliga 
vattenförekomster när de kan motverka att 
MKN kan följas. Länsstyrelsen vill upplysa om 
att mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i dom 
2016-08-30 (Svea HR M 8984-15) har tagit 
ställning till att 2 kap miljöbalken ger utrymme 
för tolkningar som är förenliga med 
Weserdomen (EU-domstolen 1 juli 2015, C-
461/13). I Weserdomen slås fast att 
medlemsstaterna är skyldiga att inte ge tillstånd 
till verksamheter som riskerar att orsaka en 
försämring av en ytvattenförekomsts status eller 
äventyra uppnåendet av en god status hos en 
ytvattenförekomst. Läs mer om detta på Hav- 
och vattenmyndighetens hemsida. 
 
MKN luft  
Halterna av luftföroreningar är inte enbart 
beroende av mängden utsläpp, lokalt och 
regionalt som beskrivs i samrådshandlingen, utan 
också av hur luften kan omsättas i exempelvis 
gatumiljö. Kommunen bör visa i översiktsplanen 
vilka konsekvenser för luftkvaliteten i olika 
områden som kan komma av planerna på att 
ytterligare förtäta bebyggelsen där. Klaras MKN 
i alla områden? 
 
Strandskydd och landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen  
Kommunen behöver visa en långsiktig strategi 
för hur bebyggelse kan utvecklas med hänsyn till 
strandskyddet. Ny bebyggelse ska som grund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras 
utifrån synpunkter på MKN vatten. I delen 
Hänsyn och riksintressen beskrivs riktlinjer 
för att upprätthålla god vattenkvalitet i 
kommunen. Hänvisning görs till VISS och 
Vattenkartan.   
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras 
utifrån synpunkter på MKN luft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
utförligare beskrivning av 
strandskyddsbestämmelser samt riktlinjer 
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anpassas till gällande strandskyddsgränser. 
Kommunen kan redan i översiktsplanen visa på 
ifall alternativa lokaliseringar saknas, vilket är ett 
av de särskilda skälen som kan åberopas för att 
upphäva eller få dispens från strandskyddet 
enligt 7 kap. 18 c §, punkt 5 miljöbalken.  
 
Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) och 
översiktsplanen föreslår inga nya. 
 
Mellankommunala frågor  
Länsstyrelsen noterar några mellankommunala 
frågor som bör komplettera översiktsplanen:  
 
Naturmiljö  
Natura 2000-området Abborrås ligger endast 10 
meter från gränsen till Marks kommun. Åtgärder 
som sker i Marks kommun skulle eventuellt 
kunna påverka miljön i Natura 2000-området 
och då kräva tillstånd.  
 
Området Västgöta fjällar där områdesskydd 
planeras ligger delvis över gränsen mellan Borås, 
Bollebygd och Vårgårda kommuner.  
 
Vatten  
Flera större vattendrag och ytvatten sträcker sig 
över kommungränsen. Åtgärder som sker i 
grannkommuner skulle därmed kunna påverka 
vattenstatusen i kommunen. Exempelvis 
Åsunden-Torpasjöområdet, som är av 
riksintresse för naturvård, sträcker sig över 
kommungränserna till både Ulricehamn och 
Tranemo kommun.  
 
Godstrafik  
Länsstyrelsen uppmuntrar till mellankommunalt 
samarbete och samverkan i tidiga skeden med 
Trafikverket gällande godstrafik.  
 
Infrastruktur  
Länsstyrelsen noterar att det inte råder 
samstämmighet mellan Alingsås kommun och 
Borås stad avseende status för väg 180 och väg 
42. Detta är regionala vägar som bör utredas 
gemensamt. Ett beslut finns sedan tidigare från 
Vägverket, men eftersom ingen åtgärdsvalsstudie 
genomförts är detta beslut att betrakta som ett 
underlag. Kommunen kan vända sig med 

för att följa dem. Det finns idag inga 
utpekade alternativa lokaliseringar att 
redovisa.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I utställningshandlingen förtydligas 
beskrivningarna om mellankommunala 
intressen och vikten av mellankommunal 
samverkan i samband med åtgärder vid 
kommungräns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I ÅVS Noden Borås har en översiktlig 
studie genomförts där en ny sträckning av 
väg 180 bedöms vara samhällsekonomiskt 
lönsam. I remissen för Regional 
Infrastrukturplan 2018-2029 är 
sträckningen med som en brist och ÅVS-
arbete för denna del. Borås Stad anser att 
denna ÅVS bör prioriteras och påbörjas 
2018. Stråk 9 (Borås- Trollhällan) ska även 
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eventuella önskemål till kommunalförbundet 
eller planupprättare på VGR. 
 
 
Hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, 
översvämning eller erosion 
Risk och sårbarhet  
Länsstyrelsen ser att tankarna i översiktsplanen 
att förtäta i centrala lägen i tätorterna är goda. 
En förtätning kan dock innebära att bostäder 
kommer närmare riskkällor av olika slag.  
 
Länsstyrelsen tycker att det är bra att kommunen 
tar upp risk- och sårbarhetsanalysen i 
översiktsplanen och att det framgår vilka 
händelser som kommunen har bedömt har störst 
betydelse för samhällsplaneringen. Det är en 
fördel om risker och riskområden kan redovisas 
på en karta.  
 
I beskrivningarna av områden och stråk behöver 
kommunen förtydliga vilka konflikter/risker som 
finns, till exempel gällande förorenade områden, 
buller, luftkvalitet, vibrationer, radon, närhet till 
industri etcetera. Sådant som kan vara styrande 
för vad som kan planeras behöver visas, för att 
översiktsplanen ska vara vägledande. Se också 
rubriken Transporter. 
 
Farligt gods  
Länsstyrelsen anser, precis som anges i 
översiktsplanen, att risker ska beaktas inom 150 
meter från transportled för farligt gods. Det 
framgår i Länsstyrelsens riskpolicy Riskhantering i 
detaljplanprocessen, riskpolicy för markanvändning intill 
transportleder för farligt gods.  
 
Det är ett bra initiativ av kommunen att ta fram 
en rapport för att belysa problematiken med 
farligt gods och för att få en robust 
samhällsplanering. Översiktsplanen kan ge en 
bättre vägledning kring farligt gods genom en 
något utförligare beskrivning av denna rapport 
med rekommendationer om skyddsavstånd som 
kommunen tagit fram. Vid granskning av planer 
med farligt gods förhåller sig Länsstyrelsen till 
ovan nämnda riskpolicy. Det innebär att 
Länsstyrelsen i sin granskning kan begära 
ytterligare utredningar trots vad som framgår av 
en lokal vägledning. Även om det tas fram 

den genomgå ÅVS-arbete med start 2017. 
Den kommer i huvudsak behandla 
nuvarande vägsträckning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletterande beskrivningar görs av 
potentiella risk-/konfliktområden kopplat 
till stadsutveckling. Dessa beskrivs 
framförallt i delen Hänsyn och 
riksintressen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
en utförligare beskrivning utifrån 
rapporten, samt karta över farligt gods-
leder.  
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riktlinjer kan det ändå finnas behov av 
platsspecifika utredningar i vissa fall.  
 
Det står i översiktsplanen att transporter av 
farligt gods är hänvisade till vissa vägar av 
Vägverket. Det är delvis rätt. De 
rekommenderade transporterlederna för farligt 
gods har utarbetas i samverkan mellan 
Länsstyrelsen och dåvarande Vägverket, 
kommuner, räddningstjänster och näringsliv. 
Länsstyrelsen vill klargöra att alla vägar i är 
tillåtna för transport av farligt gods, om det inte 
finns någon lokal trafikföreskrift som begränsar 
detta. Trafikverket, Länsstyrelsen och 
kommunen har tillsammans pekat ut väg 27, 40, 
41 och 42 samt väg 1757. (Väg 1757 är utpekad 
transportled för farligt gods från 
cirkulationsplatsen vid väg 42 och 180, på 
Norrby Långgata och Göteborgsvägen fram till 
Tullamotet) ÖP måste kompletteras med den 
sist-nämnda sträckningen. 
 
Skyddsavstånd till störande verksamheter  
Det är viktigt att restriktionsområden vid 
bullrande verksamheter, industrier och andra 
störningskällor respekteras. Samtidigt bör 
bostäder inte placeras så att pågående 
verksamheter kan få restriktioner i efterhand. 
Möjliga konflikter mellan föreslagna/befintliga 
verksamhetsområden och nya/befintliga 
bostadsområden behöver identifieras, till 
exempel Hestra, Gässlösa, Svens-gärde, 
Dalsjöfors. 
 
Buller  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är Borås 
Stads långsiktiga strategi att godstrafik flyttas 
utanför staden vilket minskar bullernivåerna. Då 
staden förtätas finns samtidigt en risk för fler 
bostäder i bullerutsatta lägen. Länsstyrelsen ser 
behovet av ett övergripande förhållningssätt till 
att minska antalet bullerutsatta. En generell risk 
är att de föreslagna strategierna och principerna 
frångås i kommande planeringsskeden och inte 
förverkligas. Länsstyrelsen anser att det behövs 
kartmaterial som visar hur bullerpåverkan ser ut i 
kommunen, främst från trafiken men även andra 
eventuella större bullerkällor så som 
industriverksamhet. Översiktsplanen behöver 
vidare redogöra för hur planeringen principiellt 
ska förhålla sig till detta, förslagsvis genom 

 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med denna 
information. Länsstyrelsen har tagit beslut 
om förbud att transportera farligt gods på 
Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I delen Hänsyn och riksintressen 
kompletteras detta avsnitt med riktlinjer för 
skyddsavstånd till störande verksamheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
resonemang och riktlinjer för buller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande bullerkarteringar finns tillgängliga 
digitalt via kommunens webbplats. 
Hänvisningar görs till denna.  
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kartor med tillhörande text och illustrationer, 
eller exempel.  
 
Översiktsplanen bör också kompletteras med 
vibrationer som kan orsakas av väg och järnväg, 
aktuella områden bör visas på karta. Vid 
byggnation i närheten av järnväg är det viktigt att 
tillse att riktvärden för vibrationer inte överstigs. 
 
Potentiellt förorenade områden  
Vid planering bör man på ett tidigt stadium 
beakta risken för att ett område kan vara 
förorenat. Områden där särskild hänsyn behöver 
tas till markföroreningar bör markeras på karta.  
 
Översvämningar  
Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att 
använda Handboken ”Stigande Vatten” från 2011 
och ”Checklista för klimatanpassning i fysik planering 
– ett verktyg för handläggare på kommun och 
länsstyrelse”. Länsstyrelsen vill även peka på den 
regionala klimatanpassningsplanen, vilken bland 
annat innehåller åtgärder baserade på 
ekosystemtjänstperspektivet. 
Översvämningsrisker bör redovisas på karta. 
Risken för skyfall har fått ett ökat fokus i 
samhällsplaneringen på senare tid. Länsstyrelsen 
rekommenderar att kommunen identifierar 
lågpunkter och ytvattenvägar i kommunen, 
framförallt i tätorter, för att hitta eventuella 
problemområden. 
 
Geotekniska förhållanden  
Det är angeläget att översiktsplanen 
kompletteras på några punkter gällande ras, 
skred, erosion och geotekniska frågeställningar 
kopplade till översvämning (Läs mer om detta i 
SGI:s yttrande.):  
 
Geotekniska förutsättningar bör redovisas 
översiktligt med avseende på riskfaktorer 
(ras/skred i berg/jord, erosion och 
översvämning, med mera). Dessa faktorer kan 
vara avgörande för lämpligheten för förändrad 
markanvändning. Riskområden bör redovisas, 
förslagsvis på karta, och en strategi kompletteras 
över hur dessa områden ska utredas i samband 
med framtida detaljplaner och bygglov. Vid 
prövning av markens lämplighet för avsett 
planändamål måste livslängden hos bebyggelse 
och anläggningar vara en utgångpunkt, varför 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering görs av beskrivningar och 
riktlinjer. För kartredovisning hänvisas till 
länsstyrelsens karttjänst. Det möjliggör 
löpande uppdatering av underlaget. 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
utvecklat resonemang om översvämningar 
samt hänvisningar till länsstyrelsens 
dokument. Komplettering görs även av 
översiktlig översvämningsriskkarta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
utförligare beskrivningar och riktlinjer om 
ras, skred och erosion. Geologiska 
förhållanden redovisas översiktligt på karta. 
För stabilitetskartering hänvisas till SGIs 
webbplats. 
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förväntade effekter av ett förändrat klimat 
behöver beaktas kopplat till risker för ras, skred, 
erosion och översvämningar.  
 
Det framgår inte i översiktsplanen att det gjorts 
en stabilitetskartering, men översiktsplanen tar 
upp de områden som har kartlagts i karteringen 
som dåvarande Räddningsverket gjorde 2004. 
Det är bara bebyggd mark som har kartlagts 
vilket gör att stabilitetsproblem kan finnas på 
andra ställen i kommunen.  
 
Planering för nyexploatering som kräver 
markstabilitetshöjande åtgärder i värdefulla 
vattenmiljöer bör undvikas helt. 
Markstabilitetshöjande åtgärder i och vid 
vattendrag såsom omgrävningar, utfyllnader och 
erosionsskydd innebär typiskt sett skadliga 
ingrepp i vatten- och strandmiljön. Sådana 
ingrepp kan förutom geotekniska konsekvenser 
också strida mot miljökvalitetsmålen och 
motverka att MKN kan följas, se rubrik MKN 
Vatten. 
 
Nationella och regionala mål, planer och 
program  
Det saknas en redovisning av hur kommunen i 
den fysiska planeringen kommer att ta hänsyn till 
och samordna översiktsplanen med de nationella 
och regionala mål som räknas upp på sida 17.  
 
Översiktsplanen skulle med fördel kunna 
kompletteras med fler nationella mål med 
koppling till social hållbarhet, särskilt som de 
olika målen ska ligga till grund för framtida 
strategiska vägval (s. 14): de nationella målen 
inom folkhälsa, funktionshinder, social omsorg, 
integration, mot diskriminering och rasism samt 
målen inom ungdoms- och barnpolitiken. Målen 
är relevanta bland annat mot bakgrund av att 
förtätning bör ske med beaktande av barns 
behov och ungdomars behov av platser, att det 
finns särskilda lagkrav för äldre och 
funktionsnedsatta när det gäller bostäder, liksom 
mot bakgrund av boendesegregationen i Borås. 
 
I översiktsplanen beskrivs förutsättningar för 
friluftslivet i kommunen och det är också en del 
av inriktningar, strategier och 
planeringsprinciper. Översiktsplanen kan med 
fördel kompletteras och samordnas med de tio 

 
 
 
 
 
 
 
För stabilitetskartering hänvisas till SGIs 
webbplats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avsnittet om ÖPs samordning med 
regionala och nationella mål kompletteras.   
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mål för friluftslivspolitiken som finns här 
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/. 
 
Miljökvalitetsmål 
I miljökonsekvensbeskrivningen följs 
miljökvalitetsmålen upp och det nämns att det 
finns både regionala mål och regionala 
tilläggsmål. Länsstyrelsen ser det som positivt att 
kommunen tagit fasta på dessa, dock bör det 
förtydligas att det är just de regionala 
tilläggsmålen som följs upp. Uppföljning bör 
också göras för de regionala målen, ifall någon 
av preciseringarna till dessa inte täcks in av 
regionala tilläggsmål.  
 
När miljökonsekvensbeskrivningen endast 
konstaterar att ”planförslaget stödjer 
miljökvalitetsmålet” kan detta kortfattat 
motiveras.  
 
Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att i 
översiktsplanen göra en tydligare koppling till de 
lokala miljömålen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen göra en 
uppföljning av de som är relevanta. 
 
Övriga allmänna intressen  
Demografi/ social hållbarhet  
Borås uppmärksammar generellt på ett 
föredömligt sätt det sociala perspektivet inom 
hållbar utveckling i sin översiktsplan. Positivt är 
också att Borås behandlar konsekvenserna inom 
de tre delarna av en hållbar utveckling – socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt – samlat. 
Utmaningen blir att få det sociala perspektivet 
att omsättas i övriga planer och det praktiska 
arbetet i kommunen framöver. 
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslår 
upprättande av en rutin för att göra sociala 
konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser 
i planärenden. Länsstyrelsen uppmuntrar ett 
sådant arbetssätt och rekommenderar att detta 
skrivs in i översiktsplanen. 
 
Översiktsplanen tar upp både vikten av en 
attraktiv stadskärna och att bygga samman 
staden. Eftersom Borås är en segregerad stad 
med områden som tillhör Sveriges mest 
socioekonomiskt utsatta skulle kommunen 
parallellt med översiktsplanen kunna arbeta med 
en övergripande strategi för social 

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

http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/
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sammanhållning. En sådan strategi kan förbättra 
möjligheterna att arbeta både med både en 
attraktiv stadskärna och mot 
bostadssegregationen.  
 
Hur barriäreffekter av infrastruktur i människors 
vardag kan hanteras är ett resonemang som 
skulle behöva utvecklas ytterligare, både i stad 
och serviceorter. Länsstyrelsen saknar också ett 
resonemang on trygghetsfrågor kopplat till 
kollektivtrafik. Detta är en central faktor för att 
skapa en attraktiv kollektivtrafik och som också 
har tydliga genusdimensioner. 
  
Översiktsplanen genomsyras generellt av ett 
jämställdhetsperspektiv, vilket är positivt.   
 
Bebyggelse  
Översiktsplanen uttrycker en tydlig inriktning 
och strategier för att förtäta. Detta bör 
kompletteras med en nulägesbild och en 
realistisk bedömning av ifall den planerade 
förtätningen ryms, och var. Vilka utmaningar 
finns för att nå den önskade förtätningen, och 
hur kan dessa hanteras?  
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen har sin tyngdpunkt på Borås 
tätort. Länsstyrelsen instämmer i denna rumsliga 
prioritering, men önskar samtidigt att 
serviceorterna lyfts fram mer med avseende på 
hur bebyggelse, service, transporter och 
grönstruktur ska hanteras där för att 
åstadkomma det hållbara livet. För att uppnå 
detta behöver det bland annat tidigt markeras i 
översiktsplaneringen var service, handel och 
turism kan utvecklas och hur målpunkter kan 
nås med hållbara färdmedel.  
 
En övergripande inriktning är att stärka befintlig 
ortsstruktur fördelat på Borås och dess 
serviceorter. Länsstyrelsen förstår Borås 
inriktning men saknar fördjupat resonemang 
kring bebyggelse utanför ortstrukturen. 
Kommunen behöver bland annat visa att 
bebyggelse på landsbygden inte påverkar MKN 
negativt.   

 
 
 
 
 
 
 
Trygghet i kollektivtrafiken är en viktig 
aspekt, vilket också påpekas också i 
samrådshandlingen. Översiktsplaneringen 
har dock begränsad möjlighet att påverka 
detta då frågan i första hand ägs av 
kollektivtrafikhuvudmannen.  
 
 
 
 
 
Översiktsplanen ska uttrycka huvuddragen 
för mark- och vattenanvändningen. Så görs 
i planförslaget genom att beskriva en 
önskvärd markanvändning i olika delar av 
Borås. ÖP ger därmed en tydlig 
viljeinriktning som kommande planering 
kan ta avstamp i. Frågor som rör 
byggbarhet och andra 
genomförandeaspekter bör tas upp i 
fördjupningar för specifika teman eller 
områden. Detta tydliggörs i 
utställningshandlingen. 
 
Planförslaget beskriver översiktligt en 
önskvärd miljö i serviceorterna (liksom i 
centralorten). Detta för att hålla ÖP på en 
rimlig detaljnivå. Efter ÖPs antagande är 
det rimligt och önskvärt att fördjupa 
planarbetet för serviceorterna och andra 
utpekade prioriterade områden. I 
utställningshandlingen kommer detta 
tydliggöras.  
 
 
 
En utförligare beskrivning om utveckling 
på landsbygden ingår i 
utställningshandlingen.  
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Länsstyrelsen vill apropå resonemanget om 
grönska i tätorten på sida 25 samt om 
barnvänliga miljöer på sida 37, påpeka att för 
barn kan det vara just storleken på ytor som är 
viktig. Småparker och gröna väggar riskerar då 
att inte vara tillräckliga kompensationsåtgärder. 
Läs mer om detta i Boverkets vägledning och 
allmänna råd om barns och ungas utemiljö. 
 
Bostadsförsörjning  
Varje kommun ska med riktlinjer planera 
bostadsförsörjningen i kommunen (lag 
2000:1383 om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar). I översiktsplanen 
hänvisas till Borås Stads 
Bostadsbyggnadsprogram. Det program man 
hittar vid sökning på Borås stads hemsida 
reviderades 2013 och gäller till och med 2016. 
Det bör framgå om nyare program finns och när 
detta ska revideras igen. Det är viktigt att 
kommunen kopplar målen och slutsatserna i 
riktlinjerna för bostadsförsörjningen till 
översiktsplaneringen.  
 
Länsstyrelsen skrev 2015 rapporten (2015:53) 
Bostadsbehov, planeringsläge och 
bostadsbyggande i Västra Götalands län. I 
rapporten gör Länsstyrelsen en bedömning av 
bostadsbyggnadsbehovet för varje kommun 
fram till 2025. Under femårsperioden 2010–2014 
byggdes i snitt 280 nya bostäder per år i Borås. 
Under 2015 byggdes 430 bostäder. Länsstyrelsen 
har nyligen räknat om siffrorna kring 
bostadsbyggnadsbehov efter VGR:s senaste 
befolkningsprognos från juni 2016, vilket visar 
på ett behov av cirka 7000 bostäder fram till 
2025 i Borås, alltså cirka 700 per år.  
 
Översiktsplanen anger att fram till 2035 behöver 
cirka 15 000 nya bostäder byggas, vilket alltså blir 
mer än 880 bostäder per år räknat från år 2018. 
Länsstyrelsen uppmuntrar dessa höga 
ambitioner, men efterlyser strategier för att visa 
att utbyggnadstakten är rimlig. Finns utrymmet, 
och kan service och infrastruktur hålla jämna 
steg? 
 
 
 
 

 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bostadsbyggnadsprogrammet revideras 
normalt vart fjärde år. Senaste revideringen 
skedde 2016 och gäller t.o.m. 2017. Denna 
version finns nu tillgänglig på stadens 
hemsida. Tillhörande handlingsprogram 
uppdateras årligen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen anger en viljeinriktning 
och kan omöjligt redovisa i detalj hur all 
samhällsbyggnad ska gå till. Den 
framtidsbild som ÖP målar upp kräver att 
andra delar av kommunen, liksom 
myndigheter och andra aktörer, bidrar till 
en samhällsbyggnadsprocess som går i 
hållbar riktning. För att ÖPs intentioner 
ska kunna förverkligas behövs ett antal 
fördjupningar som del i det fortsatta 
arbetet. Detta beskrivs i den 
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Materialförsörjning  
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen ska 
innehålla en materialförsörjningsplan som 
beskriver hur kommunen resonerar om behovet 
av materialförsörjning i samband med fortsatt 
samhällsutbyggnad.  
 
Befintliga och möjligheterna till nya täkter i 
kommunen bör belysas. Exploatering i dessa 
områden behöver undvikas varför de behöver 
redovisas i översiktsplanen. Materialförsörjning 
och platser för upplag av massor behöver också 
behandlas ur ett mellankommunalt perspektiv. 
 
Natur 
Kommunens Naturvårdsprogram är från år 
2001. I planhandlingen bör det förtydligas på 
vilket sätt Naturvårdsprogrammets delar kopplas 
eller införlivas i översiktsplanen. 
 
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster  
Översiktsplanen beskriver på ett bra sätt värdena 
och ekosystemtjänsterna av gröna och blå 
strukturer och hur dessa ska värnas i planeringen 
kommunalt och lokalt. Länsstyrelsen önskar att 
grön infrastruktur också lyfts i översiktsplanen 
som en mellankommunal fråga. I sammanhanget 
kan nämnas att länsstyrelserna har fått i uppdrag 
av regeringen att ta fram regionala 
handlingsplaner för grön infrastruktur. Dessa ska 
till stora delar vara klara 2018. Handlingsplanen 
ska visa var det finns bra livsmiljöer med 
fungerande spridningskorridorer/länkar för 
växter och djur, och peka ut bristområden där 
det behövs förstärkningsåtgärder. 
Handlingsplanen ska kunna användas som ett 
underlag och stöd för bland annat kommunens 
planering.  
 
Översiktsplanen kan gärna kompletteras på 
några punkter, så att bilden av grön infrastruktur 
och ekosystemtjänster blir mer komplett:  
 

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

genomförandebeskrivning som ingår i 
utställningshandlingen.   
 
 
En materialförsörjningsplan bedöms inte 
vara en fråga för översiktsplanen.  
 
 
 
 
Av planförslaget framgår att naturresurser, 
däribland berg och naturgrus, ska värnas 
gentemot åtgärder som negativt påverkar 
framtida användning. Det finns idag inget 
känt planeringsunderlag om potentiella 
täkter.   
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
hänvisningar till Naturvårdsprogrammet, 
liksom till Naturdatabasen.  
 
 
Kunskapen om den regionala gröna 
infrastrukturen är begränsad, vilket gjort 
det svårt att redovisa detta som en 
mellankommunal fråga på ett korrekt sätt. 
Borås Stad ser positivt på länsstyrelsens 
arbete med handlingsplaner och välkomnar 
det kunskapstillskott det innebär. 
Utställningshandlingen kommer hänvisa till 
detta arbete samt betona vikten av att 
staden arbetar vidare med fördjupningar 
om grön infrastruktur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hänsynskapitlet kompletteras med 
underlag från Naturdatabasen. Där ingår 
våtmarker och andra områden med höga 
naturvärden.  
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 Vikten av att bevara och ta hänsyn till 
skyddsvärda träd bör lyftas fram. 
Planeringsunderlaget skyddsvärda träd 
pekar ut miljöer/träd som i sig inte är 
strikt skyddade men som ändå kan hysa 
mycket höga naturvärden.  
 

 
Generellt biotopskydd  
Det bör framgå i översiktsplanen hur objekt som 
omfattas av det generella biotopskyddet ska 
hanteras i samband med exploatering. Dessa 
objekt definieras i förordning (1998:1252) om 
områdesskydd enligt miljöbalken med mera 
(FOM)16. Dispens kan krävas för att kunna 
genomföra en detaljplan. 
 
Skyddade områden, landskapsbildskydd och 
naturminnen  
 
Översiktsplanen bör kompletteras med: 

 Området Västgöta fjällar finns med i 
Länsstyrelsen plan för områdesskydd. 
Det ligger till största delen i Bollebygd 
och Vårgårda kommun. Delen i Borås 
kommun utgör cirka 75 ha uppdelad på 
tre platser. Gränsen sammanfaller för 
närvarande med ett område utpekat i 
myrskyddsplanen. Området ligger inom 
riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen 
jobbar just nu inte aktivt med 
områdesskydd av området, men det kan 
bli ett reservat i framtiden.  

 Landskapsbildsskyddet Mölarp, ett 
område på 39 ha, bildades 1971 och 
gränsar till Naturreservaten Mölarp och 
Kröklings hage. Inom 
landskapsbildsskyddet får man bland 
annat inte utan Länsstyrelsens tillstånd 
uppföra nya byggnader, vartill 
byggnadslov krävs, eller utan 
Länsstyrelsens tillstånd anlägga ny väg.  

 I kommunen finns skyddade 
naturminnen; 7 stycken grövre träd och 
en allé.  

 År 2014 tillkom det statliga 
naturreservatet Storsjön.  

 Områden som inrymmer arter som är 
utrotningshotade enligt lagmotiven ska 

 
 
 
 
Skyddsvärda träd nämns i 
samrådshandlingen och bedöms inte 
behöva en utförligare beskrivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kortfattade kompletteringar görs i text av 
de delar som bedöms relevanta på ÖP-nivå. 
Hänvisningar görs till tillgängliga 
planeringsunderlag, t.ex. länsstyrelsens 
kartwebb.  
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betraktas som ekologiskt särskilt känsliga 
områden enligt 3 kap 3 § MB. De ska så 
långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan skada naturmiljön.  

 I planhandlingen bör vikten av att 
identifiera, beskriva och bevara stora 
opåverkad, tysta, områden kompletteras. 
I MKB:n finns skrivningar om denna typ 
av områden. 

 
Skyddade arter  
Översiktsplanen bör kompletteras med en text 
om artskyddförordningen (2007:845) och vilka 
skyddade arter som påverkas av kommunens 
planer. Kommunen bör ange vilken hänsyn som 
krävs för att dessa arters bevarandestatus inte ska 
försämras av till exempel tätortsutvecklingen.  
 
Dispens enligt artskyddsförordningen medges 
med mycket stor restriktivitet. Så lite som möjligt 
av dessa frågor bör hänskjutas till 
detaljplaneskedet. Att utreda påverkan på arter i 
varje enskilt fall är resurskrävande och det är ofta 
svårt att uppskatta den enskilda detaljplanens 
effekter i ett landskapsekologiskt perspektiv.  
 
Jordbruk  
Vid ianspråktagande av jordbruksmark ska enligt 
översiktsplanen en samlad bedömning göras av 
jordbruksmarkens värde. Länsstyrelsen vill 
förtydliga vad en sådan samlad bedömning och 
tillämpningen av 3 kap 4 § Miljöbalken innebär. 
Om kommunen överväger att bygga på 
jordbruksmark, behöver följande frågor besvaras 
och redovisas: 
  
- Är jordbruksmarken brukningsvärd? Om 
jordbruksmarken bedöms brukningsvärd blir 
följdfrågorna;  

 Är exploateringen ett väsentligt 
samhällsintresse?  

 Finns ingen annan lämplig mark istället 
för brukningsvärd jordbruksmark?  

 
I nordöstra delen av Dalsjöfors planeras 
exploatering av jordbruksmark, men det saknas 
motivering enligt ovan. 
 
Vatten  
I kommunen finns vattenförekomster med höga 
naturvärden och värdefulla fiskbestånd samt 

Storsjöns naturreservat pekas ut i 
samrådshandlingen.  
 
 
Översiktsplanen samordnas med den 
landskapskaraktärsanalys som genomförs 
inom Borås Stad. Analysen kommer 
fördjupa kunskapen om opåverkade 
områden.  
 
 
Komplettering om Naturdatabasen och 
därtill hörande riktlinjer berör bl.a. 
värnandet om rödlistade arter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras enligt denna 
synpunkt för att förtydliga 
förhållningssättet till jordbruksmark.  
 
 
 
 
Borås Stad efterlyser bättre 
planeringsunderlag för jordbruksmark på 
översiktlig nivå, utifrån brukningsvärde.  
 
Planförslaget föreslår ingen exploatering på 
jordbruksmark vid Dalsjöfors. Kartan 
anger att ny bebyggelse ska hållas inom 
tätort bl.a för att undvika exploatering på 
jordbruksmark. Kartan förtydligas till 
utställningen.  
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grundvattenförekomster som har potential som 
vattentäkter. Några av vattenförekomsterna är av 
riksintresse för naturvård, bland annat med 
anledning av att de utgör värdefulla 
reproduktionsområden för fisk. Dessa 
skyddsvärda vattenförekomster bör beskrivas i 
översiktsplanen. Det bör även redovisas hur 
naturvärden, fiskbestånd och 
grundvattenkvaliteten ska kunna skyddas för 
framtiden. I översiktsplanen bör kommunen ta 
ställning till skyddsbehoven och se till att 
exploateringar och andra åtgärder inte påverkar 
vattenförekomsterna på ett skadligt sätt. 
Nybyggnation och annan exploatering nära 
vattendrag och sjöar bör undvikas. Breda zoner 
med naturmark som inte får bebyggas bör 
avsättas längs känsliga vattendrag.  
 
Med avseende på vattenstatusen är det positivt 
att man identifierar områden där det finns ett 
behov av förändrade VA-lösningar för att 
minska belastningen av näringsämnen och 
syreförbrukande ämnen.    
 
Energi  
Energimyndigheten har under 2015 
sammanställt goda exempel på hur transport- 
och bebyggelseplanering samt förnybar energi 
kan integreras i den fysiska planeringen. 
Materialet finns här: https://www.energimyndig-
heten.se/klimat-miliodysisk-planering/.    
 
Under avsnittet om vindkraft bör tilläggas att alla 
ärenden avseende höga objekt ska remitteras till 
Försvarsmakten. Byggnadsverk över 20 m inom 
den så kallade MSA-ytan för flygplatser ska 
också hinderprövas, se Swedavias yttrande. Se 
också Trafikverkets planeringsunderlag 
Transportsystem i samhällsplaneringen.  
 
Det är oklart vilken inställning kommunen har 
till produktion av biobränsle. Detta bör 
förtydligas. 
 
Avfallshantering  
Kommunen nämner en avfallsplan, det bör 
framgå var den finns tillgänglig. Det står också 
att anläggningar för avfallshantering bör finnas 
på strategiska platser – var dessa platser är, eller 
vilka kriterier som ska råda för placering, bör 
framgå. Detta bör bland annat beskrivas ur ett 

 
Beskrivning och redovisning av 
Naturdatabasen berör vattenområden med 
höga naturvärden och hur de ska skyddas. 
ÖP föreslår inga exploateringar som hotar 
dessa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till Försvarsmaktens 
yttrande.  
 
 
Kommunens inriktning är att andelen 
biobränsle ska öka som ett led i strävan 
mot ett fossilfritt samhälle. 
Översiktsplanens intention att i första hand 
förtäta den bebyggda miljön, skapar 
förutsättningar för producerande 
skogsmark. Biobränsleproduktion som så 
bedöms i övrigt inte vara en mark- och 
vattenanvändningsfråga.  
 
 
Avfallsplanen är tillgänglig via kommunens 
webbplats. Arbete med en ny avfallsplan 
pågår. 
 
Med strategiska platser avses platser som 
innebär tillgänglig och enkel 

https://www.energimyndig-heten.se/klimat-miliodysisk-planering/
https://www.energimyndig-heten.se/klimat-miliodysisk-planering/
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transportperspektiv, och om det är aktuellt även 
ur ett mellankommunalt perspektiv. 
 
Transporter 
Det finns goda tankar och strategier för 
bebyggelseutvecklingen i Borås Stad. 
Översiktsplanen behöver dock konkretiseras och 
fördjupas för att visa hur trafik- och 
transportfrågor ska kunna lösas på ett hållbart 
sätt. Är den viljeinriktning som presenteras 
realistisk utifrån givna förutsättningar? Vad är 
möjligt och hur stor är utmaningen? 
 
Förtätning – intressekonflikter  
Länsstyrelsen ser positivt på förtätning och 
förstärkning av knutpunkter eftersom det skapar 
goda förutsättningar för ett hållbart resande. Vid 
förtätning invid befintlig infrastruktur kan det 
dock finnas risker för buller- och 
vibrationsstörningar, sämre luftkvalitet och risker 
med farligt gods. Det kommer bland annat att 
krävas god planering och arbete med 
avskärmande bebyggelse, utformning med mera. 
Det behövs tydligare ställningstaganden i 
översiktsplanen kring hur kommunen avser 
hantera de intressekonflikter som uppstår.  
 
Kommunen förutsätter att röd korridor väljs för 
Götalandsbanans dragning genom Borås, och 
beskriver inte konsekvenserna av andra 
alternativ. Sammanställning av synpunkter pågår 
och ännu är ingen dragning beslutad. Det är bra 
om översiktsplanen kompletteras med ett 
resonemang om vilka konflikter ny 
höghastighetsbana och ett nytt resecentrum, i 
eller söder om Borås, skapar med omgivningen, 
och hur kommunen kan planera för att 
mildra/avhjälpa negativa effekterna av en 
järnväg som passerar genom Borås centrum. 
 
Bebyggelsestruktur  
Enligt MKB bidrar denna översiktsplan till ett 
minskat transportarbete jämfört med 
nollalternativet, översiktsplan 2006. Kommunen 
beskriver dock inte i översiktsplanen 
utmaningarna i varje kärna utifrån hur den 
fysiska strukturen stödjer hållbara resor och 
transporter och att inte mer trafik skapas. Inte 
heller beskrivs målpunkter utanför kärnorna och 
stråken. Hur påverkar till exempel utvecklingen 
av Viared, utanför utpekade huvudstråk för 

avfallshantering i vardagslivet. Vart dessa 
platser finns i framtiden är omöjligt att 
avgöra idag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang kring de intressekonflikter 
som kan uppstå i samband med förtätning, 
dock på en översiktlig nivå.  
 
Fördjupade studier behövs vanligtvis i varje 
enskilt fall när den översiktliga 
kartläggningen påvisar bullervärden över 
gränsvärdet.  
 
 
Konsekvensbedömningar av olika 
korridoralternativ genom Borås har gjorts i 
samband med kommunens yttrande över 
lokaliseringsutredningen. Slutsatsen av 
bedömningarna är att Borås Stad förordar 
den röda korridoren. Kommunen anser att 
konsekvenserna av övriga alternativ inte 
behöver redovisas i översiktsplanen. Borås 
Stad välkomnar att beslut om korridorval 
kommer i närtid för att kunna påbörja 
nödvändiga planeringsprocesser. 
 
 
 
 
Översiktsplanen föreslår en 
bebyggelsestruktur som utvecklas i stråk 
och kärnor. Syftet är att stärka 
förutsättningarna för hållbart resande och 
därmed en dämpad vägtrafik. Kärnorna är 
utpekade eftersom de redan har god 
kollektivtrafikförsörjning. Den fysiska 
strukturen stödjer hållbart resande genom 
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kollektivtrafik, transportberoendet och trafiken 
på väg 40? Länsstyrelsen ser detta som en central 
fråga vilket förstärks i arbetet med 
Åtgärdsvalsstudie Noden Borås. 
 
Trafikstrategi  
Kommunen menar att busstrafiken i stora delar 
har nått sitt kapacitetstak under högtrafik med 
hänvisning till utrymmet i staden. 
Trafikbelastningskartorna (s.10) visar på redan i 
dagsläget överbelastat vägnät. Av denna 
anledning anser Länsstyrelsen att kommunen 
måste arbeta med en långsiktig trafikstrategi med 
ett helhetsgrepp kring trafikfrågor och med 
konkreta åtgärder för hur trafikbelastningen fram 
till år 2040 minskas. Åtgärdsvalsstudie Noden 
Borås ska vara ett underlag till denna strategi. 
Länsstyrelsen ser gärna att en trafikstrategi finns 
framme till granskningsskedet. 
 
Hållbara resor  
Anpassningen till mer hållbara resvanor behöver 
ta fart i Borås för att klara av tillväxten och skapa 
en kommun som tillgodoser samtliga invånares 
transportbehov. Enligt kommunen ska 90 % av 
boråsarna år 2025 bo inom 400 meter från en 
hållplats med minst kvartstrafik. Översiktsplanen 
bör förhålla sig realistiskt till ifall detta är möjligt.  
 
Översiktsplanen fokuserar på kollektivtrafik i 
serviceorterna. Det är viktigt att dessa 
serviceorter också utvecklas för gång- och 
cykeltrafik för att kunna erbjuda ett liv med 
hållbara transporter och en trygg miljö för barn. 
 
Vägar och järnvägar  
Kommunens strukturbild med förslag på 
huvuddrag för stadens bebyggelseutveckling 
sammanfaller i flerfallet med statliga vägar. Ny 
exploatering får inte inskränka på det statliga 
vägnätets funktion, tillgänglighet och 
framkomlighet. Transportstråket måste också 
hanteras som en förutsättning för utveckling. 
Alla vägarna i de urbana stråken ingår i det 
regionala vägnätet.  
 
Kommunen skriver att i takt med att staden 
växer kommer även andra infartsvägar till och 
från Borås att behöva förbättra standard, 
kapacitet och trafiksäkerhet. I dagsläget finns, 
varken i regional eller i nationell plan, medel 

att bebyggelsen huvudsakligen är 
organiserad runt station/kollektivtrafik. 
Planförslaget fokuserar på att stärka denna 
struktur.  
 
 
 
 
 
För att kunna förverkliga ÖPs intentioner 
kommer ett antal fördjupande arbeten vara 
nödvändiga efter ÖPs antagande.  
 
Trafiken är ett område som kommer kräva 
fördjupningar för det övergripande 
trafiknätet. Som Trafikverket påpekar är 
ÅVS Noden Borås ett underlag till det 
arbetet. Detta beskrivs i 
utställningshandlingen.  
 
 
 
Förtydligande: Målsättningen gäller för 
invånare inom Borås tätort. Detta mål 
återfinns i Utvecklingsplan för Stadstrafiken 
som tagits fram gemensamt av Borås Stad 
och Västtrafik.  
 
 
 
Planförslaget påpekar vikten av att satsa på 
gång- och cykel i serviceorterna.  
 
 
 
 
 
Översiktsplanens huvuddrag är att bygga 
enligt en struktur som sammantaget 
minskar lokalt transportbehov samt främjar 
gång-, cykel- och kollektivtrafik. Att följa 
föreslagen strukturbild står inte i konflikt 
med funktion och framkomlighet på statlig 
infrastruktur, utan kan tvärtom gynna dessa 
aspekter.  
 
 
Noteras.  
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avsatta för nya vägar. Generellt behöver 
kommunen vara tydliga med vilka möjligheter 
kommunen har att föreslå och genomföra 
åtgärder som rör infrastruktur.  
 
Viskadalsbanan och Älvsborgsbanan lyfts upp 
som banor med för låg kapacitet. Det bör 
klarläggas vilken typ av kapacitetsökning som 
kommunen ser behov av, och hur det påverkar 
markanvändningen. Läs mer om specifika vägar 
och markanvändning i Trafikverkets yttrande 
som bifogas. 
 
 
 
 
Godstrafik  
Kommunens långsiktiga inriktning är att 
godstrafik, både på väg och på järnväg, ska 
passera utanför staden. I dagsläget finns inga 
medel avsatta för detta, varken i regional eller i 
nationell plan. Länsstyrelsen saknar ett 
resonemang i översiktsplanen om 
godstransporter på kort sikt och vilket 
påverkansutrymme kommunen har, liksom om 
omlastningscentral för gods till Borås centrum 
utanför centrum, se ÅVS Noden Borås. 
 
Övrigt  
För att öka förståelsen av plandokumentet kan 
det gärna förtydligas när det är Borås tätort 
respektive Borås som kommun som avses, 
exempelvis gällande infrastruktur på sida 23.  
 
Miljöbedömning  
Det bör framgå vilka av 
miljökonsekvensbeskrivningens åtgärdsförslag 
som arbetats in i översiktsplanen. 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang kring intressekonflikter som 
kan uppstå vid förtätning. Se även 
kommentarer till länsstyrelsens yttrande.  
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infrastruktur kan det dock finnas risker för ökat 
spårspring samt buller- och vibrationsstörningar. 
Kommunen ska därför beakta detta redan i 
översiktsplanen, inte i enskilda detaljplaner.  
 
Kommunen menar att busstrafiken har i stora 
delar nått sitt kapacitetstak under högtrafik med 
hänvisning till utrymmet i staden. Av denna 
anledning anser Trafikverket att kommunen 
måste arbeta med en långsiktig trafikstrategi. 
Denna trafikstrategi, med föreslagna åtgärder, 
bör vara ett underlag till översiktsplanen.  
 
Trafikbelastningskartorna (s.10) visar på redan i 
dagsläget överbelastat vägnät. Kartorna visar 
enbart belastningen på vägarna, inte 
korsningspunkterna. Med största sannolikhet 
sker en överbelastning av korsningspunkter 
innan överbelastning av vägarna. Därför, 
återigen, anser Trafikverket att kommunen ska 
presentera konkreta åtgärder för hur 
trafikbelastningen fram till år 2040 minskas.  
 
Arbetet med ny höghastighetsjärnväg pågår. 
Översiktsplanens utgångspunkt är en central 
placerad station utan betydande fysiska ingrepp 
på miljön. Kommunen menar på att om 
planeringsförutsättningarna ändras kan 
översiktsplanen behöva kompletteras. 
Trafikverket har noterat att kommunen förordar 
tunnel under staden som korridor.  
 
Liksom kommunen skriver gäller 
höghastighetsbanans utbredningsområde till dess 
att en korridor valts och beslutats. Inom 
utredningsområdet ska alla plan- och 
bygglovsförfrågningar stämmas av med 
Trafikverket.  
 
 
Prioriterade inriktningar  
Kommunen pekar ut fem prioriterade 
inriktningar. Inriktningarna viskar vilka 
strategiska frågor som bör prioriteras och varför. 
En övergripande inriktning är att stärka befintlig 
ortsstruktur fördelat på Borås och dess 
serviceorter. Trafikverket förstår Borås 
inriktning men saknar fördjupat resonemang 
kring bebyggelse utanför ortstrukturen.  
 

 
 
 
 
 
Förslag till fortsatt arbete efter ÖPs 
antagande finns med i 
utställningshandlingen. Där ingår att ta 
fram en trafikplan. Som Trafikverket 
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag 
till det arbetet.  
 
 
Under hösten 2017 kommer ÅVS Noden 
Borås kompletteras med ytterligare 
fördjupningar bl.a på väg 40 (moten) 
genom staden för att ge bättre underlag för 
såväl Borås Stad som för Trafikverket. I 
samband med att detta arbete pågår sker 
fördjupade diskussioner kring 
avsiktsförklaring om ev. kommande 
överenskommelser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen betonar vikten av dialog om 
åtgärder inom utredningsområdet. 
Samtidigt välkomnar Borås Stad 
förtydliganden från myndigheterna om vad 
som gäller i de olika riksintresseområdena. 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande.  
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang om bebyggelse utanför tätort 
mm. 
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Trafikverket ser positivt på att kommunen 
strävar efter att blanda bebyggelse. Detta stärker 
hållbart resande.  
 
Kommunens strukturbild med förslag på 
huvuddrag för stadens bebyggelseutveckling 
sammanfaller i flerfallet med statliga vägar. 
Trafikverket värnar om befintlig infrastruktur 
där ny exploatering inte får inskränka på vägens 
funktion, tillgänglighet och framkomlighet.  
 
 
 
 
 
 
Utöver Viared verksamhetsområde föreslår 
kommunen nya verksamhetsområden utmed väg 
41, väg 40 öster om Borås samt väg 27. Detta för 
att avlasta väg 40. Kommunen beskriver att 
utredningar bör göras för att bedöma ifall dessa 
områden kan användas för transportkrävande 
verksamhet. Trafikverket instämmer med 
kommunens bedömning men anser att det är 
olyckligt att dessa utpekade områden saknas i 
ÅVS för Noden Borås. 
 
 
 
Trafikverket saknar ett resonemang kring 
omlastningscentral för gods till Borås centrum 
utanför centrum. Denna skulle kunna ha en 
positiv påverkan på godstrafiken i centrum. I 
ÅVS Noden Borås ses fördelar med en 
omlastningscentral då reducerat antal transporter 
och tunga transporter leder till minskade utsläpp, 
bidrar till minskat buller och i förlängningen en 
attraktivare stad.  
 
Trafikverket ser positivt på att kommunen anser 
att stationer och knutpunkter behöver förstärkas. 
Däremot, enligt PBL kap.2 2§, ska mark- och 
vattenområden användas för det eller de 
ändamål som områdena är mest lämpad till med 
hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Det vill 
säga, bostäder bör exempelvis inte placeras i 
bullriga miljöer. Samtidigt har Trafikverket 
riktlinjer för avstånd mellan bebyggelse och 
infrastruktur. För järnväg gäller generellt att ny 
bebyggelse inte tillåts inom ett område på 30 
meter från järnväg (räknat från spårmitt på 

 
 
Kommunens inriktning är att 
riksintressevägarnas funktion ska 
upprätthållas. Översiktsplanens huvuddrag 
är att bygga enligt en struktur som 
sammantaget minskar lokalt 
transportbehov samt främjar gång-, cykel- 
och kollektivtrafik. Att följa föreslagen 
strukturbild står inte i konflikt med 
funktion och framkomlighet på statlig 
infrastruktur, utan kan tvärtom gynna dessa 
aspekter.   
 
De nämnda områdena bedöms vara 
intressanta för etablering av 
transportintensiva- och eventuellt störande 
verksamheter. Givet en kraftig förtätning 
av centrala Borås behöver nya ytor 
identifieras för omlokalisering av 
verksamheter. I ÅVS Noden Borås pekas 
dessa verksamhetsområden ut som 
sysselsättningsökning/SAMS-område 
(Bilaga 3). Beskrivningar finns även i 
kapitel 6.2.1 (ÅVS Noden Borås 
Remissversion 2017-03-02).  
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang om omlastningscentral.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommunen delar uppfattningen att 
bostäder inte ska placeras i bullerutsatta 
lägen. Med god bebyggelseutformning och 
val av användning kan det dock byggas i 
nära lägen och kan i de fallen även bidra 
med förbättrade miljöer längre ifrån vägen 
(buller och risk). Dock är det inte möjligt 
att bygga närmare än 30 meter.  
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närmaste spår). För väg gäller tillståndspliktig 
zon enligt väglagen 47§ säkerhetszon enligt 
VGU.  
 
Kommunens långsiktiga inriktning är att 
godstrafik, både på väg och järnväg, ska passera 
utanför staden. I dagsläget finns, varken i 
regional eller nationell plan, inga medel avsatta 
för detta. Trafikverket saknar ett resonemang i 
översiktsplanen om godstransporter på kort sikt.  
 
Trafikverket uppmuntrar till mellankommunalt 
samt samverkan i tidiga skeden med 
Trafikverket.  
 
Övergripande strategier  
Trafikverket ser positivt på kommunens 
vägledande och övergripande strategier. 
Samtidigt som effekterna av respektive strategi 
bör utredas och åtgärder föreslås redan i 
översiktsplanen.  
 
 
 
 
 
Planeringsprinciper  
Planeringsprinciperna är ett verktyg för att 
förverkliga översiktsplanens strategier.  
Trafikverket anser att kommunens 
ställningstagande; god framkomlighet förutsätter 
att busstrafiken prioriteras framför biltrafik där 
det finns eller riskerar att uppstå trängsel, är 
viktigt. 
 
Trafikverket ser positivt på att även kommunen 
använder sig av Trafikverkets arbetsstrategi, 
fyrstegsprincipen. Hållbart resande lägger 
tyngdpunkten på de två första stegen, som 
handlar om att bearbeta attityder och att 
framhålla och marknadsföra hållbara 
resalternativ.  
 
Kommunen skriver att i takt med att staden 
växer kommer även andra infartsvägar till och 
från Borås behöva förbättra standard, kapacitet 
och trafiksäkerhet. Vilka infartsvägar menar 
kommunen som ”även andra”? I dagsläget finns, 
varken i regional eller nationell plan, inga medel 
avsatta för nya vägar.  
 

 
 
För omlastning av gods som ska till Borås 
centrum pågår arbete inom kommunen. 
Detta är dock i ett så tidigt skede att inga 
platser kan pekas ut. Se kommentar till 
länsstyrelsens yttrande.  
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med de övergripande strategierna är 
att beskriva översiktsplanens intentioner på 
just en övergripande nivå. Effekterna av 
strategierna bedöms i 
Miljökonsekvensbeskrivningen. Att inom 
ramen för översiktsplanen föreslå åtgärder 
kopplat till respektive strategi bedöms inte 
vara rimligt. Däremot ska översiktsplanen 
användas som underlag för beslut om 
åtgärder i senare skeden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med ställningstagandet är att 
säkerställa att samtliga infartsvägar till 
Borås håller god standard även i takt med 
att staden växer.  
 
 
 
 
Förtydligande: Målsättningen gäller för 
invånare inom Borås tätort. Detta mål 
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Enligt kommunen ska 90% av boråsarna år 2025 
bo inom 400 meter från en hållplats med minst 
kvartstrafik. Har kommunen arbetat fram denna 
princip tillsammans med Västtrafik?  
 
 
Även ÅVS Noden Borås har lyft behovet av 
pendlarparkeringar. Detta behov bör kommunen 
täcka inom en snar framtid för att främja hållbart 
resande, för alla typer av resor.  
 
 
 
 
 
 
 
Beträffande vindkraftverk hänvisar Trafikverket 
till planeringsunderlaget, Transportsystem i 
samhällsplaneringen.  
 
Översiktsplanen pekar ut möjliga 
utredningsområden för nya, storskaliga 
verksamhetsområden. Dessa är belägna vid väg 
27/41 och utmed väg 40 öster om centrum. 
Trafikverket anser att det är olyckligt att denna 
information inte framkommit i ÅVS Noden 
Borås då denna typ av verksamhet tenderar att 
generera mycket trafik.  
 
Mark- och vattenanvändning  
Alla kommunens utpekade transportsamband-
genomfartsled, förutom Norrby Långgatan söder 
om väg 180 samt nya sträckning av väg 180, är 
utpekade som funktionellt prioriterat vägnät 
(FPV). På FPV ska det vara smidigt att ta sig 
fram och man ska eftersträva kontinuitet i 
tillgänglighetsstandard. Vid exploatering som 
berör en korsning med en funktionellt 
prioriterad väg i samma plan måste man bedöma 
vilken påverkan korsningen och den ökade 
trafiken kan ha på tillgängligheten. Exploatören 
kan behöva vidta åtgärder i korsningen så att 
tillgängligheten inte försämras. För oskyddade 
trafikanter ska man på detta vägnät eftersträva 
efter att ha planskilda passager, särskilt där 
många barn ska passera en väg med höga 
trafikflöden.  
 
Kommunen föreslår nya bostäder väster om 
järnvägen i Fristad. Trafikverket vill 

återfinns i Utvecklingsplan för Stadstrafiken 
som tagits fram gemensamt av Borås Stad 
och Västtrafik.  
 
Borås Stad instämmer i behovet av att 
utveckla pendlarparkeringar. Detta framgår 
i planförslaget, men resonemanget kan 
utvecklas. Översiktsplanen kompletteras 
utifrån detta. Kommunens möjligheter för 
att ordna pendelparkeringar är begränsade 
till dit Borås Stad är huvudman. 
Pendelparkeringar utmed Trafikverkets 
vägar är önskvärda men kommunen har 
inte befogenheter att genomföra dem.  
 
Noteras. 
 
 
 
Dessa områden finns redovisade i 
tillhörande bilagor till Noden Borås. I detta 
underlagsmaterial finns utvecklingstankar 
kring både befolkningsökning och för 
sysselsatta per SAMS-område.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget föreslår att bostadsutveckling 
främst sker i centrumnära lägen i Fristad. 
Men utifrån avståndet till såväl Fristad 
centrum som till kollektivtrafik, bedöms 
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uppmärksamma kommunen om säkerhetsrisker 
vid befintlig plankorsning vid Asklandavägen 
intill väg 42. Korsningen saknar fordonsmagasin 
vilket kan skapa köer på väg 42 vid längre 
bomfällningar. Trafikverket verkar för att ta bort 
plankorsningar och öka säkerheten vid de som 
finns kvar.  
 
 
 
Trafikverket håller med kommunen om att 
nuvarande trafiksituation längs väg 1757, 
Göteborgsvägen i Sandared är en utmaning. 
Trafikverket ser fram emot kommunens 
utredning, liten som omfattande, med förslag på 
åtgärder för att avlasta bland annat 
Viaredsmotet.  
 
Det är viktigt att kommunen tänker på helheten; 
exempelvis centrumbebyggelse söder om 
järnvägen i Sandared kompliceras på grund av 
plankorsningen på Badvägen. Eftersökningar har 
gjorts och visar att på grund av dubbla spår samt 
väntande godståg i plankorsningen är liggtiderna 
för plankorsningen långa, ibland upp emot 15 
minuter. Samtidigt som siktförhållandena från 
Badvägen på väg 1757 i dagsläget inte uppfyller 
kriterierna för fri sikt.  
 
 
 
 
 
 
Trafikverket håller med kommunen om att även 
om andelen hållbara resor ökar kommer 
belastningen på vägnätet också att öka och 
kapaciteten i vägsystemet inte räcka till. Detta 
bekräftas även i ÅVS Noden Borås. Trafikverket 
ser fram emot kommande, övergripande 
fördjupade trafikanalyser i granskningsskedet 
(s.53).  
 
I ÅVS Noden Borås skrivs effekten med en 
genare koppling mellan väg 27 och väg 180 vid 
Viaredsmotet avlasta befintlig sträcka på väg 180 
genom Borås. Dessutom kan åtgärden även ge 
en viss avlastning av långväga godstrafik på väg 
42. Däremot skulle en ny förbindelse leda till 
ökad trafik på väg 40 och i trafikplatserna. 
Anledning är att en stor andel av den trafik som 

delar av området väster om järnvägen 
också lämpligt för bostadsutveckling. Det 
är angeläget att korsningen vid 
Asklandavägen finns kvar så att 
tillgängligheten till området säkerställs. 
Kommunen förutsätter att Trafikverket 
inte avser ta bort korsningen.     
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
En förstärkning av Sandareds centrum 
gynnar en hållbar utveckling genom 
utvecklad lokal service och fler bostäder i 
kollektivtrafiknära lägen. Detta är en 
strategisk inriktning som gäller oavsett 
tekniska eller trafiksäkerhetsmässiga 
utmaningar. Översiktsplanen kommer 
fortsatt fokusera på en stark utveckling i 
serviceorterna, där bostäder och service 
kan dra nytta av stationer och knutpunkter. 
Kommunen förutsätter att Trafikverket 
också vill verka för denna utveckling och 
att man i dialog med kommunen kan finna 
lösningar på de utmaningar som uppstår. 
 
 
Kommande fördjupningar inom trafik 
kommer ha avstamp i både 
Översiktsplanen och ÅVS Noden Borås. 
Detta arbete kommer fortsätta efter 
översiktsplanens antagande.  
 
 
 
 
 
Det är angeläget att ÅVS-arbete kommer 
igång snarast för denna vägsträcka. I 
regionens remiss för regional 
infrastrukturplan är detta en namngiven 
brist. I ÅVS Noden Borås har det 
konstaterats att denna vägsträcka är 
samhällsekonomiskt lönsam. 
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idag nyttjar väg 180 är inpendlare med mål i 
Borås centrum.  
 
Studien visar även på en mindre trafikanalys som 
gjorts för en förbindelse mellan väg 40 och 42 
öster om Borås. Förbindelsen förväntas främst 
ge en avlastning på den södra delen av befintlig 
väg 42 men skulle säkerligen även påverka den 
trafik som väljer väg 1795 på grund av den tidvis 
låga framkomligheten på väg 42 genom 
Knalleland och centrum. Trafikanalyser har 
gjorts vilka visar att förbindelsen skulle få en god 
effekt i form av att väg 42/Kungsgatan skulle 
avlastas på den södra delen. Enligt analyserna 
blir effekten större ju längre mot sydväst som 
förbindelsen skulle byggas.  
 
I ÅVS Noden Borås har en koppling mellan väg 
27 och 40, öster om Borås i grova drag utretts. 
Slutsatsen är att åtgärdens nyttoeffekter tyder på 
att åtgärden med stor sannolikhet inte är 
samhällsekonomiskt lönsam. Detta bör 
emellertid studeras närmare.  
 
Kommunen planerar för en utbyggnad av ett 
nytt trafikmot vid Boråstorpet för Viareds södra 
delar. En utbyggnad av Boråstorpet påverkar 
riksintresset väg 40. Enligt ÅVS Noden Borås 
skulle utbyggnaden förmodligen leda till 
förbättrad framkomlighet vid Viaredsmotet.  
 
 
 
 
Hänsyn och riksintressen  
I översiktsplanen skrivs att restriktionsområden 
vid bullrande verksamheter, industrier och andra 
störningskällor bör respekteras. En karta över 
dessa områden skulle förtydliga var dessa 
områden finns.  
 
Trafikverket, Länsstyrelsen och kommunen har 
tillsammans pekat ut väg 27, 40, 41 och 42 samt 
Norrby Långgata, genom centrum fram till 
Nabbamotet som rekommenderad farligt gods 
väg. Trafikverket anser att kommunen måste 
komplettera med den sistnämnda sträckningen.  
 
Trafikverket tolkar kommunens formulering 
”För bebyggelse som anpassas till gällande 
skyddsavstånd behövs inga detaljerade 

 
 
Fördjupade studier kommer att påbörjas av 
Borås Stad för hur en sådan vägsträckning 
kan dras. Konsekvensanalyser av 
stäckningen är en naturlig del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås Stad anser att denna förbindelse bör 
utredas vidare. Ersättningsvägar för väg 40 
genom staden saknas och omledning av 
tung trafik utanför staden är gynnsamt för 
stadens utveckling. 
 
 
Fördjupade trafikanalyser är nödvändigt för 
att hitta lämpliga lösningar för Viared med 
omnejd. Ett nytt mot vid Boråstorpet 
kommer med stor sannolikhet att avlasta 
övriga mot i Viared. Borås Stad har haft 
synpunkter på att detta borde utretts inom 
ramen för ÅVS Noden Borås, men denna 
del kommer sannolikt att utgöra en egen 
analys.  
 
 
Bullerkarteringar hänvisas till kommunens 
webbplats för att möjliggöra löpande 
uppdatering.  
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med denna 
information. Länsstyrelsen har tagit beslut 
om förbud att transportera farligt gods på 
Arlagatan/Kungsgatan samt Centralbron. 
 
Kommunen bedömer att Nabbamotet är 
felaktigt. Det ska vara Tullamotet.  
 
Kompletteringar görs om farligt gods i 
delen Hänsyn och riksintressen. 
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riskanalyser” (s.62) att bebyggelse över 150 
meter inte kräver en detaljerad riskutredning.  
 
Rubrik ”Miljö, hälsa och säkerhet” bör 
kompletteras med vibrationer som kan orsakas 
av väg och järnväg. Vid byggnation i närheten av 
järnväg är det viktigt att tillse att riktvärden för 
vibrationer inte överstigs. Trafikverket anser att i 
utrymmen där människor stadigvarande vistas 
ska 0,4 mm/s vägd RMS inte överstigas (TDOK 
2014:1021).  
 
Mellankommunala cykelstråk saknas i 
översiktsplanen.  
 
Förutom utpekade vägar och järnvägar av 
riksintresse ska översiktsplanen inkludera 
luftfartens riksintresse. Borås Stad berörs av den 
så kallade MSA-påverkande ytan (skyddsområde 
på 55 km kring flygplats där flygplanen påbörjar 
den sista delen av inflygningen) för Landvetter, 
Säve, Trollhättan och Jönköpings flygplatser. 
Flygtrafiken rör sig med fastställda marginaler 
över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya 
hinder kan ha en negativ inverkan på 
flygtrafiken. Av översiktsplanen bör framgå att 
lokalisering av höga byggnader/föremål 
(exempelvis vindkraft) inom den MSA-
påverkande ytan ska samrådas med berörd 
flygplats. Konsekvenser av hinderbegränsande 
områden och bullerkurvor ska redovisas i ÖP i 
form av restriktioner och eller 
rekommendationer.  
 
Trafikverket saknar beskrivningar om hur 
kommunen ser på riksintresset, väg 40, funktion 
och utvecklingsmöjligheter kopplat till 
kommunens övriga planering samt hur 
kommunen tänker tillgodose/tillvarata dessa 
intressen.  
 
Trafikverket ser positivt på att kommunen 
redovisar utpekat funktionellt prioriterat vägnät i 
sin samrådsversion. I Trafikverkets utpekade 
tillhör alla vägar som är klassade som riksintresse 
samt väg 180 och 183, inte väg 1679.  
 
I dagsläget görs ett arbete med att identifiera 
omledningsvägar med kopplingar till FPV. 
Omledningsvägar kan i FPV ses som ett 

 
 
Översiktsplanen kompletteras om 
vibrationer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till Länsstyrelsens (m.fl.) 
yttrande om luftfartens intressen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till Länsstyrelsens yttrande 
om riksintresset väg 40. 
 
 
 
 
 
Noteras 
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komplement. Väg 1757 kan bli ett alternativ till 
omledning av väg 40 mellan Bollebygd och 
Borås.  
 
Vilka konflikter skapar riksintresset av ny 
höghastighetsbana och ett nytt resecentrum, i 
eller söder om Borås, för samhället? Hur kan 
kommunen planera för att mildra/avhjälpa de 
negativa effekterna av en järnväg som passerar 
genom Borås centrum?  
 
Kommunen förutsätter att röd korridor väljs och 
beskriver inte konsekvenserna av andra 
alternativ. I dagsläget pågår sammanställning av 
synpunkter, ännu är ingen dragning beslutad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammanfattning MKB  
Enligt miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är 
Borås Stads långsiktiga strategi att godstrafik 
flyttas utanför staden vilket minskar 
bullernivåenda. Enligt beskrivningen finns risk 
för att fler bostäder blir bullerutsatta då staden 
blir tätare. Vidare skrivs att detta måste beaktas i 
kommande planering. Trafikverket ser behovet 
av ett övergripande förhållningssätt till att 
minska antalet bullerutsatta.  
 
Enligt MKB bidrar denna översiktsplan till ett 
minskat transportarbete jämfört med 
nollalternativet, översiktsplan 2006. ÅVS Noden 
Borås visar att omflyttning till mera hållbara 
resor är ytterst viktig för att klara av tillväxten 
och skapa en kommun som tillgodoser samtliga 
invånares transportbehov. Anser kommunen att 
denna översiktsplan klarar tillväxten på ett 
hållbart sätt?  
 

 
 
Osäkerheten kring höghastighetsbanans 
och dess stations lokalisering i Borås gör 
det svårt att bedöma konsekvenserna annat 
än på översiktlig nivå. Än svårare är det att 
bedöma vilka åtgärder som krävs för att 
mildra effekterna.  
 
Konsekvensbedömningar av olika 
korridoralternativ genom Borås har gjorts i 
samband med kommunens yttrande över 
lokaliseringsutredningen. Slutsatsen av 
bedömningarna är att Borås Stad förordar 
den röda korridoren. Kommunen anser att 
konsekvenserna av övriga alternativ inte 
behöver redovisas i översiktsplanen.  
 
Se även kommentar till Länsstyrelsens 
yttrande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planförslaget verkar i samma anda som 
ÅVS Noden Borås. Det vill säga starkt 
fokus på att ställa om samhället mot mer 
hållbart resande, där klimatsmarta och 
yteffektiva transportmedel främjas. En 
nyckel till denna utveckling är att prioritera 
bebyggelse där förutsättningarna för 
hållbara transportslag är bäst, i synnerhet i 
centrala lägen i staden och större orter. Det 
förutsätter en helhetssyn på 
samhällsutvecklingen. Det förutsätter också 
dialog och samverkan mellan kommun och 
myndigheter för att gemensamt driva 
samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. 

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

 främja tillgången till säkra och effektiva 
elektroniska kommunikationer enligt de 
mål som anges i lagen (2003:389) om 
elektronisk kommunikation  

 verka för robusta elektroniska 
kommunikationer och minska risken för 
störningar, inbegripet att upphandla 
förstärkningsåtgärder, samt verka för 
ökad krishanteringsförmåga  

 verka för att tillgodose totalförsvarets 
behov av post- och elektronisk 
kommunikation under höjd beredskap, 
och stärka samhällets beredskap mot 
allvarliga störningar i näten för 
elektronisk kommunikation i fred  

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

 
 
 
 
 
 
 
Bedömningen är att ledningsnätet inte 
behöver redovisas i översiktsplanen. 
Kommunen samråder med ledningsägare i 
samband med detaljplaneläggning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns inga öppet redovisade 
riksintressen för 
kommunikationsanläggningar i Borås Stad.  
  
 
 
 
 
 
Noteras. 

 Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för 
rubricerat ärende och har ingenting att erinra 
mot upprättat förslag. 
 
Eftersom vi inte har några synpunkter och 
Svenska kraftnät inte har några ledningar i 
anslutning till aktuellt område anser vi att detta 

 
 
Noteras. 
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ärende är avslutat från Svenska kraftnäts sida. 
Därmed önskar vi inte medverka i det fortsatta 
remissförförandet för aktuellt ärende, förutsatt 
att planområdet inte förändras. Vid eventuella 
frågor är ni välkomna att höra av er till oss. 
 
Svenska kraftnät vill passa på att informera om 
att våra anläggningsobjekt finns att hämta via 
Geodataportalen (www.geodata.se) som WMS 
eller som en shapefil. 

 Vattenfall 
Vattenfall har anläggningar inom Borås 
kommun, både stationer och ledningar. 
Vattenfall har anläggningar av regional typ i 
området. I bifogad karta redovisas regionnäts 
luftledningar och transformatorstationer för 
regionnätet. Lila heldragna linjer är 130 kV 
luftledningar och 40 kV-luftledningar (gröna 
heldragna linjer) och blåa fyrkanter visar 
transformatorstationer.  
 
Omfattande åtgärder på Elnätet blir troligtvis 
nödvändiga om det ska in 30 000 nya invånare. 
Dessa åtgärder måste initieras tidigt då ledtiderna 
är långa. 
 
 
 
Vid framtida detaljplaneläggning och 
bygglovshantering mm i nära anslutning till 
Vattenfalls anläggningar är det viktigt att man tar 
hänsyn till de föreskrifter och restriktioner som 
gäller bygg- och marklovspliktiga åtgärder invid 
luftledningar och transformatorstationer.  

 
 
Ledningarna är kända av Borås Stad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det pågår ett lokalt långsiktigt arbete med 
att förstärka elnätet för staden Borås.  
Vilka framtida åtgärder för elförsörjningen 
som kan bli aktuella är okänt idag. En 
löpande dialog mellan kommunen och 
andra aktörer är nödvändig.  
 
Noteras. 

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

Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till länsstyrelsens yttrande.  

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

 
 
 
Noteras. 

 Statens Geotekniska 
Institut SGI 

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

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

 Identifierade områden med osäkra 
förhållanden eller förutsättningar för 
försämrad säkerhet med hänsyn till; 
skred och ras i jord och berg, 
slamströmmar, erosion, översvämning, 
områden med begränsad byggbarhet till 
följd av komplicerade geotekniska 
förhållanden 

 Riktlinjer för eventuella restriktioner med 
hänsyn till geotekniska förhållanden 

 Översiktlig bedömning av hur 
klimatförändring kan påverka de 
geotekniska riskerna 

 
SGI vill trycka på att det i samband med 
detaljplanering alltid ska utföras bedömning av 
ras, skred och erosion i enlighet med PBL. Vi vill 
också framhålla vikten av att vid prövning av 
markens lämplighet för avsett planändamål 
måste livslängden hos bebyggelse, anläggningar 
etc. vara utgångspunkten och därför behöver 
förväntade effekter av ett förändrat klimat 
beaktas. Klimatscenarierna indikerar att för de 
kommande 100 åren kan ökad nederbörd 
förväntas leda till ökade flöden och förhöjda 
nivåer i mark och vattendrag, Detta kan öka 
riskerna för ras, skred, erosion och 
översvämningar, vilket bör värderas vid 
bedömning av framtida markanvändning (för 
såväl befintlig som tillkommande bebyggelse). 
Översvämningsförebyggande åtgärder, t.ex. 
uppfyllnader och vallar, kan medföra 
geotekniska konsekvenser vilket också måste 
beaktas. 
 
Allmänt bedömer SIG de geotekniska 
förhållandena i Borås kommun som gynnsamma 
ur geoteknisk säkerhetssynpunkt, då marken 
enligt jordartskartan (SGU) huvudsakligen utgörs 
av berg och morän. Isälvsmaterial och finjord 
förekommer främst längs vattendragens 
dalgångar, framförallt Viskan och Lillån. MSB 
genomförde 2004 en översiktlig 
stabilitetskartering i kommunen, som påvisar 
några områden där stabiliteten inte bedömdes 
tillfredsställande. Vi vill uppmärksamma på att 
dessa karteringar är gjorda endast för då utvalda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid detaljplanering görs alltid bedömning 
av geotekniska förutsättningar. 
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bebyggda områden, förhållandena kan ha 
förändrats sedan dess och karteringen ger inte en 
heltäckande bild av förhållandena inom 
kommunen. 
 
En komplettering av ÖP:n angående skogsbruk 
kan göras genom att upplysa om att borttagning 
av vegetationen i eller ovanför brant sluttande 
terräng (även i morän), kan påverka ett områdes 
stabilitet (vilket kan leda till ras eller skred) och 
dessa moment bör därför riskbedömas av en 
geotekniker. Det kan även förekomma risk för 
erosion i blottlagda ytor, exempelvis i hjulspår 
från anläggningsmaskiner. 
 
SIG har i ett regeringsuppdrag om 
harmonisering av statligt framställda 
planeringsunderlag avseende ras, skred och 
erosion tillsammans med bl.a. MSB och SGU 
tagit fram en Vägledning ras, skred och erosion. 
Underlagen och Vägledningen finns 
åskådliggjorda i en kartvisningstjänst: 
http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion. 
Översiktliga värderingar kan göras utifrån dessa 
underlag. Vidare är informationen från 
geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val 
av lämplig markanvändning.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
hänvisningar till dessa underlag.  

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

 
 
Noteras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar till länsstyrelsens (m.fl.) 
yttranden. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

 

http://www.lfv.se/flyghinderanalys
http://www.energimyndigheten.se/klimat-miliodysisk-planering/
http://www.energimyndigheten.se/klimat-miliodysisk-planering/
http://www.vindlov.se/
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Nämnder och Bolag 
 

Yttranden Kommentarer 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noterat. Tillgänglighet till samhällsservice 
beskrivs i översiktsplanen, kapitlet 
Planeringsprinciper.  
 
 
 
 
 
 
Borås Stad håller med om att 
tillgänglighetsfrågan är viktig och att behovet 
av skola, förskola och annan kommunal 
service ska tillgodoses i tidiga skeden. 

 Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Folkhälsan i Borås utvecklas positivt för 
befolkningen som helhet. Utvecklingen skiljer sig 
dock påtagligt mellan olika socioekonomiska 
grupper i samhället. Gapet mellan de grupper 
som har den bästa hälsan och de som har den 
sämsta hälsan har ökat under de senaste 
årtiondena. Därför är det viktigt att man i 
översiktsplanen ger möjlighet för alla boråsare 
att få så bra livsvillkor som möjligt. 

 
Förvaltningen är positiv till den nya 
översiktsplanen och dess intentioner, vilka bidrar 
till att skapa förutsättningar för bra livsvillkor för 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

42 
 

alla boråsare. I översiktsplanen har man nio 
övergripande strategier. Här kommenteras de 
utifrån det sociala perspektivet. 
 
Femkärnighet 
Borås ska växa i de fem kärnorna, staden Borås 
och de fyra serviceorterna. Genom att man 
utvecklar centralorten och serviceorterna med 
vardagsservice, bostäder, arbetsplatser, butiker 
och kultur ger man bättre förutsättningar till alla 
som lever och verkar i området. Barnfamiljer får 
förutsättningar att hämta och lämna barn med 
promenad eller cykel och kan åka kollektivtrafik 
till arbetet, äldre har nära till affärer och annan 
service, olika åldersgrupper kan mötas vid 
vårdcentralen eller på ortens andra mötesplatser. 
Här finns goda möjligheter att få närhet till 
anläggningar och det rörliga friluftslivet. 

 
Styrkan kommer inifrån 
Bebyggelsen växer främst genom förtätning och 
man nyttjar mark och infrastruktur optimalt. Ur 
ett socialt perspektiv innebär det att man 
fortsätter att ha nära till natur- och kulturvärden. 
Man kan gå ut i närområdet och vistas i härliga 
grönområden utan att behöva ta bilen. 
Möjligheterna att göra det begränsas då inte av 
ekonomiska möjligheter. 

 
Koncentrerat och sammanbundet 
Bebyggelsen koncentreras utmed stråk, runt 
stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. Här 
samlas service och handel nära där man bor. Här 
finns möjligheter att stärka och binda samman 
stråk och därigenom skapa flöden som idag 
begränsas av barriärer såsom vägar. Att 
människor rör sig mellan områden och i 
områdena bidrar till att öka den upplevda 
tryggheten. 

 
Tätt och mixat 
Bostäder av olika typer, storlekar och 
upplåtelseformer blandas med handel, 
samhällsservice, parker och mötesplatser. Här 
har Borås stora möjligheter att bygga en blandad 
stad och minska bostadssegregationen. I centrala 
Borås behöver man bygga fler hyresrätter i olika 
prisklasser, i miljonprogramsområdena behöver 
det byggas radhus och bostadsrätter och i 
serviceorterna har man ett behov av fler hyres- 
och bostadsrätter i flerbostadshus. Genom att 
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det kombineras med närservice och därigenom 
möjligheter till sysselsättning ger man 
förutsättningar för bra livsvillkor för alla 
boråsare. 

 
Mer mötesplatser och målpunkter 
Fler attraktiva mötesplatser utvecklas i alla orter 
och stadsdelar. Här har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ett samordningsuppdrag 
om lokalt inflytande, demokrati och delaktighet. 
Med fördel bedrivs det arbetet inom uppdraget 
på stadens olika mötesplatser. Här kan 
människor i olika åldrar mötas över gränserna 
och involveras i kommunens planering och 
verksamheter. 

 
Grönt och blått runtom 
Grönska är av avgörande betydelse för hälsan. 
Därför är det bra att man i översiktsplanen 
värnar närheten till skog, mark och vattendrag i 
en grönblå struktur sammanlänkad med den 
bebyggda miljön. Forskning visar att närheten 
avgör hur mycket man använder ett grönområde. 
I förvaltningen har man lyft fram området söder 
om staden som prioriterat när det gäller nya 
områden för det rörliga friluftslivet. Då får stora 
delar av stadens befolkning närhet till ett 
grönområde. I Boråsområdet finns god tillgång 
till sjöar och vattendrag. Det är viktigt att 
fortsätta utveckla badplatser med god 
tillgänglighet för alla.  

 
Bygg för mer buss, cykel och gång 
Gång- och cykelnätet ska utvecklas så att man 
binder samman målpunkter för att fler boråsare 
ska kunna gå och cykla till vardags. Att föräldrar 
skjutsar barnen skapar trafikproblem, vilket leder 
till att fler skjutsar och skapa större problem. 
Trygga och säkra gång- och cykelstråk gynnar 
alla och då särskilt oskyddade trafikanter. Man 
får bättre möjligheter att gå och cykla till arbete, 
förskola, skola och fritidsaktiviteter.  

 
Viskan och textilen synliggörs i staden 
Det textila arvet utgör en ryggrad i boråsarens 
historia. En stads identitet är viktig för hur 
invånarna mår och därför är det bra att lyfta 
stadens textila arv. Viskan är stadens naturliga 
blåa stråk och kan utvecklas ytterligare. 
Människan har i alla tider sökt sig till vatten för 
rekreation. Ur ett socialt perspektiv är det viktigt 
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att alla har samma möjligheter att ha tillgång till 
vatten. Därför är det viktigt att man skapar 
publika utrymmen längs hela Viskan. 

 
Regional utblick 
Borås befinner sig i ett omland av kommuner 
och är den näst största staden i regionen. Det är 
positivt att Borås och Göteborg byggs ihop så 
att arbets- och utbildningsregionen bli större. Ju 
fler alternativ desto större möjligheter finns för 
både nya och etablerade boråsare till utbildning 
och arbete. För att alla ska ha möjlighet att dra 
fördel av pendlingsregionen behövs en 
kollektivtrafik som är tät med olika alternativ till 
rimliga kostnader. 
 
Övrigt 
Förvaltningen vill lyfta betydelsen av att området 
Knalleland fortsätter att utvecklas som 
eventområde. Allt i enlighet med 
Inriktningsdokument för Evenemang i Borås 
Stad och uppdraget om att kunna ta emot 
evenemang med behov av större 
evenemangsområden.  
 
Konsekvenser 
Översiktsplanen vilar på Borås vision 2025 och har lyft 
fram betydelsen av goda livsvillkor för alla. För att 
översiktsplanen ska få genomslag krävs att man lyfter 
dess intentioner i samtliga planeringsprocesser i staden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med något 
utförligare beskrivningar om de urbana 
stråken. Dock kommer fördjupningar 
behövas för att dels precisera 
markanvändningen i stråken, dels undersöka 
vilka åtgärder som är möjliga.  
 
Det är angeläget att ett fördjupat arbete med 
bl.a. stråkanalys sker efter ÖPs antagande. 
Det arbetet kan involvera både kommunala 
förvaltningar, näringsliv och allmänhet i olika 
former.  
 
Kopplingen till natur- och 
rekreationsområden är en viktig aspekt som 
med fördel kan lyftas i fortsatt arbete med 
stråken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formuleringar ändras enligt förslag.  
 
 
Dessa aspekter är viktiga för att möjliggöra en 
hållbar stadsutveckling, men de bedöms 
kunna hanteras genom fördjupade 
utredningar, planprogram och dylikt efter 
ÖPs antagande.  
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nivå i ett tidigt skede. Därför är en tydligare 
beskrivning av visionen för dessa områden 
önskvärd.  
 
Ytkrävande verksamhetsområden och 
funktioner  
Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
översiktsplanen behöver lyfta behovet av nya 
verksamhetsområden och andra ytkrävande 
samhällsfunktioner. I dagsläget planeras det för 
flera stadsomvandlingsprojekt där centrala 
verksamhetsområden ersätts med bostäder och 
annan centrumverksamhet. I takt med att dessa 
verksamheter trängs undan och staden växer 
kommer behovet av nya områden för ytkrävande 
verksamhetsområden att växa. Parker och 
kyrkogårdar är andra exempel på ytkrävande 
funktioner som behöver en tydligare översiktlig 
vägledning. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
det är angeläget att översiktsplanen fördjupas 
och förtydligas avseende hantering och placering 
av sällanköpshandel. 
 
Kommunal service 
En av kommunens viktigaste uppgifter är att 
tillgodose behoven av kommunal service. När 
staden förtätas blir vikten av långsiktighet och att 
tidigt reservera mark för ytkrävande 
verksamheter som kommunala boenden, skolor 
och förskolor extra viktigt.  
 
Översiktsplanen lyfter att mark för offentlig 
service ska reserveras tidigt i planeringsprocessen 
för att säkerställa goda lägen och att behoven för 
olika typer av verksamheter tillgodoses. Det 
behöver bli tydligare var, hur och när detta ska 
göras. Samhällsbyggnadsnämnden anser att detta 
behöver ske på en översiktlig nivå.  
 
Lokalförsörjningsplanen är ett stöd för att ta 
fram områden för kommunal service på kort sikt 
(2 år). För att god planberedskap ska uppnås, 
behövs kartläggning av behov på längre sikt än 
vad Lokalförsörjningsplanen idag anger. I 
samband med att Borås förtätas blir detta extra 
viktigt. När det planeras inom befintlig struktur 
och flera intressen konkurrerar om samma ytor 
är en god framförhållning för ytkrävande 
kommunala verksamheter som skolor och 
förskolor extra stor. Nödvändiga ytor för att 
tillgodose behovet av kommunal service kan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen pekar ut ett antal 
verksamhetsområden men kompletteras med 
fler områden för att tydliggöra var lämplig 
placering av exempelvis storskaliga 
verksamheter kan ske på sikt.  
 
Handel ses generellt i ÖP som en del av den 
blandade stadsmiljön. Exakt placering av 
enskilda typer av handel kan utredas i senare 
skeden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeringen av offentlig service inbegriper ett 
antal förvaltningar inom Borås Stad. 
Lokalisering av offentlig service, där 
Lokalförsörjningsplanen är ett viktigt 
instrument, bör ta utgångspunkt i 
översiktsplanens övergripande strategier. 
Dock är det svårt att i översiktsplanen 
redovisa i detalj var olika funktioner ska 
placeras.  
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avsättas i fördjupade översiktsplaner. Det finns 
områden i den befintliga staden där det idag 
råder en brist på förskolor eller grundskolor eller 
där förtätning med bostäder kan komma att 
skapa en än större bristsituation. De behov som 
då finns eller uppstår bör om möjligt tillgodoses i 
närområdet.  
 
Ett exempel på hur man kan jobba med 
markbehov för kommunal service är Malmö 
stads Plan för samhällsservicens markbehov i Malmö. 
Det är ett styrdokument för hur staden ska skapa 
bättre förutsättningar för den fysiska planeringen 
att kunna tillgodose medborgarnas behov av 
samhällsservice när staden förtätas. Den 
översiktliga planeringen spelar en viktig roll i att 
samordna projekten när staden växer inom 
tätbebyggt område. 
 
Grön infrastruktur 
Översiktsplanen lyfter tydligt fram de viktigaste 
tätortsnära grönområdena och vikten av att 
bevara dessa. Samhällsbyggnadsnämnden vill 
även att den urbana gröna infrastrukturen ska 
lyftas fram mer. Ett större fokus behöver också 
läggas på att höja kvaliteten på befintliga 
grönområden och på tillskapande av nya. 
 
Översiktsplanen lyfter på att bra sätt befintliga 
grönområden och gröna kilar samt nämner att en 
sammanhängande grön infrastruktur i form av 
rekreationsstråk och spridningskorridorer ska 
säkerställas vid planering. För att kunna 
säkerställa att det görs behövs det en översiktlig 
strategi för hur och var detta ska ske samt en 
definition av vad som menas med 
rekreationsstråk och spridningskorridorer. 
 
Revidering av grönområdesplanen med 
brist- och tillgångsanalys 
Det behöver även göras brist- och 
tillgångsanalyser för Grönområdessnurrans 
begrepp: träffpunkter, närparker, stadsdelsparker 
samt strövområden, för att klargöra behov av 
mer grön infrastruktur eller överflöd av 
detsamma. Samhällsbyggnadsnämnden anser att 
Grönområdessnurran behöver omarbetas och 
förstärkas som ett analysverktyg i samband med 
att Grönområdesplanen revideras. 
 

 
 
Behov av framtida skolor och förskolor är 
möjligt att se över i fördjupade 
översiktsplaner. Behovet hanteras även av 
lokalförsörjningsförvaltningen i 
Lokalförsörjningsplanen.  
 
Ett översiktligt resonemang om tillgång till 
samhällsservice finns angivet i 
Planeringsprinciper. Bedömningen är att 
översiktsplanen inte ska fördjupa sig mer 
kring samhällsservice. Dock är det relevant 
och ett bra förslag att ta fram ett 
styrdokument som hanterar dessa frågor för 
att skapa goda förutsättningar att tillgodose 
behovet av samhällsservice.  
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen redovisar även gröna 
kopplingar och betonar vikten av att jobba 
för att säkerställa en sammanhängande grön 
infrastruktur. Mer kunskap är dock 
nödvändigt, särskilt om övergripande gröna 
strukturer. Grön infrastruktur lyfts som 
förslag till fortsatt arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Åtgärdslistan för 
Grönområdesplanen revideras under hösten 
2017. En översyn av Grönområdesplanen 
inklusive Grönområdessnurran finns med på 
åtgärdslistan och ska vara klart inför nästa 
planperiod. 
I översiktsplanens utställningsförslag har 
grönområdestyperna i Grönområdessnurran 
uppdaterats med vissa nya namn och 
beskrivningar, enligt önskemål som inkommit 
under samrådet. 
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Brist- och tillgångsanalyser i 
Grönområdesplanen kommer bli användbart när 
kommunen hanterar ansökningar om planbesked 
för att redan i ett tidigt skede kunna avgöra 
vilken grönska som finns och vad som behöver 
utvecklas i området. Om kompensationsåtgärder 
ska tillämpas i planen kan analyserna ge 
vägledning i hur och var kompensationen ska 
göras. Värdena ska i första hand kompenseras på 
plats, eller i närheten, men i annat fall skulle 
föreslagen kartering kunna visa var de beslutade 
kompensationsåtgärderna skulle behövas istället. 
Dessa karteringar tillsammans med checklistan 
för kompensationsåtgärder skulle vara ett bra 
beslutsunderlag.  
 
När man väljer att bo utanför staden, betyder det 
inte att det räcker med skog för att säkerställa 
alla behov. För att stärka de rekreativa och 
sociala värdena i kommunens tätorter bör 
kommunen vara beredd på att anlägga kvalitativ 
parkmark. Större temalekplatser i centrala lägen i 
tätorterna kunde både bli ett utflyktsmål och 
viktiga mötesplatser, det vill säga, stadsdelspark 
enligt Grönområdessnurrans begrepp, för 
ortsbefolkningen. 
 
Generellt behövs ett fortsatt arbete med 
kartläggningar/analyser kring 
förtätningsområdena avseende människors 
rörelse samt platsanalyser för att se den gröna 
infrastrukturen inte bara som rekreation utan 
också som sociala mötesplatser. En brist- och 
tillgångsanalys kan utgöra ett användbart verktyg 
för att hitta rätt kompensationsåtgärder vid 
exploatering av exempelvis obebyggd mark. 
 
Kartorna som visar Översiktliga gröna och blå 
strukturer (sid 34), Mark och vattenanvändning (sid 
43), samt Natur- och kulturmiljövärden (sid 58) ser 
ut att baseras på grönområdesplanens 
inventering. Grönområdesplanens inventering 
utfördes inte kommunövergripande, utan bara i 
tätortsnära natur. Grunden för dess 
upptagningsområde och bedömning av klass I 
och II bör redovisas vid kartorna. 
Grönområdesplanen måste alltså kombineras 
med Naturreservat och/eller med exempelvis 
Klass I av Borås Stads/ Miljöförvaltningens 
naturklasser, där de båda sistnämnda källorna är 
kommuntäckande.  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen belyser potentiella 
intressekonflikter i samband med förtätning 
av bl.a. staden. Fördjupade utredningar 
kommer dock bli nödvändiga. 
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störningar i form av buller. Översiktsplanen 
måste tydliggöra hur dessa aspekter ska hanteras 
vid detaljplanering utmed stråken.  
 
Trafik kopplat till handel, service och urbana 
stråk 
För att underlätta för detaljplanering behöver 
översiktsplanen på ett djupare sätt beskriva hur 
prioriteringar mellan olika trafikslag ska göras, 
inte minst i de urbana stråken. Prioritering kan 
handla både om utrymme och om hastigheter. 
Det är också viktigt att behandla hur möten 
mellan de urbana stråken och stora barriärer 
såsom järnväg och motorväg på bästa sätt kan 
hanteras.  
 
För att uppnå målsättningen om fler hållbara 
resor är det viktigt att översiktsplanen pekar ut 
en tydlig inriktning för hur funktioner ska 
placeras i staden. Viktiga funktioner såsom 
kommunal service behöver finnas i närområdet 
och på gångavstånd medan andra funktioner 
såsom handel, kultur m.m. måste kunna nås med 
kollektivtrafik och cykel. En tydlig inriktning i 
översiktsplanen underlättar avvägningar kring 
användning och utformning i kommande 
detaljplaner.  
 
Exempelvis alstrar handelsområden generellt 
mycket trafik och det bör på ett tydligt sätt i 
översiktsplanen avgränsas var de stora 
handelsområdena får vara. Det gör det möjligt 
att prioritera förbättringar av kollektivtrafik, 
gångtrafik och cykeltrafik till dessa platser och på 
så sätt minska belastning på trafiksystemet för 
bil.  
 
Gångtrafik och cykeltrafik - två separata 
trafikslag 
Gång och cykel måste i översiktsplanen och 
överlag ses som två olika trafikslag, med olika 
ytkrav och olika förutsättningar, framförallt 
avseende avstånd. Om goda förutsättningar finns 
är det möjligt att på ett snabbt och smidigt sätt 
färdas längre ut från stadens mitt med cykel än 
genom att gå. Översiktsplanen bör behandla 
dessa skillnader och skilja på zonerna för vad 
som är gång- respektive cykelavstånd. Det gör 
det möjligt att i detaljplanering göra avvägningar 
och prioritera vilka åtgärder inom respektive zon 
som är viktigast och som därmed ska prioriteras 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vissa kompletterande beskrivningar görs till 
utställningshandlingen. Ytterligare 
fördjupningar föreslås i tilläggsuppdrag om 
urbana stråk där mer detaljerade aspekter 
kring de urbana stråken kan hanteras.  
 
 
 
 
 
Översiktsplanen beskriver i många delar 
vikten av att samla funktioner kring platser 
med tillgång till gång-, cykel- och 
kollektivtrafik. Det gäller t.ex. funktioner som 
handel och offentlig service.  
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen pekar inte ut några nya 
handelsområden då framtida behov anses 
kunna rymmas inom befintliga 
handelsområden. Handel ses som en del av 
den blandade stadsmiljön där hållbart resande 
kan främjas.  
 
 
 
 
 
Översiktsplanen förtydligas med resonemang 
för de olika trafikslagen och dess olika 
förutsättningar enligt kommentar.  
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till exempel avseende trafikåtgärder, markinköp 
m.m.  
 
Översiktsplanen som underlag för bygglov 
och förhandsbesked 
För att underlätta för bygglov/förhandsbesked 
behöver översiktsplanen på ett djupare sätt 
beskriva riktlinjer för lovgivning alternativt att 
översiktsplanen kompletteras med andra 
styrdokument för lovgivning vid t.ex. 
sammanhållen bebyggelse, område utan 
detaljplan eller på landsbygden. 
 
Riktlinjer för lovgivning ska ge stöd i 
bedömningar av bygglov i närheten av jord- och 
skogsbruksmark och öka kommunens 
förutsägbarhet för dem som söker bygglov. 
Översikts-planen bör ge ett stöd i hur enskilda 
och allmänna intressen ska vägas mot varandra. 
För att göra det behöver översiktsplanen 
tydligare kommunövergripande kartor som visar 
grunddragen i markanvändningen av mark- och 
vattenområden. Kartorna behöver peka ut t.ex. 
känsliga miljöer ur kulturvärdessynpunkt, 
riksintressen samt andra markanvändningar för 
att ge ett bra stöd vid bygglov och 
förhandsbesked.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Översiktsplanens vägledning strävar efter att 
bevara och värna om viktig grönstruktur både på 
landsbyggden och i staden. Den pekar ut en 
riktning för att minska utsläppen och en 
effektivare användning av kommunens mark och 
av naturens resurser lokalt och globalt. Den 
pekar även ut vikten av att tillföra nya värden. 
Översiktsplanen ger även stöd för goda resvanor 
och attraktiva kommunikationer. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Översiktsplanen bidrar till att stärka 
företagsklimatet både i den livskraftiga 
stadskärnan och för ytkrävande verksamheter 
utanför staden. Den bidrar till att skapa en 
blandad stad där det finns goda förutsättningar 
för näringsliv, akademi, kommun och andra delar 
av samhället att utvecklas och skapa 
arbetstillfällen. 
 

 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang om bebyggelse utanför tätort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering görs.  
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Borås 2025 Socialt perspektiv 
Översiktsplanens vägledning bidrar till att skapa 
mötesplatser där människor kan mötas, utvecklas 
och få nya insikter. 

 Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden anser att förslaget till 
översiktsplan erfordrar komplettering av 
framtida övergripande trafiknät i enlighet med 
nämndens förslag.  
 
De delar som behandlar park- och grönstruktur 
och natur- och miljö är i stort sett mycket bra 
behandlade och tillstyrkes i sin helhet.  
Nämndens yttrande i sin helhet  
Tekniska nämnden har beretts möjlighet att yttra 
sig över ett nytt förslag till Översiktsplan (ÖP) 
för Borås.   
 
Tekniska nämnden välkomnar att en ny ÖP tas 
fram som ska vara vägledande för den framtida 
fysiska planeringen i Borås. Det är mycket viktigt 
att ÖP blir det dokument som styr underliggande 
planer och program. Såsom framhålles är det 
viktigt att se över och göra de fördjupningar 
(FÖP) som krävs i översiktsplanen för att följa 
dess intentioner.  De handlingar som hänvisas till 
i ÖP måste revideras och uppdateras 
kontinuerligt så att det alltid finns i en aktuell 
och gällande version. Den helhetssyn som 
översiktsplanen representerar ska vara 
vägledande för framtagande av nya detaljplaner. 
Det är inte minst viktigt med samordning som 
rör infra-struktur och gröna stråk. 
 
Trafik och transporter  
Den fysiska planeringen av Borås har skapat en 
struktur med ett behov av bilen som 
transportmedel. Trafikalstrande handels-
/verksamhetsområden har etablerats i perifera 
lägen.  En förändring krävs både vad avser 
styrning av framtida etableringar till lägen som 
redan nås eller kan nås med god tillgänglighet till 
kollektivtrafik/cykelförbindelser och en satsning 
på utbyggd infrastruktur för kollektiv- och 
cykeltrafik för att minska bilberoendet i enlighet 
med översiktsplanens målsättning.    
En omställning till mer hållbart resande kommer 
att ta tid samtidigt konstateras i för-slaget till 
översiktsplan: ”Trots en kraftig omställning till 
mer hållbart resande visar prognoser att 
biltrafiken kommer att öka.” 
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Tekniska nämnden konstaterar att de brister i 
trafiknätet som redovisas i prognosen 
”Trafikbelastning 2040” inte kommer att lösas 
enbart med satsningar på hållbart resande. 
 
Översiktsplanen tar utgångspunkt i följande 
behov/målsättning: 
 
• Borås ska växa med ytterligare 
30.000 boråsare fram till 2035 
• Fram till 2035 behövs ca 15000 
nya bostäder byggas 
• Borås vill stärka rollen som 

logistikcentrum med bättre 
möjligheter för logistikföretag att 
växa ytmässigt och erbjuda 
etablering av nya intressenter 

• Nya lägen för 
verksamhetsområden pekas ut 
utmed väg 41, väg 40 och väg 27 

• Genomfartsvägarna utgör barriärer 
i  staden och hindrar 
stadsutvecklingen 

• Vid genomförd medborgardialog 
konstateras att boråsarna ansåg att 
trafiken borde vara ett prioriterat 
fokusområde vid framtagande av 
översiktsplanen 

 
Tekniska nämnden anser inte att förslaget till 
översiktsplan på ett tillräckligt tydligt sätt pekar 
på hur de mål som eftersträvas ska komma att 
infrias.  
Redan idag börjar det bli svårt att komma fram 
med detaljplaner för bostadsbyggandet och nya 
verksamhetsområden med hänsyn till att det 
övergripande trafiknätet har brister i kapacitet 
och framkomlighet.  
 
I förhållande till ÖP06 föreslås inga nya länkar i 
det övergripande trafikhuvudnätet samtidigt som 
det konstateras att kapaciteten i befintligt 
trafiknät inte kommer att räcka till för den 
utveckling staden eftersträvar.  
Tekniska nämndens slutsats är därför att det i 
översiktsplanen krävs ett säkerställande av 
möjligheten att förverkliga de nya väglänkar som 
beskrivs i avsnittet ”Ny infra-struktur”.  Det 
räcker inte med ett konstaterande att :…nya 
väganslutningar kommer att behöva studeras 
närmare.” Det är grundläggande för Borås Stads 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detta kräver en större utredning utöver vad 
som är rimligt inom tidsplanen för 
Översiktsplanen. Arbetet med trafikplan kan 
eventuellt hantera dessa frågor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I översiktsplanens utställningsförslag har 
grönområdestyperna i Grönområdessnurran 
uppdaterats med vissa nya namn och 
beskrivningar, enligt önskemål som inkommit 
under samrådet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I förslag till fortsatt arbete beskrivs behovet 
av att utreda hur en grön infrastruktur kan 
bevaras och utvecklas i samband med att 
staden förtätas. Det gäller såväl mindre 
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I förslaget till översiktsplan omnämns flera 
prioriterade inriktningar. Dock önskar Tekniska 
nämnden lägga till beskrivning av: ”Goda 
förutsättningar för friluftsliv” och” Bevara och 
utveckla förutsättningarna för naturvärden, 
växter och djur” som ytterligare prioriterade 
inriktningar.  
 
Beskrivning av det rörliga friluftslivet är av sådan 
vikt att det med fördel beskrivs i ett eget kapitel.  
 
I översiktsplanen hänvisas till 
Grönområdesplanen. Det är viktigt att poängtera 
att den endast redovisar kommunal mark främst 
kring centralorten. För att bättre harmonisera 
med den nya översiktsplanen bör den därför i 
samband med nästa revidering kompletteras med 
inventering av serviceorterna och text om grön 
infrastruktur.  
På liknande sätt kan översiktsplanen även 
hänvisa till program/planer som rör skogar, 
sjöar, vattendrag och våtmarker även om de 
också behöver revideras.  
Värdefulla vattendrag, sjöar och våtmarker (klass 
I och II i naturdatabasen) bör redovisas på karta.  
 
Det är även av vikt att kända områden med 
förorenad mark/gamla deponier redovisas i 
förslaget till översiktsplan som en förutsättning 
för framtida planering.  
 
Redaktionella synpunkter  
Gör gärna en liten ordlista eller faktaruta för 
begreppsförklaringar som till exempel 
ekosystemtjänst .   
 
Hur grönska kan planeras in i gatumiljöer och 
urbana stråk kan med fördel illustreras för att ge 
läsaren bättre förståelse hur dessa stråk och 
miljöer kan vara utformade.  
Under Hänsyn och riksintressen bör 
”Värdekärnor för natur, rekreation och 
friluftsliv” kompletteras med naturreservatet Rya 
Åsar. 
 
Det vore också en fördel om 
kartor/illustrationer kunde göras mindre 
schematiska och lättare att läsa för den som inte 
har vanan att orientera sig med hjälp av vägnät, 
vattendrag, bostadsområden som 
igenkänningsmärken.  

grönområden som en övergripande 
sammanhängande grön/blå struktur.  
 
 
 
 
 
 
Friluftslivet beskrivs i ett eget kapitel i delen 
Hänsyn och riksintressen.  
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras enligt förslag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
redovisning av Naturdatabasens klass I och 
II-områden. Där ingår värdefulla vattendrag. 
 
Riktlinjer för förorenad mark ingår i 
utställningshandlingen. För kartredovisning 
hänvisas till länsstyrelsens underlag samt 
lokala inventeringar. Dessa bedöms för 
detaljerade för att redovisa på översiktlig nivå.  
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
Noteras. Rya åsar är placerat under hänsyn, 
riksintresse. Värdekärnorna har strukits i 
utställningshandlingen.  
 
 
 
 
 
Noteras. 
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 Miljö – och 
konsumentnämnden 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtydligande görs av hur de olika delarna i 
Översiktsplanen hänger ihop.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen strävar efter en hållbar 
utveckling, vilket även har globala effekter.  
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produktionen av varor sker utomlands. Därför 
bör Borås Stad beakta hur den fysiska 
planeringen skapar förutsättningar för handeln 
och näringslivet och hur detta i sin tur behöver 
bli både ekologiskt och socialt hållbart lokalt och 
globalt. Hållbar utveckling är mer än bara 
arbetstillfällen och fler besökare i  
Borås. Om inte detta görs behöver ÖP 
tydliggöra hur målkonflikter i den fysiska 
planeringen ska hanteras.  
 
Ordet attraktiv används på 48 ställen i ÖP. 
Miljöförvaltningen önskar begreppet attraktiv 
definieras och även redogöra om det är 
synonymt eller skiljer sig från en hållbar 
utveckling. ÖP tar ställning till att det är positivt 
att staden växer och får ökade förutsättningar för 
att bli såväl hållbar som attraktiv. Man ska dock 
vara medveten om att det är just ett 
ställningstagande och inte en sanning. 
 
Planeringsprinciper  
Planeringsprinciperna är de styrande verktygen i 
ÖP för att uppnå de övergripande strategierna. 
Det är mycket viktigt att ändra ordet blir i det 
inledande stycket till ska, när det gäller att 
motivera avsteg från principerna inför beslut. 
Det kommer underlätta att följa upp hur väl ÖPs 
intentioner avspeglas i verkligheten, identifiera 
konfliktområden och utgöra bättre underlag för 
beslut. Om en nämnd inte motiverar varför 
avsteg gjorts från ÖPs principer i sina beslut 
behöver Kommunstyrelsen påpeka det och följa 
upp varför nämnden hindras att följa ÖP. Om 
detta inte görs riskerar ÖPs intentioner om att 
bygga ett hållbart Borås inte kunna förverkligas. 
 
Femkärnighet  
Det är positivt att ÖP vill planera för en 
femkärnighet och sträva efter en 
bebyggelsestruktur som koncentreras kring goda 
kollektivtrafiklägen och på så vis stärka ett 
hållbart resande. Detta är ett ställningstagande 
som skapar en viktig tydlighet och ett 
användbart arbetsverktyg för stadens planerare 
och andra.  
 
Femkärnigheten innebär också att kommunen 
aktivt planerar för att möjliggöra en hållbar 
livsstil hos boråsaren, vilket är ytterligare en 
aspekt för att uppnå en hållbar utveckling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hur översiktsplanen ska förverkligas 
förtydligas med en genomförandebeskrivning.  
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Planeringsstrukturen kan innebära att Borås 
bygger för att det ska bli lätt att välja "rätt". 
Exempelvis är nästan 60 procent av dagens 
bilresor som utförs kortare än fem kilometer. 
Genom att skapa goda kollektivtrafik-, samt 
gång- och cykelmöjligheter för den som bor i 
tätorten minskar belastningen på vägnätet. Det 
innebär att biltrafiken dämpas och skapar ökad 
kapacitet och minskad trängsel för den som bor 
på landsbygd och är beroende av sin bil vid resan 
till målpunkter inom staden. Det innebär också 
ökad möjlighet till ett aktivt vardagsliv som 
främjar en god hälsa. 
 
Femkärnigheten bör gynna kringliggande 
landsbygd och eventuellt även angränsande 
kommuner att få tillgång till såväl kommunal 
service samt till livsmedelsbutiker, caféer, butiker 
och andra mötesplatser. 
 
Naturen och den biologiska mångfalden  
Det är positivt att naturen, grönområden och 
ekosystemtjänster har fått en betydande roll i 
ÖP. Ett fokus på Grönområdesplanen ger 
styrdokumentet tyngd och bidrar till att den även 
fortsatt blir en självklar del av 
planeringsprocesserna.  
 
Det är positivt att förtätningen inte ska få ske på 
bekostnad av grönområden och att 
spridningskorridorer för den biologiska 
mångfalden får ett skydd genom exempelvis den 
övergripande strategin "Grönt och blått 
runtom".  
 
Utgångspunkten är att Viskan ska vara tillgänglig 
för alla, såväl boråsare som besökare. Samtidigt 
ska Viskans naturvärden värnas och de 
ekosystemtjänster som vattnet erbjuder ska 
utnyttjas på ett hållbart sätt. Miljöförvaltningen 
ser gärna ett tillägg till den övergripande strategin 
"Viskan och textilen synliggörs i staden" om att 
Viskan även är viktig för den gröna 
infrastrukturen genom staden. För att Viskan ska 
fortsätta att vara det får det inte finnas glapp 
utan grönt med behållen funktion. Lägg parker 
och plantera träd längs vattnet där det går och 
behåll befintlig naturlig grönska längs delar där 
det finns kvar, och undvik kala stenkajer. Detta 
är även viktigt ur et rekreationsperspektiv.  
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Arbetet med metod för kompensationsåtgärder 
pågår. Grönytefaktor har inte använts hittills 
men det vore ett bra verktyg att använda, särskilt 
när områden exploateras där det gröna eller 
ekosystemtjänster inte finns alls idag (exempelvis 
grusytor eller områden där marken först ska). 
Ansvarig nämnd behöver utses för kartläggning 
av grönytefaktor och lämna utrymme i budgeten 
för den framtida kostnaden. Det säkerställer att 
det verkligen kommer att genomföras.  
 
I redovisningen av områden med höga 
naturvärden (s. 55) och på översiktliga kartor 
saknas de områden som i kommunens 
naturdatabas har höga naturvärden, åtminstone 
klass I (Högsta naturvärde)och klass II (Mycket 
högt naturvärde). I listan med 
rekommendationer för områden med höga 
naturvärden bör även följande spelregler tas med 
(från ÖP 06): 
 
• Värna områden med "högsta naturvärde", klass 
I, eller "mycket högt naturvärde", klass II, 
gentemot åtgärder som påverkar området 
negativt. 
• Områden med "höga naturvärden", klass III, 
ska så långt möjligt värnas gentemot åtgärder 
som påverkar området negativt. 
 
Många områden i naturdatabasen ligger utanför 
tätort och grönområdesplan men kan ändå 
komma att beröras av bebyggelse och utveckling 
för nya industriområden, vägar, vindkraft etc.  
Tas inte ovan med riskerar den nya förslaget till 
översiktsplan ge sämre skydd för exploatering av 
områden med höga naturvärden är ÖP 06, vilket 
går stick i stäv med strävan att uppnå en hållbar 
utveckling.  
 
Miljöförvaltningen önskar se ytterligare en 
prioriterad inriktning: Tillgänglig och rik natur 
för människor, växter och djur. Den prioriterade 
inriktningen bör innehålla: 
 
•Naturen ska vara tillgänglig. Det är viktigt att 
det är lätt att ta sig ut i naturen för alla boråsare. 
•Kommunens naturvärden är kända. Alla 
boråsare ska känna till vilka naturvärden som 
finns i kommunen och alla verksamhetsutövare 
ska enkelt kunna ta reda på vilka naturvärden 
som påverkas. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering om jordbruksmark finns i 
delen Hänsyn och riksintressen – Areella 
näringar.  
 
 
 
 
De nya vägförbindelserna som presenteras 
behöver utredas vidare och visar endast på 
eventuellt nya kopplingar för att minska 
belastningen på genomgående vägnät. 
Alternativen kommer utredas och bedömas i 
en trafikplan som del i fortsatt arbete.  
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen har ett starkt fokus på hållbart 
resande genom omfördelning av färdmedel. Vissa 
nya vägkopplingar kommer dock behöva utredas. 
Se kommentar ovan.  
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Översiktsplanen och 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver också 
beskriva underlaget och prognoserna som ligger 
till grund för behovet av de fyra nya väglänkarna. 
En förklaring behövs varför bedömningen skilj 
er sig i miljökonsekvensbeskrivningen och 
översiktsplanen.  
 
ÖP slår fast att biltrafiken kommer att öka trots 
en kraftig omställning till mer hållbart resande 
men miljökonsekvensbeskrivningen (s. 12 och s. 
29) menar att ÖP förslaget kommer leda till 
mindre trafikarbetet, trots att deras beräkning 
inte tar hänsyn till ändrat 
resebeteende/transportval då fler får tillgång till 
tillgänglig kollektivtrafik/ cykelnät.  
Miljöförvaltningen önskar förtydligande gällande: 
 
1.Vilken potential har åtgärder som stärker 
infrastruktur och åtgärder för ökad cykel, gång 
och kollektivtrafik för att dämpa ökningen av 
biltrafiken?Inkluderar prognosen som utgör 
underlag för översiktsplanen och texten på s. 35 
denna dämpning? 
2.Inkluderar beräkningen i 
miljökonsekvensbeskrivningen på s. 12 och s. 29 
de fyra nya kopplingarna eller några mjuka 
åtgärder för att påverka resan innan den börjar? 
 
Miljöförvaltningen förutsätter därför att 
miljökonsekvensbeskrivningen utgår från att 
dessa nya väglänkar kan tillkomma och gör sin 
bedömning utifrån vad det kan innebära.  
Det är ett bekymmer att en trafikstrategi för 
staden inte antagits. Det finns ett behov av en 
trafikstrategi och en trafikplan som kan utgöra 
viktiga verktyg för fortsatt fysisk planering. 
Framför allt krävs en analys av stadskärnan där 
belastningen av vägnätet är störst och en studie 
om vilken potential mjuka åtgärder har som 
påverkar resvanorna för de boende i 
stadskärnan.  
 
Det finns inte heller långsiktig finansiering i 
budget av mobilitetsåtgärder i budget för Borås 
Stad, utöver potten till utbyggnad av 
cykelparkeringarna, utan de finansieras idag i stor 
utsträckning med de statliga bidrag som ska 
stimulera bostadsbyggandet.  
Många boråsare anser att närheten är en av de 
bästa sakerna med Borås, men tycker att trafiken 

 
 
 
 
 

 
 
 
I utställningshandlingen beskrivs mer 
generellt behovet av att ställa om mot ett mer 
hållbart transportsystem. Till stor del genom 
omfördelning av färdmedel. Fortsatta arbete 
med infrastruktur och trafik kommer ske 
inom ramen för en trafikplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En trafikplan ingår i fortsatt arbete efter ÖPs 
antagande. Se kommentarer ovan.  
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behöver förbättras. Det vore intressant att utreda 
hur de urbana stråken kan utvecklas så att de 
mentalt upplevs som nära och inte kräver 
förflyttning med bil. Exempelvis stråket mellan 
centrum och Knalleland.  
 
Översiktsplanen bör förtydliga vikten av att 
strategiska platser för pendelparkeringar är dels i 
"orterna"; ex. Fristad, Dalsjöfors m.fl. men också 
i viss mån gratis parkeringar i kanten av tätorten 
vid kollektivtrafikknutpunkter för att avlasta 
stadskärnan från buller, luftföroreningar och 
söktrafik, dvs. bilar som letar parkeringsplats. 
Det råder idag en otydlig ansvarsfördelning över 
pendelparkeringar och denna bör klaras ut 
snarast.  
 
ÖP anser att närheten till Landvetter flygplats är 
en styrka som gör Borås nåbart ur ett nationellt 
perspektiv och att tillgängligheten till flygplatsen 
behöver utvecklas. Här anser  
Miljöförvaltningen att det inte går i linje med 
stadens ambition att skapa en hållbar utveckling. 
Istället borde fokus när det gäller regionalt och 
nationellt resande ligga på att utveckla 
tågtrafiken. 
 
Ny infrastruktur  
De tre vägkopplingar som man vill utreda vidare 
ligger alla tre genom områden som finns med i 
prioriterad inriktning som gröna kilar i stadens 
närhet och planeringsprinciper för gröna- och 
blå strukturer. Frågor kopplade till natur- och 
friluftsliv måste därför väga tungt i det arbetet 
redan från början när man utreder om man bör 
gå vidare med vägprojekt. 
 
Näringsliv, arbetsplatser och handel  
Det är positivt ÖP vill placera störande och 
transportintensiva verksamheter utanför den 
blandade stadsmiljön.  
 
Det är väldigt positivt att ÖP tar ställning för att 
inga nya externa handelområden ska bildas. 
Däremot ska handelsområdena Centrum, 
Knalleland, Åhaga och Lundaskog fortsätta att 
utvecklas. De tre sista av dessa områden är 
placerade, och framförallt planerade och byggda, 
för den bilburne kunden, vilket gör att 
målkonflikten om såväl hållbart resande och 
hållbar konsumtion (utveckling) uppstår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samrådsförslaget framhåller vikten av 
pendelparkeringar i de större orterna och i 
strategiska lägen i staden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Områdena behöver utvecklas med ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafik och förbättrade 
gång- och cykelbanor.  
 
Ett annat sätt att göra näringslivet och handeln 
mer hållbar skulle vara att premiera de 
företagsetableringar som arbetar med cirkulär 
ekonomi och lågprioritera de verksamheter som 
har en stor negativ påverkan på miljön och 
sociala förhållanden i andra länder. 
 
Hållbar livsstil  
Planeringsprincipen under Tekniska system, som 
syftar till att stödja en långsiktig hållbar 
avfallshantering är bra. Det står att 
återvinningsstationer och -centraler ska finnas i 
strategiska lägen. Miljöförvaltningen anser att det 
ska finnas en planeringsprincip som säger att 
avfallsinsamlingen (för avfall utöver 
hushållsavfall) ska ske fastighetsnära. Det bidrar 
till en ökad insamling samt gynnar dem som 
saknar eller valt bort tillgång till bilen.  
 
Det vore intressant om ÖP tog hållbarhetsfrågan 
ytterligare ett steg och verkar för att boråsaren 
enklare ska kunna inneha en hållbar livsstil. Det 
handlar förutom att bygga bostäder som gynnar 
utbyggd kollektivtrafik och gång- och 
cykelvägnät, även beaktar frågor som etablerande 
av bilpooler vid nybyggnation, lokaler för 
delningsekonomi och fastighetsnära 
avfallsinsamling. 
 
Mötesplatser  
Det är positivt att det finns planeringsprinciper 
för att det bör finnas mötesplatser med 
varierande funktioner nära bostäder. Detta 
verkar i sin tur för en social hållbar livsstil och 
ett icke-bilberoende. ÖP vill också skapa 
multifunktionella lokaler för att få ut mer på en 
och samma yta så att lokaler inte står tomma. 
Det bidrar till mer rörelse i områdena och 
tryggare miljöer och i längden en social hållbar 
utveckling. När nya mötesplatser planeras är 
dock strukturanalyser önskvärda. Exempelvis har 
P A Halls terrass upplevts öde och Orangeriet 
har ännu inte blivit den myllrande mötesplats 
som kommunen ville att det skulle bli. Det är 
viktigt att ha i åtanke att mötesplatser inte kan 
skapas ur ett top-down perspektiv. 
 

Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplettering görs i avsnittet om 
avfallshantering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletteras enligt förslag. 
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Vatten  
Det saknas beskrivning om 
miljökvalitetsnormerna för vatten och tillståndet 
för vattenförekomsterna inom kommunen. 
Detta måste beskrivas minst på samma vis som 
miljökvalitetsnormerna för luftkvalitet och 
buller.  
 
Miljöförvaltningen önskar förtydligande om 
tryggad drickvattenförsörjning i kapitlet om 
tekniska system. Planeringsprincipen 
"kommunen ska arbeta för fullgod och säker 
dricksvattenförsörjning ... " behöver skärpas för 
att skydda denna viktiga resurs. Öresjö, Ärtingen 
men också de utpekade sjöarna Säven, Tolken, 
Asunden och Frisjön behöver få ett starkt skydd 
i all framtida fysisk planering. Detta både för 
pågående och framtida klimatförändringar, men 
också för skydd mot spridning av ovälkomna 
bakterier och eventuella gifter.  
 
Det är bra att ÖP säger att kommunen ska verka 
för en förbättrad vattenkvalitet i kapitlet VA-
system. För detta skulle det krävas ett 
miljöövervakningsprogram för vatten så att 
nuläget kartläggs. Det är också bra att 
föroreningar i dagvattnet inte endast är en 
volymfråga. Detta bör vidare kopplas till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. Det bör 
finnas en planeringsprincip om 
dagvattenhantering och LOD.  
 
Det är bra att Grönområdesplanen och VA-
planen används som viktiga underlag för ÖP, 
men det finns fler av kommunfullmäktige 
antagna viktiga underlagsdokument som inte 
finns med på grund av att de inte är uppdaterade 
eller aktualiserade inom gällande mandatperiod. 
Ett sådant viktigt underlagsmaterial är Borås 
Stads Vattenresursprogram, som gällde t o m 
2015 och därefter inte återaktualiserats. Äldre, 
väl genomarbetade dokument som kommunen 
lagt mycket resurser på, kan inte kasseras endast 
för att tidsramen löpt ut, utan måste också 
inarbetas i ÖP.  
 
Övrigt  
Miljöförvaltningen saknar kännedom om att det 
pågår utredning om möjliga vindkraftsområden 
och önskar bli involverade i detta arbete. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppdrag finns på att ta fram en 
vindbruksplan som en TÖP. Därmed pågår 
utredning. 
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Mark- och vattenanvändning 
•Vid utredning av de urbana stråken exempelvis 
mellan sjukhuset Hässleholmen- Hulta måste 
man beakta att det finns viktiga spridningsstråk 
mellan större grönområden som inte bör brytas, 
tillräckligt stora, strategiskt placerade grönytor 
måste finna med i planeringen för att bibehålla 
funktioner. 
 
•Det är mycket bra att uppdraget att bilda 
naturreservat på Bråt finns med i ÖP. Men 
utbyggnad av naturytorna vid Gässlösa för 
handel är olämpligt, då det ingår i en grön kil och 
har höga naturvärden, delvis strandskydd längs 
Viskan. 
 
•Det är konflikter med gröna stråk klass 1 längs 
Viskan och vid utbyggnad av industrimark vid 
Sandlid/Västeråsen. 
 
•I stråket Asbogatan beskrivet på sidan 46 finns 
det svårighet att säkerställa grön korridor och det 
kan behöva anläggas aktivt. 
 
•Ur Gässlösaområdet bör Osdal delen undantas 
därför att det är viktig grön kil med höga 
naturvärden. Det är även den planerade entrén 
till det kommande naturreservatet. 
 
•Knalleland - ta särskild hänsyn till Viskan. 
 
 
Buller och luftkvalitet  
Förslag till ny text skickas separat till avdelningen 
för Strategisk samhällsplanering med uppdaterad 
information om bullernivåer och luftkvaliteten i 
Borås.  
 
Miljöförvaltningen håller med 
miljökonsekvensbeskrivningen gällande två av de 
åtgärdförslag som finns för luftkvalitet och anser 
att de bör göras till planeringsprinciper. Dessa är 
1) Reservera grönytor i lägen med höga halter 
luftföroreningar, utformning med särskild 
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster 
som gynnar god luftkvalitet. 2) Analys av 
mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta 
lägen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verksamhetsområdet vid Gässlösa har 
strukits ur utställningshandlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
Tillägg görs enligt förslag. 
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Industriell verksamhet  
Boverkets allmänna råd "Bättre plats för arbete" 
gäller med flera reservationer. I syfte att 
effektivisera framtida fysisk planering föreslår 
Miljöförvaltningen att en översiktlig kartering av 
industriers omgivningspåverkan bör genomföras 
i Borås för de industrier som nu ligger centralt 
och bostadsnära. Detta skulle kunna fungera 
som ett underlag för gemensamma beslut på hur 
staden ska hantera risk för olyckor och 
miljöstörningar.  
 
Miljökonsekvensbeskrivningen  
Ekologiska konsekvenser är knapphändigt 
behandlade genom MKB:n. I avsnittet om 
Miljökonsekvenser (s. 25) räknas de klassiska 
områdena naturresurser för utvinning, 
luftföroreningar, bullerstörningar, transporter av 
farligt gods, förorenade områden, utsläpp till 
vatten, översvämningsrisker, dagvattenhantering 
och områden för natur och kulturmiljöer upp, 
men nästan ingenting berör de ekologiska 
konsekvenserna av intentionerna i ÖP. 
 
I avsnittet om Miljömål (s. 44) finns inte de 
lokala miljömålen och hur väl ÖP 
överensstämmer med dem med alls. Analyserna 
av ÖPs konsekvenser i förhållande till de 
regionala miljömålen är otillräckliga. På många 
ställen är sammanfattningen  
"Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet" utan 
någon förklarande analys alls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En uppdaterad MKB medföljer 
utställningshandlingen.  

 Kulturnämnden 
Översiktsplan 
Översiktsplanen för kommunen pekar ut en 
riktning för hur bebyggelse, trafiklösningar 
etcetera bör utvecklas för att skapa en attraktiv 
och hållbar kommun. Översiktsplanen är 
vägledande och är ett viktigt verktyg för 
detaljplanering och bygglov. Översiktsplanen 
bygger på en mängd förutsättningar så som 
nationella mål, omvärldsanalyser och analyser av 
exempelvis befolkningsutveckling, trafik etcetera. 
 
Förslaget till översiktsplan förhåller sig även till 
Vision 2025 som omfattar hela kommunen och 
som leder allt utvecklingsarbete. 
 
Övergripande intryck av förslaget 
Förslaget till ny översiktsplan för Borås Stad ger 
ett gediget intryck. Genom avsnitten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

69 
 

”Prioriterade inriktningar”, ”Övergripande 
strategier” och ”Planeringsprinciper” ges en 
tydlig bild av vikten av att skapa en kommun 
som går mot en allt mer hållbar utveckling. 
 
Befintlig bebyggelse som resurs och 
förutsättning 
En viktig planeringsförutsättning saknas i 
skrivningen, nämligen den befintliga bebyggelsen 
som resurs, utgångspunkt och förutsättning för 
fortsatt utbyggnad och utveckling. I ett samhälle 
som präglas av medvetenhet kring hållbarhet och 
att ta tillvara resurser utgör det redan byggda en 
rent materiell resurs. Samtidigt är den befintliga 
bebyggelsen också en tillgång som bidrar till 
historisk förankring och formar platsens 
identitet. Förslaget till översiktsplan kan ge 
intryck av att byggande och utveckling kan ske 
oberoende av det redan byggda, medan det i 
själva verket är grundläggande att den befintliga 
bebyggelsen utgör utgångsläget och formar 
villkoren för fortsatt ny-, till- och ombyggnad i 
kommunen.  
För Borås poängteras visserligen att den textila 
identiteten ska lyftas fram genom att synliggöra 
och integrera textilindustrins kulturmiljöer, 
bebyggelse och arkitektur i den tätare 
stadsmiljön, vilket är välkommet. Samtidigt är 
det textilindustriella arvet det enda (undantaget 
kulturmiljöer som pekas ut i 
Kulturmiljöprogrammet) som identifierats som 
en viktig befintlig kvalitet. Detta kan göra att all 
annan bebyggelse uppfattas som oviktig. Det är 
den naturligtvis inte. Bebyggelsen i Borås 
stadskärna brukar beskrivas som brokig. Den är 
långt ifrån enhetlig, men kan ändå förmedla 
mycket kring stadens historia, hur den byggts ut 
och vilka tider som varit extra expansiva. Den 
befintliga bebyggelsen utgör det som särpräglar 
staden och gör Borås till just Borås, och det är 
det redan byggda tillsammans med det nya som 
skapar den framtida staden. 
 
Att den befintliga bebyggelsen är en resurs som 
bildar utgångspunkten och ger förutsättningarna 
för fortsatt utbyggnad saknas eller betonas alltså 
allt för lite i förslaget till översiktsplan. Det är 
viktigt att detta förs in i den löpande texten, 
förslagsvis på följande ställen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Det är av stor vikt att lyfta fram den befintliga 
bebyggelsen och dess betydelse i stadens 
utveckling. Resonemang om det redan 
bebyggda utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den befintliga bebyggelsen är mycket 
betydelsefull och ska som en del av den nya 
bebyggelsen som tillkommer. 
 
 
 
 
 
Ett arkitekturprogram för Borås innerstad är 
under framtagande som berör dessa frågor. 
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 sid 26 under rubriken ”Mer urbana 
kvaliteter i staden” 

 sid 30, där vikten av hänsyn till det 
befintliga endast nämns flyktigt och 
behöver förstärkas 

 sid 31 beskriver planeringsprinciperna 
punktvis. Här behöver en första punkt 
läggas till som understryker vikten av det 
befintliga som resurs och förutsättning 

 sid 45 i det inledande stycket om 
markanvändning i staden Borås ”Den 
blandade staden förtätas och utvecklas”, 
där hänsyn till det redan byggda helt 
saknas 

 sid 49-52 som tar upp tätorterna 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors. Även här har befintlig 
bebyggelse och struktur stor betydelse, 
vilket behöver läggas till i texten. Mer om 
detta nedan. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med en 
genomförandebeskrivning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definitionen av centrumnära ses över. Det 
arkitekturpolitiska programmet bedöms i 
högre grad beskriva förhållningssättet till bl.a. 
byggnadsvolymer.  
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byggs håller hög kvalitet på alla plan. Det vore 
lämpligt att i översiktsplanen knyta an till det 
kommande 
arkitektur/stadsbyggnadsprogrammet som håller 
på att tas fram, så att det även i översiktsplanen 
framgår att kommunen har en tydlig strävan 
efter att det som byggs ska vara robust, 
användbart och välgestaltat. Kortfattat betyder 
detta att nya byggnader ska hålla en 
sammantagen god arkitektonisk kvalitet. 
Begreppet robust innefattar såväl hållfasthet som 
hållbarhetsbegreppets alla delar. Användbart 
syftar på att det som byggs har god funktion och 
är väl avvägt. Med välgestaltat avses byggnadens 
upplevelseaspekter genom arkitektur som berör 
och håller hög arkitektonisk kvalitet. Förslagsvis 
skulle detta kunna föras in som en punkt i 
planeringsprinciperna på sid 31. 
 
Kulturens roll i ett hållbart samhälle 
Kultur har en viktig roll att spela för att uppnå 
ett hållbart samhälle. På individuell nivå har 
tillgång till och medskapande av kultur stor 
betydelse för livskvalitet och välbefinnande. 
Kultur bidrar också till ett mer öppet, 
demokratiskt och inkluderande samhälle. Kultur 
är ett brett begrepp som innefattar mycket. 
Kultur ska inte styras, men den kan uppmuntras 
och ges förutsättningar så att människor kan ta 
del av och själva utöva kulturaktiviteter.  
 
Forskning inom kulturekonomi visar att kultur 
har långt mer att bidra med till samhället än att 
vara grädden på moset i människors liv. Kultur 
har stor betydelse för kreativitet och innovation, 
vilket är en av de viktigaste faktorerna för 
framgångsrik konkurrens inom näringsliv och 
regional utveckling. Det här sambandet har väckt 
stor uppmärksamhet på senare tid, vilket bland 
annat gjort att Västra Götalandsregionen har 
genomfört studier inom ett forskningsprojekt 
som kallas Kreativa Kraftfält. Projektet 
kartlägger och finner samband mellan kultur, 
kreativitet och innovation och visar hur detta 
kan stärkas. En studie av Kreativa Kraftfält i 
Borås Stad skulle vara ett intressant och viktigt 
instrument för att stärka kommunens 
konkurrens- och attraktionskraft med kultur som 
drivmedel. Närbiblioteken blir naturligt 
demokratiska mötesplatser och kulturarenor i de 
delar av staden som planeras att växa. 

 
 
Kopplingar till det arkitekturpolitiska 
programmet ingår i utställningshandlingen.  
 
Utställningshandlingen kommer också 
översiktligt beskriva synen på befintlig 
bebyggelse samt på arkitektur, i delen 
Stadsbyggnad och arkitektur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vissa kompletteringar görs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Konst i det offentliga rummet 
Kultur, konst och kulturutövning har en viktig 
samhällsfunktion som ska göras tillgänglig för 
alla. Kommunen har bland annat uttryckt detta 
genom beslut om att produktionskalkylen vid 
nybyggnad eller renovering av offentliga 
byggnader och platser i Borås ska innehålla 
anslag till konstnärlig utsmyckning och 
gestaltning. 
Riktlinjen är att 1 % av produktionskostanden 
ska användas för detta. En strategi för 
tillämpning utarbetas under 2017 av 
Kulturnämnden. Vikten av tillgång till konst i det 
offentliga rummet bör framgå i översiktsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
Tillägg om vikten av konst i det offentliga 
rummet görs enligt synpunkt. 

 Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

Nämnden har tagit del av förslag till ny 
översiktsplan för Borås Stad. Av planen framgår 
hur kommunen bör utvecklas för att skapa en 
attraktiv och hållbar kommun. Utgångspunkten 
är befintlig bebyggelse och andra värden i 
kommunen som ska utveckla och förädla. 
Översiktsplanen ger i sin tur vägledning för 
detaljplanering och bygglov.  
 
I planen anges att den pekar ut en övergripande 
riktning för hur bebyggelse, trafik m.m. bör 
utvecklas. Då den inte kan förutse allt som 
händer i framtiden behöver översiktsplanen 
förändras och utvecklas i takt med tiden. 
 
Översiktsplanen ska redovisa stadens strategier 
och geografiska ställningstaganden. Den 
redovisar inte i detalj stadens fortsatta planering 
utan ger de strategiska förutsättningarna och 
verktygen för det fortsatta planarbetet.  
 
En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken 
alltid innebära en betydande miljöpåverkan vilket 
medför att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) alltid skall göras. Syftet är att identifiera 
och beskriva de direkta och indirekta effekterna 
som en planerad verksamhet eller åtgärd kan 
medföra. Av genomförd 
miljökonsekvensbeskrivning  framgår att 
planförslagets strategier, planeringsprinciper och 
markanvändning bedöms sammantaget stödja en 
hållbar utveckling för Borås Stad. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser 
att det saknas skrivningar i planen gällande 
utveckling av gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen kopplat till den 
befolkningsutveckling som i planen uppges 
handla om 30 000 fler boråsare år 2035. Med 
idag totalt drygt 4 000 elever i gymnasieskolan 
och drygt 2 000 helårselever i vuxenutbildningen 
är det av vikt att planering av även dessa 
utbildningsformer finns med i översiktsplanens 
del Tillgång till samhällsservice. Idag är 
utbildningarna centralt lokaliserade.  I likhet med 
högskolan är gymnasieskolans ambition att 
utvecklas med fler elever. De fristående 
gymnasieskolornas framtid i Borås liksom 
söktrycket från Borås kranskommuner är också 
faktorer som har betydelse i sammanhanget.  
Gymnasieskolorna samarbetar redan med 
Högskolan och i framtiden kan detta att komma 
utvecklas ytterligare.  
 
Med påpekandet om avsaknad av gymnasie- och 
vuxenutbildning i föreslagen plan och en 
förväntan på att detta åtgärdas tillstyrker 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
tillstyrker förslag till ny översiktsplan. 
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv 
Av genomförd miljökonsekvensbeskrivning 
framgår att planförslagets strategier, 
planeringsprinciper och markanvändning 
bedöms sammantaget stödja en hållbar 
utveckling för Borås Stad. 
 
Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv 
Översiktsplanen kommer att bidra till ekonomisk 
hållbarhet. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
Enligt planen ska den översiktliga kommunala 
planeringen främja en positiv social utveckling, 
med hälsosamma miljöer, närhet till möten med 
andra, och till kulturella upplevelser. 

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

 Sociala omsorgsnämnden 
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att 
yttra sig över samråd över förslag till 
Översiktsplan Borås Stad. 
 
Översiktsplanen visar hur Borås Stad bör 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar 
kommun. Planen pekar ut grunddragen i den 
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avsedda mark- och vatten användningen, en 
övergripande riktning för hur den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras, vilken 
hänsyn som ska tas till allmänna intressen och 
hur man tänker tillgodose riksintressen och 
miljökvalitetsnormer. Översiktsplanen ger de 
strategiska förutsättningarna och verktygen för 
det fortsatta arbetet med detaljplanering och 
byggplan. 
 
Planen gör en bra genomgång av förutsättningar 
för den övergripande planeringen för Borås Stad. 
Borås Stad ska utvecklas som en levande och 
långsiktigt hållbar kommun, prioriterade 
inriktningar är – En tät sammanhållen och 
blandad bebyggelse -Infrastruktur som hanterar 
tillväxten – God livsmiljö och ett enkelt 
vardagsliv – Närhet till stadspuls, natur och 
landsbygdens lugn – Regioncentrum med 
nationell och internationell koppling.  
 
Miljöaspekterna finns med i planen och i 
miljökonsekvensbeskrivningen finns en 
hållbarhetskonsekvensbedömning med 
helhetsperspektiv på ekologiska, sociala och 
ekonomiska konsekvenser av planförslaget. I 
miljökonsekvensbeskrivningen görs 
bedömningen att planförslagets strategier, 
planeringsprinciper och markanvändning stödjer 
en hållbar utveckling för Borås Stad. 
Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer och nationella 
miljökvalitetsmål, med vidare arbete krävs i 
detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 
 
Nämnden vill lämna följande synpunkter, om 
behov av tillägg och ändringar i dokumentet.  
 
I avsnittet ”Byggstenar för Borås nya ÖP” (sid 
14) listas några av de övergripande mål och 
visioner som översiktsplanen förhåller sig till och 
som ligger till grund för strategiska vägval i 
planen. Där finns en underrubrik (sid 16) ”Några 
andra lokala mål och styrdokument med 
koppling till översiktsplanen”.  Borås Stads 
Program för tillgängligt samhälle, borde läggas till där. 
Det programmet antogs den 21 december 2016 
och gäller 2017-2020. Beslutet innebär bland 
annat att alla förvaltningar och bolag ska följa 
Västra Götalandsregionens riktlinjer; Tillgängliga och 
användbara miljöer, riktlinjer och standarder för fysisk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras och ses över. 
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tillgänglighet. Det vore bra om även VGR:s 
riktlinjer togs med i planen, då det är ett viktigt 
redskap i all om, ny och tillbyggnation.  
 
Även nedanstående rapport från Boverket borde 
kunna nämnas i listan över övergripande mål 
som översiktsplanen ska förhålla sig till. I den 
första delrapporten från Boverkets uppdrag 
Vision för Sverige 2001 
Sammanställning av nationella mål, planer och program 
av betydelse för fysisk samhällsplanering finns en 
sammanställning av nationella planer och 
program och under rubriken Funktionshinder tar 
man upp övergripande nationella mål för 
funktionshinderpolitiken: 

 En samhällsgemenskap med mångfald 
som grund 

 Att samhället utformas så att människor 
med funktionsnedsättning i alla åldrar 
blir fullt delaktiga i samhällslivet,  

 Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och 
pojkar, kvinnor och män med 
funktionshinder. 

Vidare tar man där upp att mål inom 
funktionshinder med särskild relevans för fysisk 
samhällsplanering är: ”Funktionshinderpolitiken 
har som mål att samhället ska utformas så att 
människor med funktionsnedsättning i alla åldrar 
blir fullt delaktiga i samhällslivet. För att nå 
målen för politiken ska det 
funktionshinderspolitiska arbetet bl a särskilt 
inriktas på att identifiera och undanröja hinder 
för full delaktighet i samhället för människor 
med funktionshinder. ” 
 
I avsnittet Planeringsprinciper är en underrubrik 
”Tillgång till samhällsservice” (sid 39), står 
inledningsvis att en god livsmiljö bland annat 
innebär att det finns god tillgång till ett varierat 
utbud av samhällsservice. I uppräkningen om 
vad som ingår i samhällsservice och om att följa 
tillgången av olika behov saknas behovet av 
bostad med särskild service enligt Lagen om 
Stöd och Service (LSS) och särskilt boende enligt 
SoL.  
Den beskrivande texten i avsnittet avslutas med 
sammanfattande planeringsprinciper i 
punktform. I punkt två skulle man efter skolor 
och förskolor kunna lägga till bostad med 
särskild service enligt LSS samt även särskilt 
boende enligt SoL. Inom Sociala 

 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. Översiktsplanen anger att Borås ska 
sträva efter en bostadsmarknad som möter 
behovet hos alla grupper. 
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omsorgsnämndens område avser det 
psykiatriboenden. Texten i den punkten skulle då 
bli ”Lokalisering av skolor och förskolor, sker i 
goda miljöer med närhet och bra tillgänglighet 
till bostäder, kollektivtrafik och grönområden. 
Den principen gäller även bostad med särskild 
service enligt LSS och särskilt boende enligt 
SoL.” 
 
Ovanstående nämnda aspekter behöver tas med 
som del av byggstenarna i översiktsplanen för att 
visa på att Borås Stad har en hög ambitionsnivå 
inom området. Det är viktigt ur ett 
framtidsperspektiv att lyfta fram behovet av 
bostad med särskild service enligt LSS för vuxna, 
mot bakgrund av att det är den insats som är 
svårast att verkställa inom kommunerna.  
 
I samrådshandlingen används konsekvent ordet 
”funktionsvariation” när det avser personer med 
funktionsnedsättningar. Det är ett ord som på 
senare tid har börjat användas. Det är inte ett 
vedertaget begrepp och är inte klart definierat. 
Socialstyrelsen rekommendation är att 
kommunala och statliga myndigheter använder 
sig av facktermen och definitionen personer med 
funktionsnedsättning, vilket Borås Stad bör 
använda i sina dokument. 
 
Barn och unga 
På vilket sätt berör beslutet barn och ungdomar nu eller i 
framtiden, direkt eller indirekt? Översiktsplanen 
berör i högsta grad barn och ungdomar. Det 
handlar om hur staden ska utvecklas och bli en 
attraktiv och hållbar stad. 
 
Har barn och ungdomar som kan komma att beröras av 
beslutet fått uttrycka sin mening? 
Barn och ungdomar har inte tillfrågats inför 
besvarande av remissen. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

 Förskolenämnden 
Strategisk samhällsplanering vid 
Stadsledningskansliet har upprättat ett förslag till 
ny översiktsplan för Borås Stad och 
Förskoleförvaltningen har skrivit ett förslag till 
yttrande.  
I avsnittet ”Byggstenar för Borås nya 
Översiktsplan” (sid 14) listas några av de 
övergripande mål och visioner som 
översiktsplanen förhåller sig till och som ligger 
till grund för strategiska vägval i planen. Där 
finns en underrubrik (sid 16) ”Några andra 
lokala mål och styrdokument med koppling till 
översiktsplanen”.  
 
• Förskoleförvaltningen anser att Borås Stads 
”Program för ett tillgängligt samhälle” bör finnas 
med här.  
 
På några ställen i översiktsplanen, till exempel 
under rubrik ”Tillgång till offentlig service” på 
sidan 25 och ”Tillgång till samhällsservice” på 
sidan 39, belyses området 
samhällsservice/offentlig service. I dessa 
sammanhang används genomgående termen 
”skola”, vilken antas inkludera även förskolan.  
 
• Förskoleförvaltningen anser att skolformen 
”förskola” inte ska inkluderas i begreppet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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”skola” utan tydliggöras i de sammanhang som 
förskolan faktiskt avses.  
 
På sidan 31 under rubriken 
”Planeringsprinciper” står att ”I strategiska lägen, 
vid till exempel stadsdelstorg och urbana stråk, bör 
bostadshus ha öppna bottenvåningar för verksamheter 
som butiker eller förskolor”. Vid en tänkt planering 
av nya förskolor vid stadsdelstorg och urbana 
stråk, där det ofta är tät bebyggelse och många 
människor i rörelse,  
• vill Förskoleförvaltningen understryka att 
särskild vikt bör läggas vid trygghetsaspekten, 
både gällande inne- och utemiljön.  
 
Ett särskilt fokus på en stimulerande utemiljö 
med närhet till grönområde är också viktigt att 
beakta vid lokaliseringen av förskolor, liksom 
parkeringsmöjligheter och lättillgängliga 
angöringsplatser för mattransporter.  
Vidare vill Förskoleförvaltningen poängtera att 
vid utarbetande av framtida detaljerade planer 
och åtgärdsförslag, vilka kan komma av få 
konsekvenser för förskolans verksamhet,  
• vill förvaltningen i ett tidigt skede involveras i 
processen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen belyser trygghetsaspekten 
och barnperspektivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Vid en planering av nya skolor vid urbana stråk, 
bör särskild vikt läggas vid trygghetsaspekten, 
både gällande inne- och utemiljön. Det är också 
viktigt att parkeringsmöjligheter finns nära 
skolor och lättillgängliga angöringsplatser för 
mattransporter och avlämning- och avhämtning 
av barnen. 
Även närhet till skog- eller parkmark är önskvärt 
vid planering av skola för att ge möjlighet till lek, 
lärande och rekreation för eleverna. Att tomter 
utses som kan ge skolan möjlighet till tillräckligt 
utrymme för att stimulera eleverna till rörelse 
och lek under rast och fritidsverksamhet. 
Önskvärt är att tomter reserveras så att skola och 
förskola kan byggas nära varandra, så att 
lokalerna kan vara flexibla/elastiska samt att 
vissa lokaler kan samnyttjas t.ex. kök, matsal och 
idrottshall. Önskvärt är att även andra 
verksamheter placeras nära t.ex. Fritid och 
Kultur. 
 
Vidare vill Grundskolenämnden poängtera att 
vid utarbetande av framtida detaljerade planer 
och åtgärdsförslag, vilka kan komma av få 
konsekvenser för skolans verksamhet, vill 
förvaltningen i ett tidigt skede involveras i 
processen.  
 
Många skolor i Borås står inför att de nått sin 
maxkapacitet så fler skolor bör byggas i takt med 
övrig bostadsbebyggelse. 
 
Nämnden vill särskilt poängtera att under 
planering av nya bostads- och 
verksamhetsområden är det viktigt att beakta 
vilka kommunala investeringar som tidigare 
gjorts. Exempelvis har kommunen investerat i 
skolor i en rad mindre orter som ligger utanför 
stråken och serviceorterna. Det är viktigt att ÖP 
medger utveckling även på mindre orter så att 
underlag finns för de mindre skolorna. Det är en 
god investering för kommunen att skapa 
underlag för skolor så att de kan ha många 
elever, men det är också en kvalitetsfråga för 
skolan att elevantalet inte blir för litet på en 
enskild skola.  
Genom att värna gjorda investeringar i skolor, 
idrottshallar med mera kan ÖP bidra till en 
hållbar utveckling i kommunen. 
 
 

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

 Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Genom god planberedskap för exempelvis 
lokalisering av bostäder, service och offentliga 
mötesplatser menar man i översiktsplanen att 
den fysiska planeringen bidrar till 
integrationsprocessen. Vidare beskrivs en 
blandning av upplåtelseformer i samma område 
som ett sätt att stärka förutsättningar för 
människor med olika socioekonomisk bakgrund 
att kunna bo i samma område. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen håller med om 
ovanstående men undrar hur det strategiskt är 
tänkt att tillgodose behov av lägenheter till 
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kommuninvånare med begränsad möjlighet att ta 
sig in på bostadsmarknaden, i kommunens olika 
bostadsområden? Konkreta verktyg och 
strategier som exempelvis riktlinjer för 
markanvisning eller områdesbestämmelser 
behövers tilläggas i översiktsplanen och saknas i 
dagsläget.  
 
Hushåll med liten betalningsförmåga och/eller 
socialt utsatta grupper har det allra svårast att få 
tillgång till bostad. Individ- och 
familjeomsorgsnämndens målgrupper är i stort 
behov av hyresrätter med hyror anpassade till 
inkomst, men också av boenden av varierande 
storlek. Det gäller mindre lägenheter till 
ensamstående eller till mindre familjer samt 
större boenden till större barnfamiljer. Individ- 
och familjeomsorgsförvaltningen anser att detta 
behov bör nämnas i översiktsplanen samt att en 
mer ingående förklaring till hur behovet 
långsiktigt kommer att tillgodoses bör beskrivas. 
 
Nya grupper av människor har flyttat till Borås, 
däribland nyanlända kvinnor, män och 
barnfamiljer som bor hos släkt och vänner i 
väntan på att hitta en bostad. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen vill uppmana till att 
även deras familjesammansättning tas i beaktning 
vid planering av bostadsbyggande. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen saknar strategier för 
att adressera problem med trångboddhet i 
översiktsplanen.  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
föreslår att en strategi för att öka attraktivitet och 
mångfald i socioekonomiskt utsatta områden står 
med i översiktsplanen för att minska 
bostadssegregationen och öka mångfald i 
kommunens alla bostadsområden.  
 
Ärendet i sin helhet 
Definition Översiktsplan 
Översiktsplanen är ett paraply för kommunens 
planarbete och ska redovisa grunddrag i den 
avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den 
byggda miljön ska användas, utvecklas och 
bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna 
intressen och hur man tänker tillgodose 
riksintressen och miljökvalitetsnormer. 
Översiktsplanen ger vägledning detaljplanering 
och bygglov. ”Översiktsplan för Borås stad” 

Borås ska verka för en bostadsmarknad för 
alla grupper. Översiktsplanen  kan inte i detalj 
reglera vilka bostadsformer som ska byggas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är av stor vikt att poängtera behovet av 
olika typer av boendeformer som 
tillfredsställer behovet av bostäder. 
Översiktsplanen kan dock inte i detalj 
beskriva bostadsbehoven för olika grupper. 
Detta görs bl.a. i bostadsförsörjningsprogram.  
 
 
 
 
 
 
 
Se kommentar ovan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

84 
 

består av fördjupade översiktsplaner, 
planprogram, strategiska planer, detaljplaner och 
bygglov. Översiktsplanenering styrs i huvudsak 
av plan- och bygglagen och miljöbalken. I 
Översiktsplaneringen samråder kommunen med 
länsstyrelsen vars roll är att samordna och 
tillvarata statens intressen. Alla kommuner ska 
enligt plan- och bygglagen ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. 
Kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med 
översiktsplanering och Kommunfullmäktige 
antar översiktsplaner samt tar beslut om 
tematiska tillägg och aktualitetsförklaring.  
 
Befolkningsutveckling, nya grupper och olika 
bostadsbehov 
I översiktsplanen under rubriken 
”Omvärldsspaningar – vad händer i Borås, 
regionen, Sverige och i världen” (sid 7) nämns 
vikten av att i tidigt skede skapa förutsättningar 
för integration i samhället och motverka det som 
har en isolerande och segregerande effekt. 
Genom god planberedskap för exempelvis 
lokalisering av bostäder, service och offentliga 
mötesplatser menar man i översiktsplanen att 
den fysiska planeringen bidrar till 
integrationsprocessen. Vidare beskrivs en 
blandning av upplåtelseformer i samma område 
som ett sätt att stärka förutsättningar för 
människor med olika socioekonomisk bakgrund 
att kunna bo i samma område, se sid 29 under 
”Övergripande strategier” och underrubrik ”Tätt 
och mixat” samt sid 30 under rubrik 
”Planeringsprinciper” och underrubrik 
”Bostadsbyggande och boendemiljöer”.  
 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen håller 
med om ovanstående men anser att konkreta 
verktyg för att öka andelen bostäder för 
kommuninvånare med begränsad möjlighet att ta 
sig in i bostadsmarknaden behöver tilläggas i 
översiktplanen. Exempel på det kan vara 
riktlinjer för markanvisning eller genom 
områdesbestämmelser. Det finns många grupper 
som har begränsad tillgång till 
bostadsmarknaden och begränsad inkomst. 
Hushåll med liten betalningsförmåga och/eller 
socialt utsatta grupper har det allra svårast. Dessa 
grupper är i stort behov av hyresrätter med 
rimliga hyresnivåer. Det gäller både mindre 
lägenheter till ensamstående och sambos samt 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen strävar generellt efter att det 
ska byggas fler bostäder med blandade 
upplåtelseformer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Intentionen är att vidare fördjupningar om 
stråken kommer att göras efter att 
översiktsplanen antagits. Där finns det 
möjlighet att utreda mer för hur de 
socioekonomiskt utsatta områdena i stråken 
kan fördjupas.  
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beskrivet hur man tänkt öka attraktiviteten i 
områdena Hässleholmen och Hulta. Det finns 
även andra områden i Borås stad som hade 
gynnats av en strategi för ökad attraktivitet till 
området. 
 
Borås 2025 Socialt perspektiv 
 
Barn och unga 
Genom att öka möjligheten för utsatta familjer, 
barn och unga vuxna att få en hållbar bostad 
påverkar man direkt barn och ungas livssituation.  
 
Att öka mångfald och integration i kommunens 
alla områden ger både ensamkommande 
flyktingbarn samt nyanlända vuxna och barn 
möjlighet att lära sig det svenska språket fortare 
samt ökar deras delaktighet och förståelse för det 
svenska samhället. Snabbare integration av 
vuxna bidrar till att barn i mindre utsträckning 
behöver ta rollen som tolk åt sina föräldrar och 
ansvar gällande kunskaper om det svenska 
samhället.  
 
Att öka mångfald av olika socioekonomiska 
grupper bidrar till ett inkluderande samhälle som 
indirekt påverkar barn och unga. 
 

 Centrum för kunskap 
och säkerhet 

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

 Naturliga samlingsplatser, centrum för 
handel och kommunal service finns och 
kommer att skapas i tätorterna. Sörj för 
att dessa utformas på ett 
brottsförebyggande, trygghetsskapande 
och säkert sätt. Säkerställ att obehörig 
fordonstrafik inte kan köra in i områden 
anpassade för fotgängare.  

 Sörj och arbeta för redundant 
strömförsörjning och 
bredbandsförsörjning i nya och förtätade 
områden. När kommunala 
serviceanläggningar planeras i nya 
områden bör det övervägas om de 
behöver/skall vara reservkraftsförsörjda.  

 Utred hur vatten och avlopp i nya och 
förtätade områden kan säkras vid 
samhällsstörning.  

 Utred hur dagvattenavledning kan 
projekteras för att minska 
konsekvenserna av tillfälliga höga 
vattenflöden, skyfall eller utsläpp av 
farliga ämnen.  

 I takt med att fler medborgare 
förvärvsarbetar och/eller bosätter sig i 
förtätade och i nya områden måste 
tillgången till kommunala värmestugor, 
skyddsrumsplatser och 
informationsplatser vara med i 
diskussionerna redan i planeringsskedet.  

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

 Vård- och 
äldrenämnden 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen påpekar vikten av att 
säkerställa tillgång till offentlig service i olika 
former, där ingår vård och omsorgsboenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se svar ovan.  
 

 Centrala 
Pensionärsrådet 

Boende, trafik och möjligheter till social samvaro 
är viktiga delar för oss äldre och vår livskvalitet. 
 
För många är framför allt boendet som vållar 
problem när den egna villan eller lägenheten med 
dålig tillgänglighet inte går att klara av. 
 
Vi har många gånger diskuterat detta i Centrala 
pensionärsrådet och för oss i 
pensionärsorganisationerna ser vi byggandet av 
flera trygghetsbostäder som en radikal lösning. 
 
Vi föreslår därför att nya trygghetsbostäder med 
mötesplatser skapas såväl i centrala Borås som 
serviceorterna runt om i kommunen. Men även 

 
 
 
 
 
Översiktsplanen verkar för att det ska finnas 
ett brett utbud av olika boendeformer i 
kommunen som är anpassade och tillgängliga 
för alla målgrupper. Eftersom att planen är ett 
strategiskt styrdokument med planer på ca 20 
års sikt, och inte är juridiskt bindande, kan 
den inte redogöra i detalj för vart sådana 
boenden ska tillkomma i kommunen. Borås 
stads Bostadspolitiska program (2009) ger 
riktlinjer för hur kommunen ska verka för 
olika bostadstyper med god tillgänglighet och 
trygghet. 
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andra mindre orter bör kunna bli plats för nya 
trygghetsboenden. 
 
Vid byggnation måste hänsyn tas till att 
boendekostnaden blir överkomlig även för 
pensionärer med låga inkomster. 

 

 Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Riskhantering och farligt gods 

 Borås Stad har tillsammans med SÄRF 
och en extern konsult tagit fram en 
övergripande riskanalys för farligt gods-
transporter under 2016, inklusive ett 
strukturerat arbetssätt för hur frågorna 
ska hanteras. Räddningstjänsten vill 
uppmana Borås Stad att fortsätta jobba 
med denna övergripande riskanalys så att 
den förankras över tid. Det är även 
viktigt att dokumentet hålls levande och 
uppdateras vid förändrade 
förutsättningar. Den aktuella 
övergripande riskanalysen har tagit höjd 
för troliga prognoser fram till år 2040. 

 En omledning av godstrafiken från Rv42 
till väg 180, i samband med 
nytillkommen vägsträckning som 
föreslås, kan innebära att väg 180 blir 
utpekad farligt gods-led. I dagsläget görs 
bedömningar vid detaljplaner längs väg 
180 utifrån att inget farligt gods kommer 
att gå på vägen. Det behöver signaleras 
tidigt till räddningstjänst och 
planavdelningen när denna omdragning 
blir aktuell och om nya bedömningar 
kring farligt gods behöver göras vid väg 
180. Generellt sett är räddningstjänsten 
annars positiv till ambitionen att 
godstransporter på sikt ska ledas runt om 
staden. 

 Översiktsplanen präglas av att 
förtätningar ska göras. Det är viktigt att 
fortsatt hänsyn tas till de skyddsavstånd 
och eventuella skyddsåtgärder som 
presenterats i den övergripande 
riskanalysen. Det är även viktigt att ha 
med farligt gods-lederna i det 
övergripande tänket kring var man 
placerar personintensiva verksamheter 
eller bostadsområden som innebär en 
hög persontäthet i området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
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Övrigt 

 Förtätning kommer generellt sett att 
förvärra förutsättningarna vid olyckor 
som normalt har stora konsekvenser, till 
exempel giftigt gasutsläpp från farligt 
gods-olycka eller brand i gasbuss i 
tätbebyggt område. Detta är dock ett 
ofrånkomligt problem och liknande 
problem finns redan i större städer. 
Räddningstjänsten vill med detta endast 
påtala frågan så att beslutsfattare är 
medvetna om problematiken som 
kommer med förtätning. 

 En förtätning av Sandared kommer att 
leda till att ännu fler än idag inte kan nås 
av räddningstjänsten inom 10 minuter 
från larm. 10-minutersgränsen återfinns i 
Boverkets Byggregler, bland annat i 
frågan om räddningstjänsten kan anses 
vara behjälplig för utrymning av en 
byggnad. Konkret innebär det att det får 
konsekvenser för hur man bygger hus 
över tre våningar. Detta är redan idag ett 
problem för Sandared, men en ny 
placering av brandstation(er) i staden 
skulle kunna avhjälpa den problematiken. 
Det finns dock inget beslut taget om 
placering av brandstationer i Borås. 

 Borås Stad och räddningstjänsten har 
idag ett tänk kring hur vattentäkter och 
vattenskyddsområden ska skyddas ifrån 
utsläpp av giftiga ämnen som bildas vid 
bränder, som släckvattnet kan spola med 
till en recipient. Borås Energi & Miljö 
AB ska ta fram en släckvattenplan som 
syftar till att skapa en överblick av 
problemet och var åtgärder krävs för att 
underlätta för räddningstjänsten att 
förhindra miljöolyckor i samband med 
bränder. Räddningstjänsten önskar att 
Borås Stad fortsätter att hantera frågan 
och i förlängningen få till strategiska 
dokument. 

 Enligt samma tänk som ovan önskar 
räddningstjänsten en större tydlighet i 
frågan om hur brandpostnätet ska 
upprätthållas över tid. Det är önskvärt att 
Borås Stad tar i frågan och på sikt 
förtydligar vilken part som ska stå för 
planering, kostnader och underhåll. 
Detta för att skapa ett robust system där 

 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
beskrivningar av och riktlinjer för planering 
vid farligt godsleder.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
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räddningstjänsten ges möjlighet att 
bedriva effektiva räddningsinsatser. 

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

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

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

 Bo-sociala perspektiv 

 En bra mix av olika upplåtelseformer där 
vi blandar upp exploateringsområdena 
med alla samhällsgrupper. Trygga 
bostadsområden med fokus på mångfald 
och en bra närservice, både med 
kommersiella och offentliga funktioner. 

 Bra kommunikationer. Det ska vara lätt 
att ta sig mellan bostad, arbete, skola etc. 
En bra infrastruktur är därför viktig att få 
med i tidiga skeden. 

 Med en fossilfri leverans av fjärrvärme 
och ett byggande med hållbara material 
minskar vi vår klimatpåverkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  
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 Ambitionsnivån i den framtida 
exploateringen bör också balanseras med 
kravställning som är ekonomiskt 
relevant. Staden bör därför inte ställa 
högre särkrav än dom nationella 
regelverken för byggandet. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  

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

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

verksamhetsområden finns i text och på 
karta.  
 
 
Komplettering görs om vikten av att utveckla 
laddinfrastrukturen för elfordon.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är positivt med alternativa källor för el. 
Detta är något som behandlas i 
detaljplaneskedet.  
 
 
För att kunna förverkliga ÖPs intentioner 
kommer ett antal fördjupande arbeten vara 
nödvändiga efter ÖPs antagande. Till 
utställningsskedet kommer detta beskrivas 
närmare. 
Trafiken är ett sådant temaområde som 
kommer kräva fördjupningar för det 
övergripande trafiknätet. Som Trafikverket 
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag till 
det arbetet. 

 Inudstribyggnader i 
Borås AB 

Industribyggnader i Borås AB tillstyrker förslaget 
om ny översiktsplan, men föreslår att 
kommunfullmäktiges beslut  
avseende Västra Götalandsregionens riktlinjer: 
'Tillgåiigliga och anvåi1dbara 111i!Jöe1 
riktli1yer och sta11darderforfysisk till 
gä1iglighet" med tillhörande regionala mål skall 
föras in i översiktsplanen.  
 
Bolagets yttrande i sammanfattning  
Industribyggnader i Borås AB anser att 
kommunfullmäktiges beslut med tillhörande 
regionala mål ska föras in i översiktsplanen.  
 
Borås 2025 Ekologiskt perspektiv  
Byggnads beståndet i dag generellt, förbnikar för 
mycket energi per kvadratmeter. Därför bör 
tydliga max. krav ställas i översiktsplanen för att 
minska energianvändningen vid ny och 
ombyggnad.  
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Borås 2025 Socialt perspektiv  
Den 21 december 2016 antog 
kommunfullmäktige Borås Stads: "Program för 
ett tillgängligt samhälle" som gäller 2017 -2020. 
Beslutet innebär att alla förvaltningar och bolag i 
Borås Stad ska följa Västra Götalandsregionens 
riktlinjer:  
“Tillgängliga och användbara miljöer, riktlinjer 
och standarder för fysisk tillgänglighet“ I 
förslaget till ny översiktsplan för Borås  
saknas den ambition inom flera områden. Bland 
annat är beslutet inte omnämnt som en av 
byggstenarna i planen eller som ett regionalt mål. 
Industribyggnader i Borås AB anser att 
kommunfullmäktiges beslut med tillhörande 
regionala mål ska föras in i översiktsplanen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

 Borås Djurpark AB 
Tillstyrker förslaget.  

 
Noteras. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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I översiktsplanen saknas en koppling till den 
planerade VA-utbyggnaden som redovisas i VA-
planen. VA-planen säger att allmänt VA skall 
byggas ut till följande områden: 
 
1. Kullasand start 2016 
2. Kvarbo-Hästhagen start 2017 
3. Bosnäs start 2018 
 
I samband med att standarden på VA-
försörjningen höjs i dessa områden kommer 
viljan att bosätta sig permanent öka. En större 
andel permanentboende kommer ställa krav på 
ökad kommunal service i närområdet. 
Översiktsplanen bör stödja denna omvandling 
områdena genom att ta med dessa områden i 
urbana stråk. 
 
Dricksvattenförsörjningen  
"Det finns fler möjliga vattentäkter inom 
kommunens gränser än de som används för 
allmän försörjning. För många  
resurser vet man inte om de kan komma att bli 
värdefulla för kommunens framtida 
dricksvattenförsörjning, men det finns anledning 
att uppmärksamma dessa resurser i ett bredare 
perspektiv för att längsiktigt trygga tillgängen på 
rent vatten."  
 
Förslag på komplettering  
För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en 
långsiktigt säkrad dricksvattenförsörjning i ett 
flergenerationsperspektiv kan behovet av 
redundant dricksvattenproduktion vara 
avgörande. Det skulle i så fall innebära att 
råvatten kommer tas från någon av de 
identifierade potentiella dricksvattentäkterna 
samtidigt som Öresjö och Ärtingen behålls i 
produktion.  
Hänsyn och riksintressen - Miljö, hälsa och 
säkerhet  
Översvämning  
"Översiktlig översvämningskartering för Viskan 
visar naturligt uppkomna översvämningszoner 
vid 100-ärsregn och vid högsta flöde. För fysisk 
detaljplanering krävs mer detaljerade beräkningar 
och undersökningar men karteringen visar på 
vilka områden som behöver fortsatt utredning."  
 
Kommentar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Den översvämningskartering som är genomförd 
för både Viskan och Viaredssjön är av detaljerad 
karaktär och den uppfyller tillräcklig 
noggrannhet som underlag till fysisk planering. 

 
 
Noteras. 
 

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

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

Yttranden Kommentarer 

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

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

ekonomisk värden i mötet med framtiden. 

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktsplanen beskriver vikten av att 
utnyttja befintliga järnvägar.  
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mellan serviceort och Borås centrum. I 
det här sammanhanget är det också 
viktigt att lyfta fram behovet av både 
bil- och cykelparkering i anslutning till 
stationerna. 

 En svårighet i serviceorterna är att 
kommunen saknar rådighet över många 
viktiga infrastrukturfrågor, byggande av 
viktiga gång- och cykelvägar ägs ofta av 
Trafikverket. Här krävs att kommunen 
har nära dialog med Trafikverket, inte 
minst för att säkra barnperspektivet och 
trygga vägar till exempelvis skolor och 
fritidsaktiviteter. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noteras. 
 
 
 

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

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

befintliga vägnätet och bemöta bilens behov 
på längre sikt.  
 
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget. 
 
Bilens användning kommer fortsätta vara 
viktig även i framtiden men andra 
transportmedel att transportera sig med, 
(framför allt kortare sträckor) såsom 
kollektivtrafik till fots och med cykel 
behöver bli mer lättillgängligt. 
 
I utställningshandlingen beskrivs vikten av 
att säkerställa framkomlighet för alla 
trafikslag.   
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med förslag 
till områden för storskaliga verksamheter 
utanför centrum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
resonemang kring landsbygden och hur 
kommunen ser på framtida bebyggelse 
utanför tätorten. 
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Kinnarumma, har kommunen gjort 
investeringar i kommunal service. För att 
förvalta 
gjorda investeringar är det angeläget att det 
skapas förutsättningar för utveckling och 
tillräckligt befolkningsunderlag. Det bör i ÖP 
framgå att god hushållning av gjorda 
investeringar förutsätter en 
befolkningsutveckling i dessa orter. 
 
Sandhult och Aplared 
- Sandhult som ligger utefter 180:an har mycket 
god tillgång till kollektivtrafik. I Sandhults 
närhet finns det ett verksamhetsområde. Det 
finns därför goda förutsättningar tillväxt och 
utveckling då det redan idag finns kommunal 
service som förskola, skola och äldreboende. 
- Aplared har en strategisk position längs 27:an, 
där det finns tillgång till god kollektivtrafik. Det 
skulle därför vara möjligt att också satsa på 
Aplared som en ort för tillväxt och utveckling 
då det idag finns skola på orten. 
Den i ÖP föreslagna femkärnigheten 
kompletteras med möjlighet till 
bostadsbyggnation även i orterna utefter stråket 
väg 180 – väg 27 (Alingsås – Gislaved). 
 
LIS-områden 
- Det framgår i förslaget att inga LIS-områden 
(Landsbygdsutveckling i strandnära 
områden) finns och att inga föreslås pekas ut. 
Frågan har tidigare utretts av kommunen 
men bör lyftas återigen. Därför anser vi att 
möjliga LIS-områden ska utpekas i ÖP. 
 
Vindkraft 
- Kommunstyrelsen har uppdraget att ta fram 
en vindbruksplan som ett tillägg till ÖP. 
Innan en vindbruksplan är framme ska Borås 
Stad inte tillåta fler vindkraftverk. 
Vi anser därför att det i ÖP ska framgå att en 
vindbruksplan är under framtagande samt att 
det tydliggörs att fram tills des att en 
vindbruksplan är beslutad kommer inga 
vindkraftverk etableras. 
 
Övrigt 
- Kommunens syn på andra energislag än 
vindkraft är dåligt beskrivet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar 
de utpekade serviceorterna i fråga om 
befolkningsmängd, serviceutbud och 
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms 
orten inte vara en serviceort idag. Däremot 
är det möjligt att förutsättningarna på sikt 
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180. 
Sandhult, och möjligen andra orter, kan 
lyftas som serviceorter i samband med 
aktualisering av översiktsplanen. Det 
förutsätter en rullande översiktsplanering 
där de strategiska vägvalen ses över löpande 
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar 
beskrivs i utställningshandlingen (Planens 
genomförande).  
 
Översiktsplanen kompletteras med 
skrivning om LIS- Områden. 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
skrivning om vindkraftverk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompletteringar om solenergi och 
laddstationer för elbilar finns med i 
utställningshandlingen.  
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Moderaterna i Borås syn på hur staden bäst 
ska planeras 
(utdrag ur programtexter) 
 
Bra villkor för företagande och 
entreprenörskap 
Borås ska vara en attraktiv stad för företag att 
starta och utvecklas i. För att klara av att 
tillgodose behovet av mark för 
företagsetableringar krävs en aktiv markpolitik 
och hög planberedskap. Vi vill tydliggöra 
kommunens ambitioner och syn på 
kommunens markinnehav, markanvändning, 
markanvisningar och markpriser för att redovisa 
kommunens hållning gentemot företag som är 
intresserade av att delta i utvecklingen av Borås. 
 
Planera staden 
För att få ett tryggt centrum behövs det fler 
boende och för att få ett livaktigt centrum krävs 
fler restauranger, caféer och affärer. 
 
Bostäder 
Borås ska erbjuda attraktiva bostadsområden 
utifrån människors olika behov. Byggnation av 
bostäder ska ske genom förtätning av både 
Borås centrum och inom och runt Borås 
tätorter för att kunna erbjuda attraktiva 
boenden för boråsarna. Naturen efterfrågas allt 
mer som miljö för boende. På landsbygden ska 
det finnas möjlighet till attraktiva boenden och 
det ska ges möjligheten att bygga strandnära. 
Kommunens orter kan förtätas i större 
utsträckning än vad som görs idag med syftet att 
skapa fler attraktiva boendeområden i 
kommunen samt med syftet att få underlag för 
bibehållen och utvecklad kommunal service. 
 
Gator, torg och parker 
Att Knalleland och centrala Borås hänger 
samman ger ytterligare stadskänsla. Knalleland 
har stora möjligheter att utvecklas till en mer 
levande och attraktiv stadsdel som erbjuder 
events, handel och bostäder. Viskan som ringlar 
fram genom stadskärnan bidrar till vackra 
miljöer, men dessvärre nyttjas inte dessa till 
fullo. Vi tycker att det är viktigt att Viskan är 
tillgänglig för boråsarna. Grönskan är en viktig 
del av upplevelsen av Borås. Parker, alléer och 
rader med träd bidrar tillsammans med 
grönområden till stadens gröna identitet. 

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

 Liberalerna 
Det är hög tid att det tas fram en ny 
översiktsplan för Borås Stad. Borås utvecklas i 
och för sig vare sig det finns en ÖP eller ej, men 
med en ÖP finns förutsättningar för att bygga 
framtidens Borås på ett attraktivt sätt. I PBL 3 
kap 27 § står att ÖP en gång per mandatperiod 
ska aktualitetsprövas och där lämnar arbetet en 
del i övrigt att önska.  
  
Liberalernas vision för Borås är en modern stad 
som har mycket att erbjuda. Vi vill att de urbana 
värdena i Borås ska få förutsättningar och 
utrymme att växa och utvecklas. Handeln ska 
kunna utvecklas, arbetsplatser på olika platser 
ska finnas, Högskolan ska kunna utvecklas 
ytterligare och tillsammans med fler bostäder 
vill vi ha en stad där utbudet är stort av 
restauranger, kaféer, butiker och andra nöjen. 
Borås ska bli en liten storstad och utvecklas 
som navet i Boråsregionen. 
Kommunikationerna ska vara goda och 
Götalandsbanan ska angöra staden. 
Förutsättningarna för pendling till orter som 
Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Tranemo med 
flera ska utvecklas. Befintlig infrastruktur ska 
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användas mer, exempelvis Kust till kustbanan 
mot exempelvis Limmared. Med tätare trafik 
kan den pendlingen bli ett attraktivt alternativ. 
Invånarantalet i stadskärnan ska öka.   
 
Liberalerna tillstyrker förslagets huvudsakliga 
inriktning med förtätning och satsning på 
utvalda serviceorter, vilket ligger i linje med våra 
prioriteringar. Dock vill vi ha ytterligare ett 
stråk, längs 180:an mot Alingsås med Sandhult 
som en serviceort.   
 
Samtidigt som vi tillstyrker den huvudsakliga 
inriktningen måste vi också lyfta fram att ÖP 
bygger på gamla strukturer. Vi efterlyser 
nytänkande, kreativa och djärva förslag för att 
utveckla framtidens Borås.   
 
Generellt uppfattar vi att förslaget är alltför 
omfattande och att en mängd upprepningar sker 
vilket försämrar möjligheterna att ta till sig 
dokumentet. Vi skulle föredra om vissa 
principer fastslås inledningsvis så att dessa 
sedan inte behöver repeteras gång efter annan.   
Detaljeringsgraden i dokumentet är för hög. 
Översiktlig planering kräver inte den detaljnivå 
som föreslå och vi önskar att dokumentet får en 
mer principiell hållning.   
 
Planeringsprinciperna behöver bli stringentare.  
I PBL:s 3 kapitel framgår vad som ÖP ska 
innehålla. Bland annat ska eventuella LIS-
områden finnas med.   
Liberalerna menar att ÖP borde renodlas och 
fokusera på just detta, för att bli enklare att ta 
till sig. ÖP 06 hade till exempel en total 
omfattning av 24 sidor där drygt två sidor var 
den egentliga ÖP. 

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

 Kristdemokraterna 
 Möjlighet till parkering i centrum måste 

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

 

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

 

 Hänsyn måste tas till att 
sällanköpshandeln inte kommer att dö 
ut. Ett strategiskt placerat område för 
dessa typer av företag måste tas med i 
beräkningen. I dagsläget etablerar sig 
flera företag i Viared och en stor del av 
varutransporter kommer från 
Göteborgsområdet. En framtida plan 
med att lokalisera mer av 
sällanköpshandeln i Viared bör därför 
ske. Att placera denna typ av företag på 
andra ställen kan leda till längre 
transporttid och mer trafik genom 
centrala Borås. Vid nybyggnation av 
bostäder tex vid områden som Gässlösa 
och Getängen kommer en del av 
sällanköpsföretagen tvingas flytta och 
planering för vart dessa typer av företag 
ska ligga måste göras. 

 

 Vi bör bevara befintliga 
bostadsområdens karaktär och skala så 
att en eventuell förtätning av ett område 
inte riskerar att leda till att det skapas ett 
nytt miljonprogramsområde. Att bygga 
högre hus kan i vissa fall vara ett bra 
förslag, det ska dock inte påverka ett 
befintligt bostadsområde negativt. Man 
bör noggrant utvärdera om det är 
lämpligt att tex samla både skola, hotell, 
företag och bostäder i samma byggnad. 
Vid nybyggnation i nya bostadsområden 
som Gässlösa och Getängen kan det 
vara befogat att bygga en blandstad med 
olika typer av byggnader. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fördjupade utredningar för trafik kommer 
att göras, som ett särskilt uppdrag utanför 
översiktsplanearbete. Där ingår att utreda 
nya vägkopplingar för att avlasta det 
befintliga vägnätet och bemöta bilens behov 
på längre sikt.  
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen pekar ut områden för 
större företagsområden, se kapitlet Mark- 
och vattenanvändning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen beskriver 
bebyggelseutvecklingen med dessa principer 
i kapitlet Målområden. Kapitlet tar upp, 
boendeformer, strategier kring blandad 
bebyggelse. 
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 Borås Stad bör inte bara fokusera på 
utveckling av centrum och att 
komprimera stadskärnan utan bör även 
satsa på att utveckla fler serviceorter. 
Nuvarande och framtida serviceorter 
ska även vara garanterade en god 
samhällsservice. Det är inte alla som vill 
bo precis i centrum och även 
landsbygden/mindre orter bör 
prioriteras med serviceutbud och 
bostadsbyggande. Det är av vikt att hela 
Borås är attraktivt att bo i. 

 

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

 

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

 
 
Strategier kring en levande landsbygd 
kompletteras i översiktsplanen.  
 

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

 Förtätning i centrum samt i 

serviceorterna. Centerpartiet stödjer 

idéerna om ett effektivt 

resursutnyttjande genom tät 

byggnation i staden Borås samt i 

serviceorterna. Täta städer och orter 

bidrar till att kommersiell service 

upprätthålls samt att det blir enkelt 

att trafikera med kollektivtrafik. 

 Stråktänkandet. Genom att 

utvecklingen främst planeras ske i 

stråk blir det möjligt att utveckla 

bostäder och verksamheter mellan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

110 
 

orter samtidigt som närheten till 

gröna lungor behålls. En sådan 

utveckling ställer mindre krav på nya 

investeringar i infrastruktur och 

kollektivtrafik och främjar på så vis 

ett hållbart samhälle. 

 (Fem)Sexkärnigheten. Genom att 

fokusera inte bara på staden Borås 

utan också på serviceorterna kommer 

utvecklingen ske också i de olika 

delarna av kommunen. Starka 

serviceorter är en förutsättning för att 

det ska vara enkelt att bo och verka 

på landsbygden och in mindre orter. 

Våra synpunkter sorteras enligt 
rubriceringen nedan: 
 
Infrastruktur 
- Järnväg. Vår mening är att det går att använda 
befintliga strukturer för att få ut mer av både 
lokalt och regionalt resande på befintlig järnväg. 
Självfallet är det avhängigt kommande beslut 
om Götalandsbanan, men Borås Stads intention 
bör vara att befintliga järnvägar ska underhållas 
och rustas för större resande i framtiden. Det 
behöver kommuniceras tydligt i ÖP:n. 
 
-Behovet av att minska trafikbelastningen 
genom centrala Borås är stort. Det är ett av 
skälet till att de skisserade nya vägar som 
framgår i samrådshandlingen är viktiga. Genom 
en nordostlig passage, ny sträckning på 180:an 
samt en koppling mellan 27:an och 40:an för att 
slippa genomfartstrafik kommer 
trafiksituationen bli bättre i hela Borås. 
 
-I arbetet med en nordostlig passage behöver 
trafiken på Hybergsvägen/Paradisvägen också 
adresseras. 
 
-Vad ska komma först – infrastrukturen eller 
bostäderna? Idag upplever vi att bostäderna 
kommer först och att infrastrukturen byggs ut 
därefter. Vi förfäktar idén att det blir smidigare 
att först bygga ut infrastrukturen för att sedan 
bygga bostäderna eller verksamheterna. 
 
 
 

 
 
 
Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar 
de utpekade serviceorterna i fråga om 
befolkningsmängd, serviceutbud och 
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms 
orten inte vara en serviceort idag. Däremot 
är det möjligt att förutsättningarna på sikt 
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180. 
Sandhult, och möjligen andra orter, kan 
lyftas som serviceorter i samband med 
aktualisering av översiktsplanen. Det 
förutsätter en rullande översiktsplanering 
där de strategiska vägvalen ses över löpande 
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar 
beskrivs i utställningshandlingen (Planens 
genomförande).  
 
 
 
Översiktsplanen beskriver en struktur med 
stationsnära planering som går i linje med 
viljan att utnyttja befintliga järnvägar. ÖP 
beskriver också vikten av att rusta upp 
järnvägarna.  
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen beskriver vikten av 
att arbeta vidare med en trafikplan där 
framtida trafikstruktur utreds.  
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Kollektivtrafik 
- (Duo)Spårvagnar bör vara ett självklart 
alternativ i framtidens kollektivtrafik i Borås, 
förutsättningarna finns och bör kunna 
kompletteras med ytterligare stationer. Det 
öppnar också för effektivt resande från 
serviceorterna till centrala Borås. 
 
- Samlat resecentrum är ett måste för en 
välfungerande kollektivtrafik. Det bör framgå i 
ÖP att ett samlat resecentrum är Borås Stads 
ambition, och att det ska lokaliseras vid 
nuvarande resecentrum. 
 
- Frånvaron av kollektivtrafik ska inte vara ett 
avgörande skäl för att säga nej till ny bebyggelse. 
Istället ska förutsättningarna för ny 
kollektivtrafik bedömas positivt då ny 
bebyggelse skapar nytt underlag. 
 
Kommunal service och 
landsbygdsutveckling 
- ÖP får inte hindra utvecklingen på 
landsbygden. Det är för oss en grundläggande 
förutsättning. ÖP ska peka ut de huvudsakliga 
inriktningarna men får inte användas som 
argument för att hindra mindre 
bebyggelseutveckling på landsbygden. 
Centerpartiet efterfrågar tydligare skrivningar i 
ÖP om detta. 
 
- Service – i hela kommunen. Det är bra att det i 
ÖP framgår att serviceorterna har en viktig roll 
att fylla för kommunal och kommersiell service. 
Men vad som saknas är skrivningar om gjorda 
kommunala investeringar i de mindre orterna. 
Det kan handla om skolor, idrottshallar och 
äldreboenden. För Centerpartiet är det 
angeläget att det i ÖP finns förutsättningar för 
att upprätthålla de investeringarna genom att 
det finns underlag för exempelvis skolor. 
 
- Varje serviceort skulle kunna få en kärnighet i 
sin bygd på samma sätt som Borås är kärnan för 
serviceorterna. För exemplet Dalsjöfors del 
skulle det handla om att Dalsjöfors är kärnan 
för Rångedala, Äspered, Dannike och Målsryd. 
Utifrån ett sådant resonemang skulle 
skrivningarna om utvecklingen kring 
serviceorterna kunna utvecklas med ett 
resonemang kring kärnighet i varje fall. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ytan vid nuvarande resecentrum bedöms 
inte vara tillräckligt stor för att kunna 
användas för både lokal och 
regionalbusstrafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
ytterligare resonemang kring 
bebyggelseutveckling på landsbygden. 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen beskriver utförligare 
vikten av att möjliggöra 
bebyggelseutveckling i mindre orter och på 
landsbygden.  
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- LIS-områden – landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Att kunna utveckla attraktiva 
boendemiljöer i strandnära lägen vore en god 
möjlighet för att utveckla landsbygden. 
Centerpartiet föreslår därför att den utredning 
som tidigare genomförts angående LIS-
områden ska aktualiseras och att LIS-områden 
ska utpekas i ÖP. 
 
Pickesjön 
- Vi vill se byggnation och utveckling vid 
Pickesjön, i anslutning till regementets 
exploatering. Pickesjön är ett naturskönt 
område och genom att expandera 
regementesexploateringen västerut kan man 
ansluta till Pickesjön. Området ligger strategiskt 
med en omedelbar närhet till 27:an. 
 
Industri öster om Borås 
- Viktigt att förstärka befintlig text som endast 
svävande nämner området (s.22). Enligt vår 
mening finns det goda förutsättningar för att 
etablera industrimark i Dalsjöforskrysset längs 
gamla rv 40 i riktning mot Rångedala. Den 
grova infrastrukturen finns redan på plats och 
markägarna torde vara positivt inställda. 
 
Sandhult en sjätte kärna 
- Den föreslagna femkärnigheten bör 
kompletteras med ett sjätte ben till Sandhult. 
Området har bra kommunikationer, närhet till 
Alingsås och arbetsplatser vid Asta Zero. 
Oavsett sträckning på 180:an är det vår mening 
att det finns utvecklingspotential i nordvästlig 
riktning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parkeringar och pendelparkeringar 
-Generellt är parkeringsfrågan alltför dåligt 
belyst i översiktsplanen. För att den inriktning 
på resandet som ÖP bygger på ska vara 
realistiskt krävas god tillgång till centrala 
parkeringsplatser såväl som pendelparkeringar 
på olika platser i kommunen. 

 
 
Översiktsplanen kompletteras med text 
kring LIS-områden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid Pickesjön finns höga naturvärden som 
bör beaktas. Området anses inte vara i linje 
med översiktsplanens strategier för vart ny 
bebyggelseutveckling ska utvecklas de 
närmsta åren. Möjligen kan Pickesjön lyftas 
som utvecklingsområde på längre sikt, vilket 
kan lyftas i samband med aktualisering av 
ÖP.  
 
Översiktsplanen kompletteras med områden 
för större verksamheter. Intresset för 
etableringar i Dalsjöforskrysset bedöms 
dock inte tillräckliga för att i nuläget peka ut 
området i denna ÖP.  
 
 
Bedömningen är att Sandhult inte motsvarar 
de utpekade serviceorterna i fråga om 
befolkningsmängd, serviceutbud och 
kollektivtrafikförsörjning. Därmed bedöms 
orten inte vara en serviceort idag. Däremot 
är det möjligt att förutsättningarna på sikt 
stärks, t.ex. i samband med en ny väg 180. 
Sandhult, och möjligen andra orter, kan 
lyftas som serviceorter i samband med 
aktualisering av översiktsplanen. Det 
förutsätter en rullande översiktsplanering 
där de strategiska vägvalen ses över löpande 
varje mandatperiod. Dessa förutsättningar 
beskrivs i utställningshandlingen (Planens 
genomförande).  
 
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget. 
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-Parkeringar i stadskärnan är viktigt, det finns 
brister idag och för att förtätningen av centrum 
ska gå att hantera krävs att parkeringsfrågorna 
löses som en del i en större 
samhällsbyggnadsprocess. 
 
Handel och näringsliv 
-Fokus på handelns utveckling i centrala Borås 
samt i serviceorterna. 
-Ingen ytterligare externhandel annat än 
sällanköpsvaror. 
- Näringslivsstrategin måste beaktas i ÖP:n. De 
två dokumenten hänger samma. ÖP:n måste 
därvid beakta vad som framgår i 
näringslivsstrategin. 

 
 
 
 
 
 

 Sverigedemokraterna 
Författarna till ÖP har utgått ifrån att tillväxt 
skall vara fokuserad på Borås centralort samt de 
fyra utpekade serviceorterna.  Tyvärr har man 
valt att förespråka urbanisering och bebyggelse 
på höjden. En sådan ”grön”politik försämrar 
möjligheterna till ett liv på landsbygden och i 
mindre urbaniserade områden.  Ett exempel är 
Hestra Midgård där över 1 100 nya bostäder 
föreslås. Självfallet finns det geografiska fördelar 
med närheten till Viared samt R 40, men detta 
förslag skapar en stor lokal belastning och 
kraftigt försämrade livsmiljöer under lång tid i 
form av t ex bullernivåer.  Borås bör eftersträva 
en mer spridd bebyggelse, exempelvis inom 
samtliga serviceorter.  
  
Kommunen Borås med sina dryga 967 km² 
erbjuder unika livs- och boendemöjligheter med 
både sina många mindre samhällen, landsbygd 
och sin centralort. Borås Stad bör utnyttja hela 
sin potential och i grunden uppmuntra nya och 
befintliga invånare att bygga och bo enligt 
individens vision och drömmar. Den som vill 
bo i stadskärnan skall så göra och den familj 
som vill bo enskilt på landsbygden likaså, utan 
att få pekpinnar från kommunen. Kommunen 
skall finnas till för invånarna och inte tvärt om. 
Efter sedvanlig prövning mot gemensamma 
intressen skall kommunen arbeta för att hela 
Borås skall utvecklas, inte enbart centralorten.   
 
Med fokus på utveckling av hela kommunen 
kan det öppnas upp för nya lösningar och 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

114 
 

prioritetsområden som exempelvis bokbussar, 
mobila vårdmottagningar etc.   
 
Boendeformer    
Utkastet till ÖP förespråkar att boendeformerna 
mixas och blandas i form av olika 
samhällskategorier med förhoppningar om att 
invånarna på detta sätt skall få ett ökat 
välbefinnande.     
Historien har tydligt visat på det motsatta, att 
människor aktivt söker sig till boenden med 
hänsyn till den samhällskategori man för 
tillfället befinner sig i. Detta dels för att man i 
olika perioder i livet ofta uppskattar och 
prioriterar olika saker och dels för att människor 
i regel söker sig till andra människor som är 
likasinnade. Alltså motsatsen till vad ÖP vill 
skapa.   
 
Vi tror inte att det är rätt av en myndighet att 
tala om vem som skall bo var eller hur. I stället 
uppfattar vi att människor mår bäst när de ges 
möjlighet att bo i områden och i en boendeform 
som de själva anser passa dem. Att försöka 
påtvinga folk ett mixat boende tror vi varken är 
rätt eller framgångsrikt. Det riskerar att sänka 
välbefinnandet hos de boende, med lägre 
marknadsvärde till följd. Utifrån ett 
integrationsperspektiv tror vi att det är 
kontraproduktivt och att det snarare riskerar att 
öka irritationsmomenten bland de boende samt 
skapar ökade motsättningar. Ett av många 
exempel på kulturkrockar som detta kan 
resultera i rapporterades så sent som idag (den 3 
april 2017) på TV4 Nyheterna. De familjer som 
har valt att bo i ett villaområde vill 
nödvändigtvis inte ha ett hyreshus i samma 
miljö. Vi anser att det är viktigt att låta individen 
och marknaden själva få välja vilka 
boendeformer som skall byggas och var samt att 
kommunen skall vara mån om individen och 
dennes valfrihet. 
 
Vi delar inte ÖP uppfattning om bilen som 
enbart ett fordon, utan anser att bilen är en 
fantastisk tillgång för människor. Inte bara för 
att den i många fall är ett ovärderligt verktyg för 
ett effektivt och konkurrenskraftigt näringsliv, 
för föräldern som skall hinna med alla 
vardagsbestyr, för de äldre, för de 
funktionsnedsatta och för en levande landsbygd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Noteras. Bilen är och kommer fortfarande 
vara ett viktigt transportmedel för att kunna 
ta sig till och från olika platser samt 
målpunkter i och utanför kommunen. I takt 
med att Borås växer och det blir fler 
människor som bor i kommunen är det 
relevant att planera för att fler människor 
ska kunna resa med andra färdmedel än bil. 
Detta för att säkerhetsställa ett hållbart 
trafiksystem.  
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Bilen bjuder dessutom på mycket nöjen och ett 
ökat välbefinnande för väldigt många 
människor!     
Att fortsätta som man gjort i årtionden och 
använda miljön som en förevändning mot bilen 
som fordon anser vi är uttjänt och 
bakåtsträvande då det redan idag säljs bilar som 
går på el som kan produceras på det egna 
hustaket. Dessutom fortsätter utvecklingen 
mycket raskt framåt.  
 
Däremot tar ÖP upp framtida problem som en 
ökad trafikering kan åstadkomma. Men istället 
för att adressera och hitta lösningar på dessa, 
gör författarna det lätt för sig genom att 
konstatera att invånarna måste minska 
biltrafiken och istället cykla och åka kommunalt. 
Vi tycker att detta inte duger utan är att sopa en 
viktig framtida utmaning under mattan. 
Kommunen skall självfallet erbjuda bra 
kollektiva alternativ och skapa säkra gång- och 
cykelbanor. Det måste emellertid vara individen 
som väljer vilket färdsätt som lämpar sig bäst 
för denne. Än en gång så är kommunen till för 
invånarna och inte tvärt om.   
 
Handelsområden  
Med en växande stad är framtida 
handelscentrum och dess planering av stor vikt. 
Här tycker vi att ÖP är undermålig och 
eftersöker ett omtag i frågan.   
 
Götalandsbanan – en osäker framtid  
ÖP beskriver Götalandsbanan som om ett 
slutgiltigt beslut redan har fattats.  Det verkar 
inte finnas politisk majoritet för ett beslut och 
med tanke på den enorma kostnad som 
projektet skulle innebära måste detta ställas mot 
andra viktiga samhällsbehov.   
 
Att Götalandsbanan i sig automatiskt skulle 
medföra en befolkningstillväxt, är ett mycket 
osäkert påstående. Befolkningsökning kan 
enbart ske genom en positiv differens mellan 
utflyttning och inflyttning. Att ett betydande 
antal människor som ännu inte bor i staden 
skulle flytta ifrån sina nuvarande hem till Borås 
på grund av att staden har ett höghastighetståg 
är ingen självklarhet.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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För närvarande utgår Borås från en väldigt 
expansiv tillväxtprognos. Det är viktigt att även 
nämna riskerna och konsekvenserna som kan 
inträffa om stadens prognoser uteblir och 
antalet nyproducerade bostäder överträffar vad 
den faktiska befolkningstillväxten efterfrågar. 
Ett sådant scenario riskerar att utlösa en krasch 
i den lokala bostadsmarknaden med tragiska 
ekonomiska konsekvenser för många av 
kommunens invånare.    
  
Alternativa lösningar och förslag till 
Götalandsbanan bör diskuteras. Det blir mycket 
olyckligt om staden antar en ÖP som blir 
inaktuell om andra politiska beslut tas efter de 
allmänna valen 2018. 
 
Fokuserad bebyggelse i västlig och östlig 
riktning R 40 
 
I ÖP beskrivs nuvarande och inför framtiden 
beräknad trafikbelastning. Utökad 
kollektivtrafik och utbyggnad av 
Götalandsbanan har beaktats där det påvisas en 
förhöjd belastning av trafiken på främst R 40 
genom Borås centrum (rödmarkerat stråk). Det 
är synnerligen olyckligt att majoriteten av de 
områden man väljer att fokusera på som 
lämpliga för utbyggnad av Borås stad ligger 
bredvid R 40.  Det gäller såväl industriområden 
som bostäder. Effekten kommer att bli en 
höjning av nuvarande trafikbelastning till 
ohållbara nivåer.   
 
Kraftig begränsning av 
parkeringsmöjligheter  
 
I ÖP påpekas   
 
- att fordon tar upp stora ytor på 

vägar och parkering, vilket 
begränsar möjligheten att göra 
staden till en attraktiv plats 

- att med en utbyggnad av 
attraktiva bytespunkter och 
pendelparkeringar bilen kan vara 
en del i den hållbara resan för 
dem som bor utanför de stora 
kollektivstråken,(sidan 23) 

- att parkering nära stadskärnan ska 
i första hand brukas för dem som 
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gynnar centrumutvecklingen, 
vilket äger rum under en kortare 
tid på dagen eller kvällen.(sidan 
35). 

 
Det är anmärkningsvärt att ett förslag till 
styrdokument kan vara så fientligt inställt till 
privata motorredskap.  Formuleringarna i 
dokumentet avslöjar en subjektiv uppfattning 
och följer den politiska majoritetens 
uppfattning, men inte kommuninvånarnas.   
För att få en direkt tillämpning av majoritetens 
önskemål och Borås stads vision, begränsar man 
individens valfrihet mellan geografisk plats och 
bostad, samtidigt som bilen blir en klassfråga. 
Genom att minska attraktionen att bosätta sig i 
områden utanför staden och samtidigt försvåra 
möjligheterna till parkering i och nära centrum 
blir det svårare att bosätta sig utanför 
kollektivtrafikens stråk. Färre antal 
parkeringsplatser och en växande efterfrågan på 
dessa innebär att enbart de som har ekonomisk 
möjlighet kommer att få möjlighet att parkera 
centralt.   
 
Större ringleder kring staden – inte i staden  
 
I förslaget beskrivs inte större ringleder utanför 
stadskärnan, vilka förslagsvis underlättar 
körriktningen mellan alla väderstreck. I 
dagsläget har man endast underlättat 
körriktningen mellan syd och väst (genom 
Viared), vilket har haft en direkt positiv 
påverkan på biltrafiken centralt. Ringlederna 
borde få större fokus och satsning.  

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

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

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

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

- Orterna Bredared och Borgstena som 
idag har kommunal verksamhet i form 
av förskola och skola skall alltså finns 
med i ÖP och beskrivas hur dessa 
utvecklas så att inte får för lite underlag 
på dessa orter. 

- Idrottsanläggningar och samlingslokaler 
i alla orter är viktig del i fritidslivet på 
hemmaplan och på sätt minska 
fritidsresandet. 
 

- Kollektivtrafiken behöver utvecklas och 
då främst tågtrafiken 
Pendeltåg från Borgstena (även Ljung)- 
Fristad – Sparsör – Frufällan – 
Knalleland - Borås C skulle kunna bli en 
snabb förbindelse (mindre än 15 min 
Fristad till Borås) 

- Till tåg och bussförbindelsen behövs en 
ordentlig pendelparkering så att de som 
bor på landsbygden kan byta färdmedel i 
Fristad. 

- Idag finns bussförbindelse mot 
Vårgårda och mot Borgstena som kan 
utvecklas och som komplement till detta 
en utökad närtrafik så att alla i orterna 
som tex Bredared eller Tämta kan 
utnyttja denna 
 

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

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

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

- LIS-områden – landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen. Att kunna utveckla 
attraktiva boendemiljöer i strandnära 
lägen vore en god möjlighet för att 
utveckla landsbygden inom vårt område. 

- Inom vårt område finns flera områden 
med höga naturvärden som bör 
beskrivas i en ÖP 

 
I övrigt så hänvisar vi till Centerpartiet i 
Borås remissvar 

Översiktsplanen kompletteras med en text 
om bebyggelse på landsbyggden. 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med text 
kring LIS-områden. 
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Grannkommuner och regioner 
 

Yttranden Kommentarer 

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

 
 
 
 
 
 
 
Borås Stads överenskommelse med 
Sverigeförhandlingen innebär ett centralt 
eller centrumnära stationsläge i Borås och de 
önskade korridorvalen innebär en möjlig 
sträckning till Ulricehamn och station. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I det pågående arbetet med att ta fram en 
landskapskaraktärsanalys kommer en tydlig 
beskrivning av olika landskapstyper att 
identifieras. Analysen kommer att identifiera 
lämpliga områden för framtida vindkraft. 
Också hänsyn till turism och 
kulturmiljövärden är viktiga för utpekande 
av vindkraftsområden. Vid eventuell 
vindkraftsetablering sker samråd med 
grannkommuner.  
 
 
Noteras 
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samverkan och dialog mellan kommuner i 
frågor som rör infrastruktur och kollektivtrafik 
m.m.  

 Bollebygds kommun 
Bollebygds kommun har tagit del av 
samrådshandlingen för Borås nya 
kommuntäckande översiktsplan. 
Översiktsplanen bygger på åtta övergripande 
strategier, dessa fångar upp och ramar in 
kommunens förutsättningar och utmaningar på 
ett välgrundat sätt. Flera av strategierna har 
direkt eller indirekt påverkan på Bollebygds 
kommun. Det gäller framförallt strategin om 
regional utblick. Borås stad är en viktig regional 
kärna som är av stor betydelse för såväl 
Sjuhäradsregionen som hela Västra 
Götalandsregionen. Funktioner såsom service, 
sjukhus, arbetsplatser, skolor, mötesplatser 
används i stor utsträckning av Bollebygdsborna. 
Bollebygd ser därför mycket positivt på att 
betydelsen av regional utveckling har pekats ut 
som huvudstrategi i översiktsplanen. 
 
Borås och Bollebygd delar viktiga regionala 
transportsamband såsom riksväg 40 och Kust-
till-kustbanan. Även väg 1757 kan pekas ut som 
ett viktigt mellankommunalt transportsamband. 
Bollebygds kommun delar Borås mening om att 
Kust-till-kustbanan idag inte ett attraktivt 
alternativ till bil och buss. Kapaciteten i 
järnvägssystemet måste stärkas för att kunna 
konkurrera med övriga trafikslag. Utbyggnaden 
av en ny järnväg mellan Borås och Göteborg 
(Götalandsbanan) är den viktigaste 
investeringen för effektiv kollektivtrafik och en 
integrerad  arbetsmarknadsregion. 
 
I avsnittet om mellankommunala intressen lyfts 
det delregionala nätverket Stråket Göteborg-
Borås där kommunerna Borås, Bollebygd, 
Mark, Härryda, Mölndal och Göteborgs 
kommuner samverkar och tagit fram en 
gemensam målbild för stråket. Det är positivt 
att denna målbild redovisas i Borås 
översiktsplan, ju mer målbilden lyfts desto mer 
integrerad kan den komma att bli i den 
regionala planeringen för både kommuner och 
regionala organ. 
 
Bollebygds kommun ser positivt på Borås 
utveckling och bedömer samrådshandlingen för 

 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De viktiga verksamhetsområdena som finns 
utmed väg 40 förbinder kommunerna. En 
fortsatt gemensam utveckling i stråket är 
viktigt för näringslivsutveckling och 
arbetsmarknad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås stad håller med om att samsyn kring 
Målbild 2035 är viktigt för den 
gemensamma utvecklingen i hela stråket 
Borås-Göteborg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid utbyggnad av ny stambana kommer den 
regionala trafiken att i större utsträckning 
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översiktsplanen som ett välgrundat underlag för 
den strategiska planeringen. Vad Bollebygds 
kommun saknar är dock en tydligare 
redogörelse för hur man ser till utvecklingen 
och de utmaningar som präglar kommunernas 
delade transportsamband Riksväg 40, Kust-till-
kustbanan samt väg 1757. 
 
Bollebygds kommun ser fram emot en fortsatt 
kommunal samverkan med Borås stad och 
önskar lycka till med det fortsatta 
översiktsplanearbetet. 

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

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

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

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

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

 
 
 
 
Fristads läge som serviceort mellan Borås 
och Vårgårda innebär att det redan nu byggs 
bostäder och därmed finns det ett ökat 
underlag för utökad service. Den utökade 
servicen kommer även invånare och 
näringsliv i de mindre tätorterna till del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Väg 42 är en viktig länk mellan Borås och 
Vårgårda. Väg 42 är utpekad som 
riksintresse för gods och av stor betydelse 
för kommunikationerna mellan 
kommunerna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En väl utvecklad kollektivtrafik mellan 
Borås-Vårgårda via Fristad innebär 
möjlighet till arbets- och studiependling. 
Borås Stad håller med Vårgårda om att 
turtäthet och snabba kollektivtrafikresor är 
viktiga för en väl fungerande tillväxtregion.  
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människor reser allt längre mellan bostad, 
arbete och nöje blir kommungränserna mindre 
viktiga och kraven ökar på att vardagslivet 
fungerar oavsett vilken kommun man befinner 
sig i. Vidare beskriver Borås att kommunen har 
många gemensamma intressen med 
grannkommunerna vad gäller exempelvis 
infrastruktur, kollektivtrafik och andra frågor. 
 
För Vårgårda kommuns del är det centralt att 
gemensamt och aktivt verka för att Rv42 som 
den primära kopplingen mellan kommunerna 
prioriteras. Kollektiva kommunikationer är idag 
som bäst till Fristad, medan byte ofta krävs för 
att ta sig hela vägen mellan Vårgårda kommun 
och Borås stad. Turtäthet, byte och restid gör 
det svårt att konkurrera med bilen samt hinder 
för studenter att ta sig till och från Borås 
högskola. Vårgårda kommun ser att 
infrastrukturen och kommunikationerna måste 
utvecklas för att Vårgårda och Borås kommuner 
både ska vara del i samma administrativa 
delregion som lokala arbetsmarknadsregion. 
 
Säven 
Borås stad pekar i förslaget till ny översiktsplan 
ut Säven som en potentiell vattentäkt. Säven 
med avrinning genom Säveån är en gemensam 
fråga för ett större antal kommuner. Vårgårda 
kommun tolkar att Säven genom att pekas ut 
som potentiell vattentäkt ökar incitamenten för 
att gemensamt arbeta för god ekologisk status. 
 
Kartan för Råvarutillgångar & samhällsviktiga 
funktioner kan med fördel göras tydligare. 
 
Jämställdhetsanalys 
Den fysiska planeringen har en stor inverkan på 
livsmiljöer i frågor om exempelvis 
kommunikationer och bostäder, varför det i den 
översiktliga planeringen är viktigt att 
mellankommunalt samverka kring fysisk 
planering för jämställda livsmiljöer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I den färdiga kartbilden kommer ett 
förtydligande att ske. 
 
Noteras. 

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

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

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

 
Borås stad håller med om vikten av bra 
tågförbindelser mellan Borås och Göteborg 
via Mölndal. I Borås Stad yttrande över 
lokaliseringsutredningen påpekade Borås 
nyttan med dragning via Mölndal av den nya 
höghastighetsbanan.  
 
 
 
I arbetet med att knyta ihop Borås och 
Göteborgs arbetsmarknadsregioner har 
Mölndal en viktig roll ur ett pendlings- och 
arbetsmarknadsperspektiv. 
 
Dragning av höghastighetsbana via Mölndal 
har också en viktig roll för arbets- och 
studiependling till/från väster och söder om 
Mölndal. En dragning till Mölndal avlastar 
de centrala delarna av Göteborg och innebär 
att Mölndal blir en viktig nod för det 
regionala och regionöverskridande 
persontransportsystemet.    

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

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

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

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

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

 Göteborgsregionen (GR) 
I detta yttrande fokuserar GR på frågor som är 
tydligt sammankopplade med att Göteborgs 
och Borås arbetsmarknadsregioner integreras. 
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GR arbetar utifrån mål- och strategidokumentet 
Hållbar tillväxt (antagen av GR:s 
förbundsfullmäktige 2013). Dokumentet syftar 
till att lägga en stabil grund för att utveckla 
Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion. 
En av målsättningarna är att Götalandsbanan 
ska vara utbyggd senast 2028 för att bidra till ett 
långsiktigt hållbart transportsystem och en 
attraktiv kollektivtrafik. Göteborgsregionen och 
Borås är ömsesidigt beroende av varandra. 
Stråket Göteborg-Borås är ett av fem 
huvudstråk som utgör ryggraden i GR:s 
Strukturbild för Göteborgsregionen. Den 
översiktsplan som presenteras ligger väl i linje 
med ovanstående och stödjer den gemensamma 
ambitionen om ett sammanhållet stråk utan 
gränser. GR ser att det är av stor vikt att 
fortsätta det arbete som GR och Borås 
tillsammans har påbörjat för att utveckla 
samhällsplaneringen i stråket Göteborg-Borås 
och som bland annat resulterat i en gemensam 
målbild.  
 
Förslaget till översiktsplan är lättöverskådligt 
och GR ser positivt på att Borås arbetar med 
vägledande planeringsprinciper vilket skapar en 
tydlighet kring hur planens strategier ska 
förverkligas. Översiktsplanen bygger på 
bebyggelseutveckling i stråk där kollektivtrafik 
samt gång och cykel är strukturerande. Utmed 
stråken finns potential till förtätning med 
bostäder och blandade funktioner. Detta 
stråktänk stärker en struktur som kan bidra till 
en fungerande bebyggelse- och trafikutveckling. 
Det skapar även en tydlighet var den 
huvudsakliga utvecklingen kommer att ske 
vilket underlättar en långsiktig planering av 
bostäder, samhällsfunktioner och trafik. Ur ett 
GR-perspektiv är det mycket positivt att 
översiktsplanen fokuserar på starka 
stråkstrukturer då det skapar förutsättningar för 
en stark och attraktiv kollektivtrafik som 
möjliggör pendling från dörr till dörr. Detta 
bidrar till vårt gemensamma mål att utveckla det 
goda livet i Västsverige. Under 2017 ligger 
fokus i GR:s arbete i stråket Göteborg-Borås på 
att tydligare integrera näringslivet i 
samhällsplaneringen samt att utveckla 
indikatorer för social hållbar utveckling i ett 
tillväxtstråk. GR ser fram emot ett fortsatt 

Borås stad håller med om vikten av bra 
tågförbindelser mellan Borås och Göteborg. 
Att aktivt arbeta för en gemensam 
arbetsmarknadsregion mellan de två största 
städerna i regionen stärks av en bra 
järnvägvägsförbindelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås stad håller med om att samsyn kring 
den gemensamma utvecklingen i hela stråket 
Borås-Göteborg är av största vikt i det 
fortsatta arbetet. Att integrera näringslivets 
vilja i stråket kommer att stärka arbetet med 
en gemensam arbetsmarknadsregion. 
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samarbete för att tillvarata potentialen i två 
starka arbetsmarknadsregioner. 

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

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

 Västra 
Götalandsregionen 

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

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

resor där förutsättningen är goda resvanor 
och attraktiva kommunikationer. 
 
Borås Stad vill öka antalet 
kollektivtrafikresor, På regional nivå är 
snabb och robust spårbunden trafik det 
mest attraktiva pendlingssättet. 
 
 
 
 
I de utpekade serviceortarna har tre av fyra 
orterna koppling till spårbunden trafik som 
kan utvecklas. I kombination med 
bebyggelsekoncentration nära stationer 
skapas underlag för ökat kollektivt resande. 
 
 
 
Övriga tätorter inom kommunen som inte 
har tillgång till spårbunden trafik måste 
förses med attraktiva bussförbindelser. Det 
ska vara lätt att välja kollektivtrafik oavsett 
var i kommunen invånare väljer att bosätta 
sig. 
 
 
 
I staden ska stadstrafiken ges goda 
möjligheter att utvecklas och 
framkomligheten ska prioriteras. 
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Förslaget till översiktsplan för Borås är 
strukturerat och innehållet kärnfullt med ett 
tydligt fokus på ett mer hållbart resande i 
kommunen. De intentioner som finns i 
kommunens översiktsplan kan på ett positivt 
sätt bidra till regionens mål om ett hållbart 
samhälle. Det är positivt att planen så tydligt är 
inriktad på att skapa förutsättningar för hållbara 
resor. 
Hela översiktsplanen genomsyras av ett fokus 
på kollektivtrafikens utveckling och ett ökat 
resande med gång och cykel med en planerad 
bebyggelsestruktur i de större tätorterna och 
utefter stråk. Planen skriver om att både dra 
nytta av befintlig kollektivtrafik och att skapa 
underlag för en förbättrad kollektivtrafik i dessa 
stråk. 
Utmaningen för Borås blir att verkligen 
genomföra de höga ambitionerna. För att följa 
inriktningen i översiktsplanen kommer det att 
krävas stringens i kommunens kommande 
planarbeten, speciellt när målet om ett ökat 
hållbart resande ställs mot andra mål och 
prioriteringar. 
Avdelningen Kollektivtrafik och infrastruktur är 
positiva till att kommunen i sitt förslag till 
översiktsplan tydligt kopplar till nationella och 
regionala mål och att vikten av de 
mellankommunala frågorna lyfts fram. 
 
Synpunkter ur kollektivtrafik- och 
infrastrukturperspektiv 
Vi anser att kommunen under rådande 
omständigheter hanterat oklarheterna runt 
Götalandsbanans dragning samt kommande 
stationsläge i Borås på ett bra sätt i förslaget till 
Översiktsplan. Då det fortfarande finns många 
öppna frågor gällande järnvägen är det viktigt 
att inte Borås Stad låser in sig i fysiska 
strukturer som blir begränsande för framtida 
god tillgänglighet, framkomlighet och tillväxt. 
Kommunen beskriver på ett bra sätt hur man 
avser arbeta för en infrastruktur som hanterar 
tillväxten på ett hållbart sätt där 
kollektivtrafiken är strukturbärare. 
 
Kapitlet med Övergripande strategier är enkelt 
och tydligt och har därmed goda förutsättningar 
att underlätta kommunens och andra aktörers 
planering. Vi hoppas att dessa strategier 

 
 
 
I de urbana stråken ska kollektivtrafiken 
prioriteras och ses som kollektivtrafikens 
pulsåder. Tillsammans med bra cykel- och 
gångvägar finns möjlighet för människor att 
förflytta sig på ett hållbart sätt. 
 
 
 
Bilen kommer även fortsättningsvis vara 
viktig för människors förflyttning till/från 
och inom staden. Borås Stad jobbar aktivt 
med riktlinjer för parkering i samband med 
nybyggnation. Huvudsaklig parkering ska 
ske under mark eller i parkeringshus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås Stads förhandling med 
Sverigeförhandlingen har inneburit ett 
handslag om stationsläge för 
höghastighetsbana i centrum eller 
centrumnära läge. När stationsläge och 
korridorval är fastlagt behöver Borås Stad 
tillsammans med berörda parter ta ett 
helhetsgrepp över kollektivtrafiken till/från 
och inom Borås. 
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kommer att användas och vara strukturbildande 
i den kommande planeringen. 
 
Kapitlet planeringsprinciper ska vara ett verktyg 
för att förverkliga översiktsplanens strategier. 
Det är positivt att avsteg från principerna bör 
motiveras inför beslut. Här skulle kommunen, 
för ökad tydlighet, kunna ange att avsteg ska 
motiveras, inte bara bör. Under delen om Trafik 
och Transporter planeringsprincip tre anges att 
90 procent av boråsarna ska bo inom 400 meter 
från en hållplats med minst kvartstrafik i 
högtrafik år 2025. Här önskar vi att kommunen 
förtydligar planeringsprincipen och definierar 
vad som avses med boråsare. Nu är det uttryckt 
som ett mål och om det gäller hela kommunens 
befolkning inklusive befintlig bebyggelse är 
målet troligen inte realistiskt att uppnå. För att 
kollektivtrafiken ska bli attraktiv och 
konkurrenskraftig krävs att den kan gå 
gent/rakt och med snabba restider. Samråd 
med Västtrafik runt trafikering och placering av 
hållplatser krävs, vilket också bör förtydligas i 
Översiktsplanen. 
 
Ur ett kollektivtrafikperspektiv är det bra att 
kommunen i översiktsplanen inte pekar ut 
några nya externa handelsplatser utan har en 
inriktning att handel ska utvecklas i befintliga 
handelsområden. 
 
Under kapitlet Gröna och blå strukturer anges 
att möjligheten att nå natur- och 
rekreationsområden med gång, cykel och 
kollektivtrafik ska prioriteras. Avdelningen 
Kollektivtrafik och infrastruktur tycker att 
ambitionen är bra, men vill samtidigt nämna att 
trafikeringen med kollektivtrafiken behöver 
ställas i relation till resandeunderlaget. 
 
Det är positivt att kommunen lyfter fram att 
ytsnåla transporter som gång, cykel och 
kollektivtrafik behöver prioriteras i de täta 
stadsmiljöerna. Cykelnätet ska binda samman i 
centrala Borås och i tätorterna. 
Cykelparkeringar ska vara en naturlig del i 
trafiksystemet. Investeringar i gång- och 
cykelvägar längs det statliga regionala vägnätet 
och medfinansiering i det kommunala vägnätet 
sker via den regionala planen för 
transportinfrastruktur. Planeringsprocessen för 

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

 
 
 
 
 
De nämnda vägarna är viktiga att åtgärda för 
att undvika en ökad belastning på vägar och 
gator inom Borås samt undvika tung trafik 
genom staden. Åtgärderna kommer också 
att gynna framkomligheten för 
kollektivtrafiken i staden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås Stad ser positivt på 
Västtågsutredningen men anser att den inte 
är tillräckligt färdig för att arbetas in i ÖP.  
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Föreningar 
 

Yttranden Kommentarer 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen kompletteras med 
planeringsprinciper för stadsbyggnad och 
arkitektur som rör bl.a. arkitektonisk 
kvalitet i stadsbyggandet samt betydelsen av 
offentliga kulturuttryck. Det pågår även ett 
arbete med Arkitekturpolitiskt program som 
kommer att beröra arkitektur och 
gestaltning mer detaljerat.  
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de som har kunskap och kompetens samarbetar 
i de beslut som styr utformningen av 
stadsmiljön.  Den ambitiösa skriften om 
stadsmiljön i Borås, som fortfarande gäller, visar 
på en strävan efter helhetstänkande i gestaltning 
av gator, parker och torg vid den fortsatta 
utvecklingen av både stadskärnan och 
serviceorterna. Tyvärr verkar den efterhand ha 
blivit bortglömd och tillfälligheter har fått styra, 
med negativa resultat. Konsten och den 
estetiska gestaltningen skall finnas med från 
början och genom hela planeringen. Även 
detaljutformningen ska vara av god kvalitet och 
hålla en värdig nivå. ”Summan av detaljerna ger 
helheten”, för att citera ovanstående skrift. Ett 
samarbete över sektorsgränserna, med respekt 
för olika kompetenser, i den här frågan, är något 
som Borås stad bör utveckla både av 
ekonomiska, miljömässiga, sociala, kulturella, 
estetiska och symboliska skäl.   
 
I alla punkter under visionen för Borås 2025 är 
konst en stor tillgång i ett övergripande 
perspektiv. Oavsett om det gäller ”mötesplatser, 
förtätning av staden, målpunkter, hållbar 
utveckling, tillgänglighet, barn och unga, Viskan 
och textilen, attraktiva hälsosamma miljöer, 
utveckling av social välfärd, ekonomi, näringsliv 
eller ekologi”. Med en helhetssyn på offentlig 
gestaltning kan Borås bli en hållbar stad för 
framtiden.  
 
På statlig nivå håller man just nu på att ta fram 
en ny politik för gestaltad livsmiljö som ska 
presenteras i september. Konsten kommer att få 
en mer framträdande roll i denna. Vi i Borås 
borde inspireras av Statens Konstråds nya ” 
Rapport om den offentliga konstens roll för 
boendemiljöer”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras.  

 Naturskyddsföreningen 
Borås  

Samrådshandlingen ”Översiktsplan för Borås” 
innehåller många fakta, som stämmer överens 
med Naturskyddsföreningens åsikter. Den ger 
ett mycket positivt intryck med klargörande 
bildmaterial. Flera föreslagna planer tar hänsyn 
till klimatförändringarna. Förtätningen av 
bebyggelsen utgår från stadens och 
kranskommunernas centra. Landsbygdens 
utbyggnad följer stråken mellan staden och 
kranskommunerna. Dessa riktlinjer är 
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markbesparande. Viskans stora betydelse för 
staden framhävs tydligt, liksom det textila arvet. 
Betydelsen av de spårbundna förbindelserna till 
omgivningen kan inte nog betonas. 
 
Grönområdena 
På sidan 16 bör Borås Stads Naturvårdsprogram 
ingå som ett viktigt underlag i planeringen. De 
gröna områdena är viktiga för invånarnas 
rekreation och både fysiska och psykiska hälsa, 
för att inte tala om floran, faunan och den 
biologiska mångfalden. Även för klimatet har de 
storbetydelse. Grönområdesplanens grupp I och 
II skall inte utnyttjas och grupp III och IV skall 
ersättas, om de användes! 
De gröna kilarna sidan 20 och 21 bör 
identifieras och grönområdena i stadens 
centrum utmärkas. 
 
 
 
 
 
 
 
Vattenområden 
I staden finns flera sjöar och vattendrag. 
Strandskyddet skall respekteras. Viskans 
betydelse för centrum kan inte nog betonas och 
stränderna bör utnyttjas till små parker. 
Det är väsentligt, att dagvattnet renas, innan det 
når vattendragen och sjöarna. 
 
Klimatet 
Förslagen i planen framhåller, att förflyttningar i 
kommunen skall ske till fots, med cykel eller 
kollektivt. Framför allt skall kollektivtrafiken 
byggas ut både i staden och mellan staden och 
kranskommunerna. Privatbilen skall endast 
användas i undantag.  
Husen skall konstrueras och uppvärmas 
klimatsmart, t.ex. växttak. 
Förnyelsebar el, vindkraft och solceller, skall 
utnyttjas maximalt. 
 
Giftfri miljö 
Förgiftade miljöer skall saneras. 
Avloppsvattnet skall renas från gifter och 
medicinrester. 

 
 
 
 
 
 
Kartorna i utvecklingsstrategin är 
översiktliga och ska ge ett brett perspektiv 
på kommunens utveckling. Där är de gröna 
kilarna viktiga för tätortsnära natur- och 
rekreationsupplevelser i anslutning till 
staden.  
 
Grönområdesplanens klass I- och II-
områden redovisas i såväl 
markanvändningskartan som i kartan över 
gröna/blå strukturer.  
 
Utställningshandlingen har kompletterats 
med kopplingar till Naturvårdsprogrammet, 
samt områden med naturvärden klass I och 
II. Generellt har planförslaget kompletterats 
med beskrivningar av naturvärden i delen 
Hänsyn och riksintressen.  
 
 
 Strandskyddet beskrivs i planförslaget. 
 
Viskans betydelse framgår av bl.a. de 
övergripande strategierna.  
 
 
 
 
Planförslaget har starkt fokus på ökat 
hållbart resande. 
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Alla utarbetade planer, som behandlar miljö, 
natur och klimat, skall ligga till grund för övriga 
planer. 

 Västergötlands 
Ornitologiska Förening, 
Borås Fågelgrupp, 
Borgstena Fågelsällskap, 
Fristad 
Naturskyddsförening, 
Borås Naturskyddsförening 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

och möjligheterna kring detta område. 

Det gäller både trafik, service/handel, 

bostäder, m.m. 

 Vi saknar idéer om ett ”resecentrum 

Väst” där bussar från R40, R27 & R180 

”dockar” lokalbussar. Det skulle vara ett 

perfekt läge kring Viared Östra. Där R40 

och R27 redan möts. Och som det står i 

ÖP’n, R180 kommer så småningom. 

 Vi saknar en aktiv Handelsstrategi. Det 

står en del i ÖP’n om att enbart utveckla 

befintliga områden för att inte riskera 

handeln i centrala Borås. Vi tycker att 

det är fel. Redan i dag har vi behov av 

mer centrumfunktioner för våra ca. 

5.000 anställda. Detta i form av 

mataffär, apotek, systembolag, 

vårdfunktioner, dagis, m.m. 

Istället blir det nu handel på olika ställen 

på Viared (NetOnNet, Biltema, Hööks, 

MIO, På Pall, m.fl.) 

 Man borde samlokalisera Lundaskog 

och nya Viared Östra så får man ett 

fantastiskt bra handelsområde. Gärna 

med ett Resecentrum Väst och 

pendelparkeringar. 

 Tunt med planer för näringslivets 

utveckling 

 Inget specifikt om Viared 

 Trafikfrågan finns med på övergripande 

nivå 

 Borås önskar öka godstransporter med 

järnväg, men vi ska inte glömma HAFT 

och vad det betyder för framtiden 

 Man poängterar grönområden nära 

bostäder. Det gäller vid arbetsplatser. 

Viared Västra har inte mycket grönt 

kvar. 

 Cykelvägar blir inte funktionella förrän 

de blir sammanknutna 

 

 
 
Översiktsplanen kompletteras generellt med 
möjligheter till utveckling av de större 
verksamhetsområdena där Viared ingår.  
 
 
Det finns idag inga planer på ett nytt 
resecentrum på Viared. Det finns dock 
inget som utesluter sådana planer i 
framtiden. ÖP framhåller vikten av att 
stärka förutsättningarna för hållbart resande 
till och från stora arbetsplatsområden.  
 
Översiktsplanen föreslår inga 
externetableringar av centrumfunktioner för 
att inte utarma befintlig centrumhandel i de 
större tätorterna och för att undvika en 
utspridd handelsstruktur.  
 
 
 
 
 
 
Viared Östra pekas ut som ett framtida 
verksamhetsområde. I nuläget är 
planarbetet låst av Götalandsbanans 
utredning. När bilden av Götalandsbanan 
klarnar kan utredning av områdets 
användning återupptas.  
 
 
Viared pekas i utställningshandlingen ut för 
eventuell expansion västerut. Detta är i ett 
långsiktigt perspektiv, då dagens Viared 
Västra inte är färdigetablerat.  
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen föreslår att kommunens 
gång- och cykelvägnät utvecklas så att olika 
målpunkter kan knytas samman. 
Kommunen har en cykelplan (2016) som 
syftar till ge bättre förutsättningar för att 
utveckla Borås som cykelstad. 
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 ÖP anser att man ska öka servicegraden 

i tätorterna på landsbygden. Det gäller 

även Företagsparker som Viared. 

 Man nämner Vindkraft, men väldigt lite 

Solenergi 

 Viared Östra är Borås Västra 

trafikknutpunkt. 

 Sidan 53: ”Väg 180 - från Viareds 

motet”, ”Åtgärder kring Viared”,  

”Kopplingen öst-syd (väg 40-27)Alla tre 

rubrikerna kommer att kraftigt påverka 

flöden i vårt område. Vikten av att nu 

planera och vidta åtgärder när det gäller 

”Åtgärder kring Viared” blev högaktuell 

när Volvos etablering med avsevärt ökad 

tung trafik blev aktuell. Viared Väst blir 

ju med ytterligare tung trafik för varje 

kommande företagsetablering. 

 Trafik och transport sid 35 samt Ny 

infrastruktur sid 53: Boråstorpsmotet 

steg 1 på kort sikt avfart med ”grind” 

för buss och tung trafik och steg 2 en 

långsiktig lösning, ett mot. 

Steg 2 är med men vi vill få fart på detta 

omgående. 

 Sociala och hälsosamma livsmiljöer s 37: 

Bygg ut cykelbanenätet i Viared vi bör 

lista de förslag som vi redan angett (MBs 

underlag) men också föreslå att de planerar i 

god tid för sträckningen i det Nya Viared 

Västra. 

 Tillgång till samhällsservice s39: 

Centrumbildning - offentlig service bör 

samlokaliseras i centralorter eller i 

noder. Om det byggs ett 

kollektivtrafiknod i Viared så passar de 

fint med samhällsservice i anslutning till 

detta. 

 
 
 
 
Utställningshandlingen har kompletterats 
med riktlinjer för solenergi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖP identifierar behovet av att se över den 
övergripande trafiksituationen. Detta 
kommer att utredas vidare i en trafikplan. 
 
 
 
 
 
Noteras. Översiktsplanen ser positivt på att 
utveckla Borås gång- och cykelvägar. Borås 
stad har en cykelplan där riktlinjer anges för 
hur cykeltrafiken kan främjas i Borås.   
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
Utbyggnad av cykelvägar behandlas i 
kommande Cykelplan som Tekniska 
nämnden ansvarar för. 
 
 
 
 
 
 
Noteras, men går ej att genomföra med 
gällande detaljplan. 
 
 
 
 
Noteras. Utbyggnad av vägen är dock ingen 
översiktsplanefråga utan behöver utredas i 
andra sammanhang.  
 
 
 
 

 Sandareds intresseförening 
Övergripande 
Det är positivt att Sandared, liksom tre andra 
orter, ses som serviceort för ett större område 
och därigenom garanteras service i form av 
skola, sjukvård, äldreboende, allmänna 
kommunikationer, affärer, restauranger mm. 
 
Kommunikationer 
När det gäller de allmänna kommunikationerna 
till och från Sandared är det oerhört viktigt att 
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dessa förbättras både mot Borås och mot 
Göteborg, såväl via järnväg som med buss. 
Mark behöver reserveras för en utökad 
pendelparkering vid tågstationen. Även 
cykelvägar mot Sandhult och Hultafors behöver 
förbättras samt cykelparkering vid 
stationsområdet anläggas. Detta är en 
förutsättning för att samhället ska kunna växa 
som önskat. 
 
Ett stort problem idag är trafiksituationen vid de 
båda rondellerna och avfarterna mot Viared och 
Citygross vilket gör boende i Sandared mindre 
attraktivt i nuläget. Detta är en situation som 
måste åtgärdas snarast. 
Kortaste vägen till motorvägen Borås-Göteborg 
ligger åt fel håll. En påfart väster om 
Viaredssjön skulle lösa mycket av 
trafikproblemen och göra vägen till Viared och 
många av arbetsplatserna där betydligt 
smidigare. 
 
Förskola, skola, vårdcentral, äldreboende, 
apotek. Dessa funktioner finns i Sandared idag 
och fungerar i stort väl. Det är dock viktigt att 
dessa dimensioneras efter hur invånarantalet 
växer. Detta gäller inte minst förskola och skola, 
där det idag upplevs som att taket är nått när det 
gäller befintliga resurser. Det är viktigt att mark 
reserveras för bland annat framtida utökning av 
skola och förskola. 
 
Miljö, park, vatten och allmänna platser. Det är 
viktigt att Viaredssjön med sina stränder är 
tillgänglig för allmänheten och att befintliga 
park- och grönområden behålls. Ett 
sammanhängande strandområde utefter sjön 
bör eftersträvas. 
 
Ett attraktivt centrum behöver också ha affärer, 
restauranger och någon slags torg eller allmän 
plats där man möts och umgås. Det viktigt att 
man reserverar mark för detta när man planerar 
byggnationen i centrum. 
 
Bostadsbyggande 
När det gäller bostadsbyggandet i Sandared ser 
vi inte enbart positivt på tankarna att 
koncentrera detta till området närmast centrum 
och tågstationen. Vi är tveksamma till om det är 
möjligt att få plats med den nödvändiga 

Översiktsplanen föreslår att 
kommunikationen mellan Borås och 
serviceorterna bör utvecklas, framförallt vad 
det gäller tåg, buss och cykel.  
Strategier för att detta ska kunna ske finns 
beskrivet i kapitlet Målområden, 
Infrastruktur som hanterar tillväxten.  
 
 
 
 
 
För att kunna förverkliga ÖPs intentioner 
kommer ett antal fördjupande arbeten vara 
nödvändiga efter ÖPs antagande. Till 
utställningskedet kommer detta beskrivas 
närmare. 
Trafiken är ett sådant temaområde som 
kommer kräva fördjupningar för det 
övergripande trafiknätet. Som Trafikverket 
påpekar är ÅVS Noden Borås ett underlag 
till det arbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strandskyddet säkerställer tillgänglighet till 
vattnet för människor, växter och djur. 
Detta framgår bl.a. i delen Hänsyn och 
riksintressen.  
 
 
 
ÖP har starkt fokus på att bostäder och 
service (butiker, restauranger mm.) bör 
samlas och blandas kring centrumen, t.ex. i 
Sandared. I detaljplan kan det sedan regleras 
vad som ska finnas i respektive område.  
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expansionen inom ett så begränsat område och 
med i huvudsak flerbostadshus. 
De flesta familjer som väljer att flytta till 
Sandared från andra orter gör det för att de vill 
bo i villa och då gärna då sjönära. Den 
villabebyggelsen bör få möjlighet att växa upp 
även utanför samhällets centrum. 
Vi hör från många äldre att man gärna vill bo 
kvar i samhället, i lägenhet och då gärna 
hyresrätt. För dessa är det viktigt att bo centralt, 
nära affär, tågstation och annan service. Detta 
gäller även för många yngre familjer, 
singelboende, när familjesituationen ändras och 
båda parterna vill bo kvar i Sandared eller andra 
som av olika anledningar inte är intresserade av 
villaboende. Därför är byggandet av radhus och 
flerbostadshus nära centrum också viktigt. 
Vi hör från många håll att man är tveksam till 
att bygga alltför höga hus i Sandared. Det är 
viktigt att bebyggelsen smälter in väl i miljön. 
En återkommande och mycket viktig synpunkt 
är att problemen med järnvägskorsningarna 
måste lösas om bebyggelse ska kunna ske söder 
om järnvägen. Planskilda korsningar eller 
motsvarande säkrade utrymningsvägar är 
oerhört viktigt både ur framkomlighetssynpunkt 
och trafiksäkerhetsmässigt. 
Vi ser det också som mycket viktigt att 
kommunen snarast, och helst under 
innevarande år, tillsammans med till exempel 
Sandareds Intresseförening börjar kartlägga om 
och var det finns möjligheter att bygga 
ytterligare flerfamiljshus i centrala Sandared och 
att hitta lämpligaste platser för fortsatt radhus 
och villabebyggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen föreslår en 
bebyggelseutveckling med en blandning och 
bostadstyper centrumnära. Ny bebyggelse 
ska anpassas till befintlig miljö men för att 
säkerhetsställa att fler bostäder kan 
tillkomma i goda lägen i centrum bör 
förtätning genom exempelvis påbyggnad 
studeras samt våningshöjd på nya 
lägenhetshus.  
 
 
 
Till utställningshandlingen finns förslag till 
fortsatt arbete efter att ÖP antagits. Ett 
förslag är att fördjupa planering för vissa 
områden, där serviceorterna (bl.a. Sandared) 
kan ingå. I en eventuell fördjupning kan 
kartläggning av möjlig bostadsbyggnation 
ingå. Det är viktigt att lokala föreningar är 
delaktiga i sådana arbeten.  
 
 
 
 

 Framtid Fristad 
 Trafiksituationen önskar Framtid Fristad 

samråd kring snarast för att få höra 
prioriteringar och kriterier för detta, 
förtätning redan i full gång i Fristad – 
behöver prioriteras!!! Intressant att höra 
hur kommunens samråd med 
trafikverket ser ut i denna nya 
översiktsplan, finns det kanaler som 
fungerar för dialog? 

 Cykelvägar till sambandspunkter 
(järnväg, bussterminaler, 
pendlarparkering etc) mycket viktigt och 
eftersatt idag. 

 
 

Borås Stad och Trafikverket samverkar 
kontinuerligt i frågor om stadens 
trafiksituation.  
 
 
 
 
 
 
 
Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget. 
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 Förtätning av Fristad tätort förutsätter 
passage under/över järnväg vid 
stationen. Just nu finns ingen, jag 
upprepar - ingen, säker passage förbi 
järnvägen i hela samhället! 
Anmärkningsvärt! Bortglömt? 
Försummat? 

 Samlingspunkt för samhällstjänster, läs: 
medborgarkontor, viktig för att ”sälja” 
in förtätning till de mindre orterna runt 
serviceorten. 

 Framtid Fristad önskar vara fortsatt 
samrådsinstans för översiktsplanering. 

 Företagsetableringar? Attraktiva platser 
för etablering i Fristad – hur står tanken 
om att godstrafik skall bort från tätorter 
mot att man vill ha förtätning med bl a 
företag nära/runt tätorten. Hur tänker 
man balansen? Företag förutsätter bra 
samband och godstrafik. 

 Sid 10: Vi ifrågasätter hur siffrorna 
kommit till och att inte Fristad Centrum 
är rödmarkerat. 

 

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

 Fastighetsägarna Borås 
Bostadsbyggande  
Översiktsplanen är en översiktlig plan men för 
att få fart i bostadsbyggandet behöver Borås 
Stad vara tydligare och mer aktiva med sin mark. 
Vi önskar en större tydlighet hur man vill 
utveckla områdena för bostäder. Vi vill se en 
tydlig inriktning för hur mycket mark och planer 
för bostadsbyggande som ska fram. Vi 
uppmanar Borås Stad till att arbeta mer 
målinriktat, med uppsatta nivåer för hur många 
planer och antalet bostäder som ska tas fram. Vi 
vill också förorda att staden håller uppe takten i 
att ta fram detaljplaner även om konjunkturen 
skulle vika nedåt, då finns resurserna att arbeta 
framåt för att fortsätta utveckla staden.  
 
Utveckling i urbana stråk 
För att få fart på utvecklingen behövs en ännu 
tydligare strategisk inriktning. Vi föreslår att 
Borås Stad tillsätter en arbetsgrupp eller 
projektledare som leder arbetet med de olika 
stråken, dess inriktning samt planarbete.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Trafik  
ÖP anger i sin bedömning att biltrafiken, trots 
mobility management åtgärder, kommer att öka 
med cirka 50%. Med hänsyn till detta behövs 
kraftfullare skrivningar och utredningar kring 
trafiknät genom centrala Borås samt 
parkeringsnoder. Vi ser att trafiknätet måste 
utvecklas med en ringled runt staden för att på 
så vis slippa få in genomfartstrafik i staden. 
Vi rekommenderar även starkt att i vidare 
detaljplanering göra de positiva förändringarna 
först. Exempelvis sätt upp ett 
parkeringsledningssystem innan fler gator eller 
parkeringsplatser stängs av. 
 
Trafik i stadskärnan 
Borås stadskärna består fortfarande av få 
boende och många bor i orterna utanför 
tätorten. Dessa är och kommer att vara bilburna 
även i framtiden. Att trafiken ska minska i 
stadskärnan har vi stor förståelse för men det är 
viktigt att det finns angöringspunkter till 
stadskärnan dit det är lätt att hitta, enkelt att 
parkera och att stråken därifrån in till 
stadskärnan är attraktiva. En blandad stad med 
bostäder, service, handel, nöje, hotell och annat 
näringsliv kommer fortsätta vara beroende av 
bilburna kunder. Tillgängligheten är avgörande 
för att de kommersiella verksamheter som vi 
önskar i bottenplan ska kunna gå runt.  
 
Handel utvecklas i befintliga 
handelsområden 
Det är glädjande att se att ÖP tydligt pekar ut att 
handel ska utvecklas i befintliga 
handelsområden och inte i nya externa lägen. 
Detta är något som näringslivet flertalet gånger 
har poängterat och som dessutom våra 
gemensamma handelsutredningar pekar på. Vi 
ser dock en oro i vilket område som avses med 
Lundaskog, viktigt att detta tydliggörs och 
avgränsas med inriktning mot bilburen handel, 
dvs inte köpcentra. 
 
Borås Växer – vår gemensamma målbild för 
stadens utveckling  
Under våren 2016 utfördes två workshops i 
samarbete med Gehl Architects i partnersskapet 
BoråsBorås regi. Intresset var mycket stort och 
runt 70 personer deltog i två workshops. På 
plats var politiker, fastighetsägare, investerare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendelparkeringar ska finnas i strategiska 
lägen, vilket framgår av planförslaget. 
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och byggare samt inbjudna från näringslivet. Vi 
har i projektet ”Borås Växer” tillsammans tagit 
fram en målbild över var och hur Borås ska 
växa och utvecklas. Med andra ord - här ska vi 
bo, arbeta, handla och mötas i framtidens Borås. 
Det är positivt att se att ÖP16 går i samma linje 
som detta arbete. Då uppslutningen och 
engagemanget var stort kring Borås Växer och 
då vi som visat sig framgångsrikt tidigare gjorde 
det genom partnerskapet mellan staden och 
näringslivet vill vi uppmana Borås Stad hänvisa 
till Borås Växer i inledningen av ÖP, för att visa 
att det arbete vi gemensamt lagt ner ger avtryck.  
 
Hur får vi Borås att Växa? 
Vill vi få Borås att växa så behöver vi 
gemensamt peka ut än, tydligare var. Vi föreslår 
därför som fördjupning av ÖP och arbetet med 
Borås Växer att staden och näringslivet 
gemensamt pekar ut var vi kan bygga nytt, bygga 
om eller bygga på. Tillsammans kan vi hitta nya 
sätt att öka byggtakten genom att peka på 
platser där det bör gå enklare och snabbare att 
bygga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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Privatpersoner 
 

Yttranden Kommentar 

1. 
Decima  
Mattias  
Leo  
Sven – Erik  
Peter  
Seth  
 

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

1. Området ovanför Folkets park till 

centrum och upp till skolan. Förslagsvis 

kan den dras genom skogen vid 

badplatsen via Snödroppsvägen för att 

slippa dras för mycket via Storgatan. 

 
Sträckan från Skälvarås ner till Skänstadsvägen 
tillhör dessutom det populära promenadstråket 
"Skänstadrundan" som används frekvent av 
motionärer, familjer med barnvagn och för 
söndagspromenader. Nu går sträckan delvis på 
vägen utan vägren med skymd sikt. Trafiken på 
vägen överstiger ofta hastighetsbegränsningen 
på 50 km/h. 
 
2. Från centrum mot Banvallen och 
Gårdavallen via Stationsvägen. 
 
3. Från Banvallen ut mot motorvägen och 
pendelparkeringen där. En gång/cykelbana gör 
att säkerheten ökar, att man ökar möjligheten 
att välja cykel och att man anknyter till 
kollektivtrafik med snabbussar till Göteborg, 
Ulricehamn och Jönköping. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen föreslår att kommunens 
gång- och cykelvägnät utvecklas så att olika 
målpunkter kan knytas samman. 
Kommunen har en cykelplan (2016) som 
syftar till ge bättre förutsättningar för att 
utveckla Borås som cykelstad. 
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4. Från Dalsjövägen utmed Boråsvägen förbi 
Tummarpskolan ned till Stationsvägen. 
 
Räta ut vägen ut mot R40  
Vägen mellan Dalsjöfors centrum och 
motorvägen R40 är smal, kurvig och utan 
vägren och med tidvis mycket trafik. I takt med 
att företagsverksamheten ökar i 
Dalsjöforsområdet väntas den tunga trafiken 
öka samtidigt som den planerade 
befolkningsökningen på serviceorten ökar 
trycket ytterligare på vägen. Denna väg pekas ut 
på Borås Stads "Cykelkaiian 2015" som 
"Asfalterad väg, lämplig för cykling" vilket är 
direkt felaktigt då den är mycket farlig att både 
gå och cykla på. I samband med en 
uträtning/förbättring av säkerheten borde 
vägen byggas på med en gång- och cykelbana 
för att ansluta till den viktiga knutpunkten 
Dalsjöforsmotet för busspendling.  
 
Någon form av övervakning på 
pendelparkeringen vid Dalsjöforsmotet behövs, 
både med tanke på säkerheten samt att det 
dumpas skräp där.  
 
Pendelparkeringen behöver även kompletteras 
med ett cykelställ med tak. Speciellt då 
utvecklingen går mot de lite känsligare 
elcyklama.  
 
Förtätning av samhället  
Följande byggplatser föreslås som 
förtätningsområden: 
 

 Brackåsskogen är en stor yta som ligger 

som en triangel mellan 

StorgatanBoråsvägen-Stationsvägen 

som borde vara mycket lämplig för 

byggnation. Här blir det nära till affärer 

och annan service. För att få ett än mer 

levande centrum anlägger man någon 

form av park/lekpark och eventuellt 

med grillplats i hörnet 

StorgatanStationsvägen. Det behövs 

även fler parkeringar för en bättre 

trafikmiljö i närheten av Torget. 

 Skogspartiet mellan Myrvägen-

Badhusvägen är mycket lämpligt för 

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



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

148 
 

byggnation. Då en del av området är 

sankt, så är en ordentlig 

markundersökning nödvändig. 

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

 
Noteras. 

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

 
Noteras. 

4.  
Gunnar  
Jag tycker att vi bygger om Borås campingen till 
airsoft/paintball plats. 

Noteras. 

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

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

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

 
 
 
Noteras. 

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

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

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

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

9.  
Ulf  
Undrar över översiktsplanens förankring hos 
aktörer på byggmarknaden, näringslivet m.fl.  
 
 
 
 
 
 
Betonar också vikten av god tillgänglighet för 
att Borås ska vara en långsiktigt hållbar stad.  

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

10.  
Ann-Marie   
Ulla-Britt  
Erika   
Allmänt 
Översiktsplanens inriktningar och 
planeringsprinciper är i huvudsak bra med 
hållbarhet som viktig utgångspunkt. 
 
Det är viktigt att lokalisering av 
dagligvaruhandel ska ske i lägen som innebär att 
behovet av transporter minimeras och att inga 
nya externhandelsområden planeras. 
Inriktningen att satsning på serviceorterna och 
att bygga ut längs stråk är bra.  
 
Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv 
behöver lyftas fram 
Jämställdhetsaspekten nämns under nationella 
och regionala och i några enstaka riktlinjer.  
"Samhällsplaneringen ska bidra till goda livsmiljöer 
genom att utgå från olika människors och gruppers 
behov. Detta inkluderar jämställdhetsperspektivet."  
Skillnader nämns i tryggt och tillgängligt för 
alla. "Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av 
det offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på 
otrygga platser genom väl genomtänkt gestaltning" kan 
väl anses ha särskild vikt för kvinnor som oftare 
känner sig otrygga.  
 
Det är något bättre med barnperspektivet. Barn 
och ungdomars behov nämns inte på många 
ställen men finns i avsnittet Sociala och 
hälsosamma livsmiljöer (sid 37)  
"Barns och ungdomars behov är en viktig utgångspunkt 
i all planering. Utemiljöer ska vara öppna, ljusa och 
trygga, så att barn kan leka och mötas. Planeringen ska 

 
 
 
 
 
 
 
 
Detta är en av översiktsplanens intentioner 
som beskrivs i planen.  
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utgå från barnperspektivet, genom att man lyssnar på 
barn och unga om hur de använder och vill använda den 
byggda miljön." 
"Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela 
kommunen – med närhet till lekplatser, naturområden 
och parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska 
hålla hög kvalitet. Planeringen av den fysiska miljön 
ska utgå från barnperspektivet." 
och i avsnittet Tillgång till samhällsservice sid 
39 
"Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 
fritidsverksamheter 
utan vuxens sällskap. Därför ska trygga skolvägar 
säkerhetsställas vid befintliga och vid planering av nya, 
skolor/förskolor." 
Hur dessa riktlinjer påverkat/och vägts in i 
förslaget till markanvändning framgår dock inte. 
Barnperspektiv och jämställdhetsperspektiv 
behöver lyftas fram tydligare i det fortsatta 
arbetet med översiktsplanen.  
 
Bostäder och planering 
Inför den förväntade tillväxten är det viktigt 
med tydlig översiktlig inriktning för Borås 
utveckling och konkreta utbyggnadsplaner för 
att ha planeringsberedskap för att kunna bygga 
700-800 lägenheter per år.  
Det är bra att en prioriterad inriktning ska vara 
"En variation av bostadstyper, storlekar och 
upplåtelseformer skapar valfrihet och underlättar för 
människor med olika bakgrund att leva sida vid sida" 
(sid 25 i samrådshandlingen) 
Det måste byggas en stor andel hyreslägenheter. 
Det är glädjande att det äntligen kommit igång. 
Men vilka människor har råd att bo i de 
nybyggda husen? 
För den växande andelen äldre finns i nuläget 
alltför få boendeformer att söka till och många 
bor kvar i kanske för stora hus/lägenheter så att 
flyttkedjan stannar upp. Hur ska vi komma 
tillrätta med detta stora problem?  
 
Entusiasmen inför stadens förväntade 
kraftiga tillväxt kan ifrågasättas  
Den entusiasm som samrådshandlingen 
uttrycker över den förväntade kraftiga tillväxten 
av staden och positiva synen på urbanisering 
som det enda rätta och möjliga ger "60-
talskänsla". Det ger farhågor om att det kan bli 
resultat i bebyggelsen som likaså kommer att 
kritiseras i efterhand. Att det ger "växtvärk" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen betonar vikten av all 
planering genomsyras av såväl barn- som 
jämställdhetsperspektiv. ÖP ger den 
övergripande inriktningen som sedan tolkas 
och genomförs i senare planskeden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanen håller med om detta och 
resonerar kring flyttkedjor samt vikten av att 
det finns ett utbud av olika boendeformer 
som passar i olika skeden i livet.  
 
 
 
Bedömningen är att det finns goda 
möjligheter att förtäta och utveckla staden 
och tätorterna innan annan värdefull mark 
tas i anspråk. 
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framstår tydligt i överbelastat vägnät och 
påtaglig risk att bostads- och serviceutbyggnad 
inte hinner hänga med.  
 
Trafikutvecklingen och nya resvanor 
50% ökar trafik till år 2040 enligt prognosen!  
På sid 10 i samrådshandlingen visas 
trafikbelastning 2015 med två överbelastade 
punkter och prognos för 2040 med andelen 
bilresor oförändrad och många överbelastade 
sträckor. Översiktsplanen betonar ju att en 
hållbar trafikutveckling kräver nya resvanor 
som innebär att resor behöver flyttas från bil till 
gång- cykel och kollektivtrafik. 
Hur ser en motsvarande bild av 
trafikbelastningen på vägnätet ut med hänsyn 
tagen till nya resvanor med minskad andel 
bilresor? Idag är fördelningen mellan olika 
färdsätt: 64 % bil, kollektivtrafik 16%, cykel och 
till fots 18 %  inom Borås tätort.  
 
Kvinnor åker mer kollektivt än män.  
Vi skulle kunna komma en bit på väg om 
männen ändrar sina resvanor till att åka lika 
mycket kollektivt som kvinnor. 
 
En lugnare tillväxttakt skulle ge bättre 
förutsättningar att hinna få nödvändiga 
resvaneändringar till stånd. 
 
"År 2025 ska 90 procent av boråsarna bo inom 400 
meter från en hållplats med minst kvartstrafik i 
högtrafik. Det uppnås genom en medveten planering där 
bebyggelse 
och kollektivtrafik går hand i hand."  (sid 36 Trafik 
och transporter - Planeringsprinciper) 
Hur långt från dagens situation är detta? 
Hur stor andel av boråsarna bor idag inom 400 
meter från en hållplats? 
 
"Pendelparkering ska utvecklas i strategiska lägen.." 
anges i planeringsprinciperna, liksom att 
 "Serviceorterna ska också fungera som knutpunkter 
där byte kan ske mellan bil och övriga transportslag." 
Det är viktigt med pendelparkering på 
strategiska platser även mellan stan och 
serviceorterna.  
Därifrån skulle små elbussar kunna gå med täta 
turer till serviceorterna och centrum. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Översiktsplanens resonemang grundar sig i 
att skapa bättre förutsättningar för att kunna 
gå, cykla och åka kollektivt. En starkt 
förändrad färdmedelsfördelning kan ha stor 
effekt på trafiksituationen som helhet. Det 
är dock omöjligt att idag säga hur effekterna 
ser ut. ÖP styr på övergripande nivå mot 
mer hållbart resande. Specifika trafikfrågor 
kommer behöva utredas vidare. Detta 
föreslås i utställningshandlingen göras i en 
trafikplan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
Målet ingår i Utvecklingsplan för 
stadstrafiken (Borås Stad & Västtrafik) och 
avser boende inom Borås tätort. En 
majoritet av invånarna i tätorten bor redan 
idag inom 400 m från hållplats.  
 
 
 
 
Förtydliganden har gjorts till 
utställningshandlingen.  
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"Även om man lyckas öka andelen resor med hållbara 
trafikslag kommer belastningen på vägnätet öka och 
vägsystemet kommer inte räcka för att hantera den 
trafiken." .... " Den nya kopplingen mellan  r40 och lv 
180 kommer att avlasta genomfartstrafik, tung trafik 
och farligt gods från stadens centrum och infartsgator 
samt avlasta r42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. 
"(sid 53 ny infrastruktur)  
Denna förbindelse, som sedan länge funnits 
med i trafikplanering, måste bli genomförd. När 
trafiken ökar kan inte stadsgatorna fortsätta att 
belastas av genomfartstrafik. 
 
Förtätning får inte ske till vilket pris som 
helst 
I skeden med kraftig expansion är risken stor 
att det nya byggs utan tillräcklig hänsyn till 
stadens karaktär.  
Den nytillkommande bebyggelsen får inte 
dominera över den bebyggelse vi har och som 
växt fram successivt. Den mycket starka 
betoningen på förtätning inger farhågor för att 
bebyggelseskalan riskerar att öka på ett sätt som 
inte tar hänsyn till den nuvarande bebyggelsens 
karaktär och orsakar en splittrad stadsbild. 
Aktuell detaljplanering ger skäl till denna 
farhåga.  
Staden kan ändå förtätas genom komplettering 
utan att växa alltför mycket på höjden. Både 
inom den markerade utvidgade stadskärnan och 
den centrumnära staden finns ju betydande 
stora obebyggda ytor som området mellan 
Norrby Långgata och Magasinsgatan liksom 
Regementsområdet.  
 
Stråk och bullerstörningar  
Principen att komplettera längs stråk med god 
kollektivtrafikförsörjning är bra, men dessa 
stråk är i flera fall också starkt trafikerade 
gator/vägar. Men det saknas helt diskussion om 
bullerproblem längs de förtätade så kallade 
urbana stråken. 
"De urbana stråken bör innehålla en variation av 
bostäder, verksamheter, parker och mötesplatser som gör 
det attraktivt att röra sig till fots. Inriktningen är att 
stråken är strukturbildande för mycket av 
bebyggelseutvecklingen i staden." sid 19 
Det är inte attraktivt att vistas eller röra sig 
längs starkt trafikerade gator/vägar där man 
inte kan prata med varandra p g a trafikbuller. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utställningshandlingen kompletteras med 
beskrivningar av den befintliga bebyggelsen 
som resurs för den tillkommande. Se 
kapitlet Stadsbyggnad och arkitektur. Ett 
arkitekturpolitiskt program kommer också 
tas fram som behandlar dessa frågor mer 
ingående.  
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Man får verkligen förutsätta att det inte ska 
tolkas det som att förtätningen ska ske just vid 
gatan utan att stråket ska tolkas som ett 
närområde med god kollektivtrafikförsörjning.  
 
Där stråken är hårt trafikbelastade är det inte 
lämpligt att bostäder byggas direkt invid gatan, 
särskilt inte med entréer mot gatan, med hänsyn 
till trafiksäkerhet och buller. 
  
Barnperspektivet syns inte i förslagen, bara i 
några få riktlinjer.  
"För barn är utemiljön särskilt betydelsefull i vardagen. 
Förtätning av bebyggelsen behöver inte stå i konflikt 
med tillgången till grönytor. Goda lösningar finns i form 
av kompensationsåtgärder som småparker och gröna 
väggar och tak. Buller är ytterligare en hälsoaspekt som 
behöver hanteras i den tätare stadsmiljön. 
Byggnadstekniska lösningar och utnyttjande av 
ekosystemtjänster, till exempel växtlighet, kan minska 
bullernivåerna i staden och samtidigt skapa andra 
mervärden." (sid 25) 
Här förminskas problemet med buller till 
byggnadstekniska lösningar.  
Bullerstörningar är inte att leka med. Att vara 
utsatt för buller i sin vardag kan påverka barn 
mycket allvarligt.  
 
I Miljökonsekvensbeskrivningen framgår 
"Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst 
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller och 
att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å 
andra sidan."(sid 71)  Buller är alltså en av de 
huvudsakliga konfliktriskerna.  
Vi får inte lägga fast en planeringsinriktning 
som ger stöd för att bygga nya bostäder invid 
starkt trafikerade gator. 
 
Stråk, service och prioriteringar 
"I de urbana stråken eftersträvas förtätning med 
bostäder, aktivitetsytor, service och ökad tillgänglighet 
med gång-, cykel- och kollektivtrafik. Tomma ytor 
kompletteras med bebyggelse och gröna inslag för att 
skapa attraktion och bryta barriärer. Översiktsplanen 
pekar ut stråken som strategiskt viktiga, men gör ingen 
prioritering mellan dem. Utgångspunkten är att 
förtätning utmed stråken bör ske från stadskärnan och 
utåt. I kommande planering kan stråken behöva 
djupstuderas vad gäller t.ex. byggbarhet, trafikplanering 
samt eventuellt prioriteras/etappindelas."(sid 46) 

 
 
 
Utställningshandlingen kommer belysa de 
konflikter som kan uppstå vid förtätning i 
bl.a. de urbana stråken. Dessa konflikter 
kommer behöva utredas och hanteras i 
senare skeden, t.ex. fördjupningar, 
planprogram och detaljplaner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förtätning föreslås på väl utvalda platser 
som kan berika stråket och tillskapa ett 
mervärde. Hänsyn till buller och andra 
aspekter som kan anses störande måste alltid 
beaktas då ny bebyggelse tillkommer.  
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Att komplettera och knyta ihop områden där 
tomma ytor ger avståndskänsla idag är önskvärt. 
För att stärka stadsdelarnas centrum och 
serviceorterna är det viktigt att satsa på dessa 
och där ta tillvara behovet av nya bostäder för 
att ge underlag att komplettera service där, även 
kommersiell. Prioritering är nödvändig. 
Utgångspunkten att förtätning utmed stråken 
bör ske från stadskärnan och utåt riskerar att 
motverka detta och den prioriterade 
inriktningen "offentlig service är en viktig del av 
vardagslivet. Skolor, bibliotek, aktivitetsytor och annat 
behöver finnas i nära anslutning till människors 
boendemiljö. Det ska vara möjligt att leva ett enkelt 
vardagsliv och uträtta ärenden på rimliga avstånd. Det 
är särskilt viktigt för barn, äldre och andra som saknar 
bil" (sid 25) 
Dessutom är det viktigt för att minska resbehov 
och bilåkande. 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 

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

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

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

 
 
Noteras.  

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 
 
 
 
Översiktsplanen lyfter behovet av att olika 
boendeformer för olika skeden i livet. Det 
finns behov av att fler boenden för äldre 
byggs i serviceorterna så att det finns 
möjlighet att bo kvar på orten.  
 
 
 
 
 
Ambitionen från Borås Stad är att det ska 
finnas trygga och säkra gång - och 
cykelvägar till och från skolan.  
 
 
Noteras. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
 

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noteras. 
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21.  
Anders  
Förslaget om vägbro över Viaredsjön bör vara 
med i ny översiktsplanen. Det är köer i hela 
samhällena (sjömarken/sandared) på morgon 
och eftermiddag. Det kan inte vara så att det är 
belastningen på 180:an som är orsaken, utan det 
är mängden trafik som de boende i förorterna 
står för. Är detta utrett?  Lösningen med en 
vägbro över sjön vid nabbamotet skulle lösa 
problemen och samtidigt ge en del extra 
möjligheter. Trafiken kan lätt ansluta 180:an 
utan att påverka ansträng infrastruktur vid 
handelsområdet. Möjligheterna för framtida 
byggnationer i sjömarken och sandared 
kommer inte begränsas av trafiksituationen. 
Gång-cykelväg parallellt över vägbron skulle ge 
en trevlig möjlighet till rekreation. 
 

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

22.  
Christer  

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

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

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

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

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

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

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

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

26.  
Andreas  
En sak som jag inte tycker framgår när det 
gäller kulturmiljö är den lilla, väl samlade, 
överskådliga och fantastiskt intakta 
industrimiljön kring kraftverket i Gingri: själva 
kraftverket, dammen, disponentvillan och 
fabriken är synliga från samma punkt vid bron. 
Jag är förvånad över att denna miljö inte 
beskrivs på informationstavlor, förevisas med 
guide eller pekas ut på kartor. 
 
En annan sak som jag undrat över är 
vattenskyddsområdet Öresjö och hur det 
egentligen fungerar med avrinning från och 
skydd mot läckor från industriområdet 
Nordskogen. För min amatörblick ser det 
riskabelt ut, och redan nu rinner gulaktigt vatten 
ut ur fyllmassorna under Stena norrut. 
 
Ytterligare en förvånansvärd punkt är att det 
ligger flera stora industrifastigheter väster om 
Viskan mellan campingen och Almenäs. Det är 
ett fantastiskt område med natur tätt inpå, nära 
till affär och utan tung trafik (om industrierna 
försvinner). Utan att inkräkta det minsta på 
befintlig natur eller på idrottsplatser skulle det 
här kunna byggas många bostäder. Busslinje, 
skola (Erikslund) och cykelbana är redan på 
plats. 
 
Under min tid i Borås har det blivit fler 
cykelbanor, men fortfarande finns förbluffande 
luckor. Ett exempel är att ingen cykelbana leder 
från Ica City upp mot Norrmalm eller från Ica 

 
 
 
 
Kulturmiljöerna i Gingri finns utpekade i 
kommunens kulturmiljöprogram, som också 
redovisas i översiktsplanen (kapitlet Hänsyn 
och riksintressen). Därmed ska särskild 
hänsyn tas till den känsliga miljön. 
Information/guidning i området är inte en 
fråga för den översiktliga planeringen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Området anges i översiktsplanen som 
stadsbebyggelse där användningen på sikt 
bör vara bostäder och blandad användning. 
Exakt hur området ska utvecklas beskrivs 
inte i ÖP, det behöver planeras i senare 
skeden.  
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City åt sydost mot Engelbrektskolan och 
Bäckäng (och därifrån vidare till cykelvägen 
öster om Annelundsparken och bron över 
motorvägen, där det finns en utmärkt cykelväg 
redan). Ett annat cykelproblem, för mig som 
cyklat i hela mitt liv, har lett till att jag inte låter 
mitt barn cykla till skolan, och det är att 
bilisternas respekt för cykelvägar är närmast 
obefintlig i Borås, något som jag tror har att 
göra med hur många korsningar är planerade. 
Ett annat cykelproblem är att cykelbanor inte 
hålls fria från glassplitter (t.ex. när busskurer 
repareras). Ett sista cykelproblem skapas av 
cykelleders tendens att abrupt ta slut, som 
cykelbanan över Norrby när den kommer fram 
till Centralbron och Alingsåsvägen, eller hur det 
ser ut vid Knalleporten. Oklart är också hur 
man ska cykla från Ramnaparken till 
Knalleland: det finns flera ologiska flyttar av 
cykelvägen till andra sidan gatan. Inte någon 
cykelväg leder till Borås simarena, också det en 
typiskt ologisk brist. Den i öp omnämnda 
cykelplanen är ganska ofullständig på dessa 
punkter. 
 
I översiktsplanen tycker jag frågor om 
integration är ganska frånvarande, och det gäller 
också frågor om hur täta stadsmiljöer också blir 
levande stadsmiljöer. Frågan om centumhandel 
kontra köpcentra är inte heller framträdande. 
 
Ett spontant intryck är att antalet större träd 
minskat i Borås under min tid i staden. När träd 
blåst ned eller tagits bort, ersätts de inte (vilket 
Tekniska förvaltningen också bekräftade, när 
jag en gång undrade över detta via telefon). 
Som amatör tror jag att det finns anledning att 
ändra på det, både på grund av de partiklar som 
finns i stadsluft och på grund av 
klimatförändringar (ökad nederbörd, 
värmeböljor). Det räcker inte att plantera 
rönnar eller sådana där lindar som har en 
grenboll två meter upp om man vill ha större 
träd. I några fall har lovvärda nyplanteringar 
gjorts, som de tre tallarna i rondellen vid 
Bergslena, eller också har man omsorgsfullt 
bevarat något träd, som tallen vid Trollgården 
eller ett par träd vid Simonsland. Enstaka träd 
är självklart inte ämnet för en översiktsplan, 
men det påverkar bilden av en stad som helhet 
om en mängd stora träd försvinner. Likaså är 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Borås Stad har en cykelplan som berör 
utbyggnad av cykelbanor. I ÖP finns tydliga 
resonemang om att cykelnätverket bör 
utvecklas och bli mer sammanhängande så 
att det underlättar att cykla mellan olika 
stadsdelar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resonemang om handel och stadsliv finns 
på flera håll i planförslaget, t.ex. i kapitlet 
Näringsliv, arbetsplatser och handel.  
 
 
 
 
 
 
Värdet av det gröna är viktigt då staden 
växer, vilket beskrivs på flera håll i 
planförslaget.  
 
Parkförvaltning, plantering mm. hanteras av 
Tekniska förvaltningen.   
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det synd att marken runt Nordskogsleden 
lämnats åt lupiner, parkslide, jättebalsamin och 
annat otrevligt och ovårdat växtmaterial. 

27.  
Johan, Åke, Doris m.fl.  
Synpunkter har inkommit på Planprogrammet 
för Hestra.  

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översiktsplanen ska täcka in hela 
kommunen och hur dess mark- och 
vattenanvändning ska hanteras på lång sikt. 
Vad det gäller bebyggelseutvecklingen 
fokuserar ÖP på ett antal utpekade orter 
som särskilt behöver stärkas för att hela 
kommunen ska fortsätta utvecklas och vara 
levande. Översiktsplanen beskriver inte i 
detalj utvecklingen i varje ort. Dock 
kompletteras och förtydligas resonemang 
kring bebyggelseutveckling i mindre orter 
för att förtydliga vikten av den utveckling 
som sker där och på landsbygden. 
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översiktsplanerna att ta fram utkast och förslag 
för den egna orten. 
Uppdraget kan ju bl.a. innehålla uppgifter om: 
Hur många invånare önskar vi att orten har om 
30 – 50 år? 
Vilka företag och företagsformer och nya 
arbetstillfällen bör eller kan man erbjuda? 
Hur bör bostadssituationen se ut om 30 – 50 
år? 
Vilken typ av samhällsservice kan tänkas 
förekomma under planeringsperioden? 
Hur bör markanvändningen se ut? 
Etc. 
 
De framtagna dokumenten skall sedan ingå i 
den totala översiktsplanen, och följas upp och 
justeras på samma sätt som man förväntar sig 
att översiktsplanen i övrigt hanteras. 
 
Jag vill förresten påminna om vad som står 
skrivet på en av översiktsplanens sidor med 
rubriken ”Snabbgenomgång av Borås 
spännande framtid”.  
Där står det så här om ”Landsbygden”  
”… Kommunens mindre orter och landsbygd erbjuder 
ett liv nära naturen. Fler bostäder och arbetsplatser 
behövs för att skolor och annan service ska finnas kvar 
och utvecklas i de mindre orterna..”  Men i 
dokumentet saknas faktiskt både konkreta 
planer och visioner. Se till att ortsråden får ett 
uppdrag att hjälpa till med detta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Samrådsredogörelse 
                                                                                   2017-11-20   

 

166 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadsledningskansliet 

Besöksadress: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80 Borås 

www.boras.se 



Översiktsplan för Borås
Utställningsförslag
November 2017



2     UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Översiktsplan 
för Borås   

I översiktsplanen visar Borås Stad hur kom-
munen ska utvecklas för att skapa en attraktiv 
och hållbar kommun. 

Planen pekar ut en övergripande riktning för 
bebyggelse, infrastruktur, naturområden, 
handel, arbetsplatser med mera. Planen blick-
ar ca 20 år framåt och beskriver hur vi kan 
planera för både nuvarande och kommande 
generationer boråsare. 

Välkommen in i framtiden!  
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Välkommen till utställning 

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

Välkommen att lämna dina synpunkter

E-POST: boras.stad@boras.se
POSTADRESS: Borås Stad 501 80 Borås

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

KARTLÄGGNING INRIKTNINGSARBETE SAMRÅD UTSTÄLLNING

Dialog Mål och strategier Ställningstaganden Fördjupning/förbättring Justeringar

Här är vi nu!

ANTAGANDE
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Läsanvisning

Inledningen beskriver vad översiktsplanen 
handlar om, planeringsförutsättningar och vil-
ka målområden som planen utgår ifrån. 

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

Avsnittet presenterar översiktsplanens mark- 
och vattenanvändning. Markanvändningskar-
torna är vägledande och fungerar som stöd 
vid planering av bebyggelse, infrastruktur och 
bevarande av olika värden. 

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

Inledning

Utvecklingsstrategi

Mark- & vattenanvändning

Hänsyn & riksintressen



6     UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur 
mark- och vattenområden ska användas i kommunen.
Planen är ett paraply för kommunens planarbete – 
fördjupade översiktsplaner, planprogram, strategiska 
planer, detaljplaner och bygglov. Översiktsplanering-
en styrs i huvudsak av Plan- och bygglagen (PBL) och 
Miljöbalken (MB). Alla kommuner ska enligt PBL ha en 
aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens 
yta. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men är 
tyngre än andra beslutsunderlag genom sin förankring i 
en planeringsprocess som garanterar samråd och insyn. 
Eventuella avvikelser från översiktsplanen måste motive-
ras. Enligt  PBL ska översiktsplanen aktualitetsprövas 
en gång per mandatperiod.

Planen ska dessutom fungera som underlag för dialog 
mellan kommun och stat om allmänna intressen och 
riksintressen. Kommunen ska i översiktsplanen visa 
hur riksintressena (geografiska områden med natio-
nellt viktiga värden och kvaliteter) tillgodoses, och be-
döma vilken påverkan på riksintressena som planens 
förslag kan medföra.

Mark- och vattenområden av allmänt intresse ska så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som motverkar 
avsedd användning. Med allmänna intressen menas 
intressen som är gemensamma för hela, eller delar av 
kommunen och dess invånare. 

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

Vad är en översiktsplan?

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

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja 
en positiv social utveckling, med hälsosamma mil-
jöer, närhet till möten med andra, och till kulturella 
upplevelser. För att staden ska kunna växa med goda 
miljöer krävs långsiktighet. Genom att till exempel ta 
tillvara stadens grönytor kan vi nå en ekologisk hållbar 
utveckling, där stadens invånare har fortsatt god till-
gång till rekreationsområden.

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler 
bostäder i goda lägen och med tillgång till infrastruk-
tur. I ett socialt hållbarhetsperspektiv är det viktigt 
att bostäder finns i varierade upplåtelseformer och 
storlekar. Kommunens stadsdelar och orter behöver 
kopplas samman genom stråk, så att man lätt kan 
ta sig mellan olika delar. För Borås är det självklart 
att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med                                

likvärdiga och goda levnadsförhållande för alla. Därför 
ska tillgång till utbildning, gemenskap, trygghet, hälsa, 
jämlikhet, integration och kultur vara självklara.

För  att staden ska växa ekonomiskt hållbart, behöver 
vi väga in samhällsnyttan när vi beslutar om hur vi ska 
använda marken. Vilket är det klokaste sättet att använ-
da ett område? Genom att så långt som det är möjligt 
utnyttja befintliga resurser effektivt, kan staden växa 
ekonomiskt hållbart. För att företag ska vilja etablera sig i 
Borås behöver mark erbjudas i attraktiva lägen, både för 
de som vill vara i staden och de som behöver stora ytor 
och möjlighet till transporter.

Inledning
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Inledning

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

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

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

Utbyggnadsordning och tidshorisonter
Översiktsplanen fokuserar på att stärka kärnor och 
stråk genom att öka tätheten i den redan byggda 
miljön.         

Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje 
med denna inriktning behöver prioriteras under över-
skådlig tid. ÖP ska vara ett stöd i avvägningen mellan 
olika projekt. 

Det ska samtidigt påpekas att ÖP varken kan eller ska 
hindra den utveckling som sker på exempelvis lands-
bygden i form av enskilda bostads- eller andra projekt. 
Planen styr genom att stödja lokalisering av ny bebyg-
gelse enligt en viss struktur, men lämnar fortfarande 
utrymme för den enskildes möjlighet att bygga sin 
bostad även utanför den strukturen, förutsatt att det 
sker med hänsyn till allmänna intressen. En helhetssyn 
på hållbarhet inbegriper också hänsyn till individuell 
frihet och enskilda invånares olika önskemål.
 
För att ÖP ska vara vägledande anges två övergripan-
de tidshorisonter för den föreslagna markanvändning-
en. Syftet med tidshorisonterna är att ge en bild av när 
i tid olika projekt och åtgärder bedöms påbörjas. Det 
underlättar prioritering och samordning av resur-
ser och ger planeringen en viss förutsägbarhet. Vid 
aktualitetsprövning bör tidshorisonterna ses över så 
att prioriteringen av olika projekt ligger i linje med rå-
dande förutsättningar och politisk vilja. Tidshorisonter 
anges bara för förslag till förändrad markanvändning, 
t.ex. större stadsutvecklingsprojekt, och verksamhets-
områden. 

Kort sikt
Ca 0-4 år. Med kort sikt avses projekt och åtgärder som 
bedöms kunna påbörjas inom en mandatperiod från 
att översiktsplanen antas. Projekt som pekas ut på kort 
sikt bedöms ha hög prioritet för kommunens utveck-
ling. 
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Lång sikt
Mer än 4 år. Lång sikt avser åtgärder och projekt som 
troligen  kommer påbörjas först efter att en mandat-
period har passerat efter översiktsplanens antagande. 
Projekt på lång sikt kan ha hög prioritet men bedöms 
vara svåra att påbörja tidigare, exempelvis p.g.a. tek-

niska förhållanden, skyddsavstånd eller liknande. 

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

Helhetssyn i planeringen
En hållbar utveckling kräver en helhetssyn i planering-
en. En framgångsfaktor är att bedriva gränsöverskri-
dande arbete för att värna värden som är centrala för 
att nå målen i översiktsplanen. I Borås Stad finns redan 
idag ett tvärgående planeringsarbete där många kom-
petenser involveras. Det är nödvändigt för översikts-
planens genomförande att dessa arbetsformer värnas 
och utvecklas. Lika viktig är dialogen med aktörer 
utanför den kommunala organisationen, såsom myn-

digheter, näringsliv samt, inte minst, boråsarna själva.

Inledning

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

•  Trafikplan med fördjupning av den övergripande 
trafikstrukturen samt förslag på åtgärder i väginfra-
strukturen. Detta förvaltningsövergripande arbete har 
redan inletts inom Borås Stad och görs med utgångs-
punkt i översiktsplanens strategier och i Trafikverkets 
åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås. 
 
•  Utredningar för större stadsutvecklingsområden 
genom t.ex. planprogram, fördjupade översiktspla-
ner eller strategier. Sådana fördjupningar bör ta ett 
helhetsgrepp om förtätningsmöjligheter, grönytor, 
trafik och gestaltning. Prioriterade områden är cen-
trala delar av Borås stad (inklusive urbana stråk) samt 
utvecklingsområdena Gässlösa och Getängen.
Fördjupningar i staden kommer också behöva integre-
ra Götalandsbanans station. 

•  Utredning av den övergripande gröna infrastruktu-
ren. Mer kunskap behövs om de gröna och blå struk-
turerna samt strategier för att värna och utveckla dem 
i harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta 
utgångspunkt i den gröna infrastrukturens betydelse 
för natur, rekreation, biologisk mångfald och ekosys-
temtjänster. 
 
•  Utveckla verktyg för att bedöma sociala konsekven-
ser av fysisk planering. Förslagsvis kan en tillämpning 
av Social konsekvensanalys (SKA) vara en ingång i 
arbetet.

•  Ta fram ett bostadsförsörjningsprogram med ut-
gångspunkt i översiktsplanens strategier. 

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

Inledning

Genom goda kopplingar 
kan tydliga stråk skapas 
som gör det tillgängligt 
att röra sig mellan olika 
målpunkter i staden.
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Urbanisering
Urbaniseringe sker i både Sverige och den övriga 
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70  
procent av världens befolkning bo i städer. Människor 
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva mil-
jöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje. 
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner 
med större städer som behöver möta ett ökat behov 
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och 
attraktiva transporter, inom och mellan städerna. 

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

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

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

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

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

heter som ny teknik kan erbjuda.

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

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

Bostadsbehov
Fram till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder byggas. 
Den största delen av dessa förväntas tillkomma i Bor-
ås, samt en stor del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, 
Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning på den 
nuvarande  utvecklingen, där huvuddelen av bostads-
byggandet sker i dessa fem orter. 

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

Borås är en egen arbetsmarknadsregion med in-
pendling från framförallt Sjuhäradskommunerna. Ca 
13 000 personer pendlar till arbete i Borås och ca 9 
000 pendlar från Borås till andra kommuner. Därutö-
ver tillkommer en omfattande studiependling. Den 
största arbets - och studiependlingsrelationen finns 
mellan Borås och Göteborg, med ungefär lika många 
pendlare i båda riktningarna – Sveriges tredje största 
pendlingsstråk. 

Utbyggnaden av en ny järnväg mellan Borås och Göte-
borg, Götalandsbanan, är den viktigaste investeringen 
för effektivare kollektivtrafik och för en integrerad 
arbetsmarknadsregion i västra Sverige. Såväl kommu-
nens som regionens konkurrenskraft gynnas av att 
Borås och Göteborgs arbetsmarknadsregioner knyts 
ihop. På sikt kommer också banden med Jönköping 
att stärkas när Götalandsbanan byggs vidare österut. 
Då kan ytterligare en arbetsmarknad bli tillgänglig för 
invånare i både Borås och Jönköping. 

Inledning

I staden finns det möjlighet att förtäta 
med bostäder och arbetsplatser som ger 
underlag för mer service och ökad 
trygghet. 
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Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är 
särskilt profilerad inom biblioteks- och informations-
vetenskap samt textil, design och mode. Högskolans 
ambition är att utvecklas med fler studenter och fors-
kare samt att få universitetsstatus.

Textil är en viktig bas som binder samman utbild-
ning, forskning och näringsliv i kommunen. Design, 
management och marknadsföring med koppling till 
textil utgör en betydelsefull del av näringslivet i Borås. 
Utvecklingen av högskolan och de kunskapsintensiva 
textilbranscherna utgör stor potential för en spännan-
de och livskraftig stadsutveckling, med kluster av ut-
bildning, forskning och företag i centrala Borås. Andra 
stora regionala arbetsplatser med kunskapsbaserad 
profil finns i SP/RISE och Södra Älvsborgs Sjukhus. 
Utvecklingen av dessa stora utbildningsinstitutioner 
och företag förutsätter effektivare regional arbets- och 
studiependling.

Inledning

Göteborg

Jönköping

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

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

Trafik och mobilitet
Borås  växer med fler invånare och måste därmed 
förbereda sig för att fler personer och mer transporter 
ska kunna nå till sina målpunkter utan att trafikens 
ytanspråk ökar och så att miljöpåverkan minskar. I 
en framtid kommer troligtvis bilens miljöpåverkan 
att minska betydligt, men bilens krav på utrymme i 
staden kvarstår. Ett samspel mellan bebyggelse och 
trafik är viktigt för att kunna utveckla goda livsmiljöer 
och god tillgänglighet. 

I kommunen går de stora genomfartsvägarna genom 
centrala Borås, vilket skapar god regional och natio-
nell tillgänglighet. Samtidigt är det en sårbarhet när 
trafikmängden ökar och belastar vägarna genom 
staden. Vägnätet för motortrafiken i Borås håller en 
generellt god standard (2015). Under rusningstid då 
de flesta åker till och från arbete kan framkomligheten 
dock vara begränsad på delar av vägnätet. Genom att 
arbeta med beteendepåverkan, fysiska åtgärder och 
teknikutveckling finns förutsättningar för att det ska 
vara enkelt för människor att ta sig till sina målpunkter 
även i framtiden när Borås har fler invånare. 

Eftersom trafiken ska samspela med all annan ut-
veckling som sker i Borås på en begränsad yta är det 
viktigt att kunna prioritera och hitta smarta lösningar 
som samverkar med stadens övriga utveckling. För att 
trafiksystemet ska fungera effektivt måste andelen av 
våra förflyttningar som görs med bil minska och kapa-
citetsstarka färdmedel som gång-, cykel- och kollektiv-

trafik behöver därför prioriteras i staden.

Götalandsbanan – regional tillväxt, tillgänglighet 
och hållbar stadsutveckling
Trafikverket  utreder nya stambanor med höghastig-
hetsstandard i Sverige. Götalandsbanan är en del av 
denna nya stambana, med planerad station i Borås. 
En ny järnväg Göteborg-Borås och vidare österut mot 
Jönköping och Stockholm är en förutsättning för lokal 
och regional tillväxt. Med Götalandsbanan får Västsve-
rige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås 
med Göteborg och Jönköping. Höghastighetsjärnvä-
gen innebär att pendling för arbete och studier blir 
möjlig i ett betydligt större geografiskt område än i 
dag. Möjligheten att ta del av nöjes- och 

Källa: Västtrafik, resvaneundersökning 2015

kulturutbud på andra platser ökar och möjligheten 
att utbyta erfarenheter med andra underlättas. För att 
Götalandsbanan ska få avsedd effekt – speciellt för det 
regionala resandet - är ett centralt stationsläge i Borås 
en förutsättning. Det ger bäst möjligheter för smidig 
arbetspendling och god stadsutveckling. 

Trafikverkets lokaliseringsutredning av Götalands-
banan genom Borås har pekat ut åtta korridorer som 
visar olika principiella lösningar. Borås Stad förordar 
den korridor som går i tunnel under staden, med en 
underjordisk station under centrala Borås och med 
uppgångar vid nuvarande station/resecentrum och 
vid Stora torget. Detta alternativ gynnar stadens 
utveckling på bästa sätt, samtidigt som det är en 
bra lösning för det regionala resandet. Nästa steg i 
planeringsprocessen är att Trafikverket fastställer en 
korridor. När Götalandsbanans dragning och stations-
läge fastställs kommer nya studier göras för trafikflö-
dena till och från den nya stationen för att utläsa om 
infrastrukturen behöver ändras. 
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Inledning

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

Översiktsplanen ska bidra till att uppnå ett antal mål 
på lokal, regional och nationell nivå. Nedan  listas någ-
ra 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 översikts-
planen. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande
strategiska målområden

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

2.  Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 
Om  fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande skapas bra förutsättningar för barn och unga 
att utvecklas till engagerade, självstän diga och an-
svarsfulla 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 tre-
dubbla antalet boende i stadskärnan, sträva efter en 
blandning av butiker, kontor, restauranger och bostä-
der i stadskärnan samt att verka för mer hållbara trans-
porter i Borås. Ambitionen 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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Inledning

Borås Stads miljömål (förväntas fastställas 2018)
Översiktsplanen  ska samordnas med och bidra till 
att uppnå kommunens miljömål. Ett förslag till nya 
miljömål har varit på remiss och de förväntas vara fär-
diga under 2018. Fysisk planering berörs främst under 
följande områden:   

• Hållbar samhällsplanering
”Borås  Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. 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. Avfallshantering-
en är väl utbyggd för att underlätta för invånarna.” 

• Hållbar natur
”Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik bio-
logisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar  vatten och luft 
och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats 
för rekreation och källa till välbefinnande.”

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

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

Program för ett integrerat samhälle
Borås Stad välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung 
eller religion, och vill säkerställa en god mottagning 
och integration. Borås Stad ska motverka diskrimine-
ring och segregation på bostadsmarknaden. Vi ska 
verka för att ett varierat utbud av bostäder med olika 
upplåtelseformer skapar ett blandat boende. Plane-
ring av bostadsområden ska skapa naturliga mötes-
platser för de boende. 

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

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

Regionala mål

Regionala miljömål för Västra Götaland 
Regionala miljömål för Västra Götaland är regionala 
tilläggsmål till de nationella miljömålen och ska lyfta 
fram regionala särdrag och områden som kräver ytter-
ligare insatser. Ansvarig för att ta fram och samordna 
de regionala miljömålen är Länsstyrelsen.

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

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

Energi- och klimatstrategin  identifierar fyra scenarier som visar hur olika 
bebyggelsestrukturer kan se ut. Bilderna ska illustrera täta och glesa 
respektive småskaliga och storskaliga strukturer.
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Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och 
utveckling i Västra Götaland 2014–2020 
(Regionalt utvecklingsprogram)
Västra Götaland 2020 är regionens utvecklingsplan. 
Planen utgör ramarna för det regionala utvecklings– och 
tillväxtarbetet i hela Västra Götaland för att stärka re-
gionen som en attraktiv, ansvarsfull och internationell 
konkurrenskraftig kunskapsregion.

Regionalt handlingsprogram för hållbara 
transporter 
Programmet avser hela transportområdet och ska 
bidra till  att nå regionala mål om en fossiloberoende 
region och nationella mål om en fossiloberoende 
fordonsflotta.

Trafikförsörjningsprogram för Västra Götaland 
2017–2020
Trafikförsörjningsprogrammet är Västra Götalands-
regionens övergripande styrdokument för kollek-
tivtrafikens utveckling. Kollektivtrafiken är ett av de 
viktigaste verktygen för att ge invånarna bättre förut-
sättningar att bo, leva och utvecklas i samklang med 
en mer hållbar samhällsutveckling. Prioriterade ut-
vecklingsområden till 2020 är bl.a. samhällsplanering  
och kollektivtrafik som ömsesidig process. Borås är ett 
av de viktigaste pendlingsnaven i Västra Götaland.

Målbild Tåg 2035 
Målbilden är en konkretisering av trafikförsörjnings-
programmets intentioner och viljeriktning. Målet är 
att tågtrafiken år 2035 ska  klara tre gånger så många 
resenärer. 

 Regional handlingsplan för klimatanpassning i 
Västra Götalands län
Länsstyrelsen samordnar arbetet på regional nivå med 
anpassningen till ett förändrat klimat. Handlingspla-
nen innehåller Länsstyrelsens rekommendationer 
kring vilka åtgärder som behöver genomföras av olika 
aktörer för att anpassa Västra Götalands län till
ett förändrat klimat.

Nationella mål

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

Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säker-
ställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt 
hållbar transportförsörjning för medborgarna och 
näringslivet i hela landet. Därutöver har riksdagen be-
slutat om ett funktionsmål som handlar om tillgäng-
lighet samt ett hänsynsmål med fokus på säkerhet, 
miljö och hälsa. 

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

Inledning
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Inledning

Målområden 

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

Starka kärnor och stråk
Starka orter och stråk ger förutsättningar för bostads-
utveckling, lokal service och kollektivtrafik. I förläng-
ningen gynnar det också trafikutvecklingen i staden 
samt livskraften i mindre orter och landsbygden. 
Genom att fokusera på vissa kärnor och stråk blir det 
tydligt var den huvudsakliga utvecklingen kommer 
att ske, och det underlättar en långsiktig planering. 

En tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse

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

Verksamheter på rätt plats
I Borås ska näringslivet ha möjlighet att växa  samti-
digt som staden och miljön utvecklas hållbart. Lokal- 
och markbehov behöver tillgodoses för företag, stora 
som små, som vill etablera sig i kommunen. Kunskap-
sintensiva och kreativa branscher ges plats i den täta, 
blandade stadsmiljön där möten och nya idéer kan 
uppstå. Kontor och lokaler ska erbjudas i centrala 
lägen för att underlätta pendling med kollektivtrafik, 
och för att berika den blandade stadsmiljön. Kontor 
och andra ickestörande verksamheter mixas med 
bostäder för att tillföra liv under stora delar av dygnet. 
Textil, mode och design växer och samlas i kreativa 
miljöer i stadskärnan. 

Högskolan ges utrymme att expandera för fler studen-
ter, forskare och för nya innovationer. Mark för yt- och 
transportkrävande verksamheter är viktig för Borås, 
där logistikföretagen växer. 
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Inledning

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

En blandad stadsbebyggelse 
erbjuder många urbana kvaliteter 
som är attraktivt för både invåna-
re och företag. 
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Inledning

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

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

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

Det finns potential att utveckla befintliga stationer 
och större hållplatser genom att förtäta och komplet-
tera bebyggelsen runtom. Även vid de större infarter-
na till staden kan nya platser utvecklas för pendelpar-
keringar, samåkning och byten.  

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

Hur våra gator utformas har en 
stor betydelse för tillgängligheten 
och attraktiviteten i Borås.
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Inledning

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

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

och orter.

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

och erfarenheter belysas. 

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

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

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

Alidebergsbadet är en av flera viktiga 
målpunkter för fritidsaktiviteter i Borås.  
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Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens 
lugn

Inledning

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

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

närhet.

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

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

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

fler bostäder i goda lägen. 
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Inledning

Livskraftig landsbygd 
Landsbygden är en viktig resurs och där ska det vara 
möjligt att leva ett gott vardagsliv. Landsbygden är 
beroende av nya bostäder för att lokala funktioner 
ska vara tillgängliga och utvecklas. Samtidigt behövs 
kloka avvägningar för att bostadsutvecklingen på 
landsbygden ska kunna förenas med en resurseffektiv 
markanvändning och hänsyn till andra allmänna in-
tressen. Borås stad strävar i första hand efter att värna 
det som utgör landsbygdens värden, exempelvis 
jord- och skogsbruk, kulturmiljöer, höga naturvärden 
och rekreationsområden. Bebyggelse som utvecklas 
här ska bidra till livskraft och gott vardagsliv, samtidigt 
som landsbygdens unika värden inte får byggas bort.

Då  bebyggelsestrukturen på landsbygden är glesare 
och avstånden längre till olika servicefunktioner är 
digitaliseringens utveckling positiv för att verka för en 
levande landsbygd. Digitaliseringen påverkar gene-
rellt hur vi bor och lever i kommunen. Den möjlighet 
som idag finns till att ständigt vara uppkopplad påver-
kar utformningen av den byggda miljön och trans-
portsystemet. E-handeln innebär exempelvis att man 
inte är lika bunden till att fysisk besöka den service 
man behöver men det ställer också krav på infrastruk-
tur och leveransmöjligheter till fastigheter. 

Närheten till naturen i 
Borås är en kvalitet som 
uppskattas av många 
boråsare. 
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Regioncentrum med nationell och 
internationell koppling

Inledning

Stark utveckling som regionens andra största 
stad
Borås  ska fortsätta utvecklas som Sjuhärads centrum 
och den näst största staden i Västra Götaland. Regio-
nala målpunkter som högskolan, djurparken, handels-
platserna och kulturinstitutionerna ska få möjlighet 
att utvecklas och locka fler besökare. Kommunen 
växer med fler arbetsplatser, särskilt inom områdena 
textil, logistik och e-handel. Ett mångsidigt näringsliv 
gör att kommunen står stark även under konjunk-
tursvängningar. Kommunen behöver därför skapa 
förutsättningar för olika företag, av olika storlek och 
med olika kunskapskrav, att växa i Borås.

Regional tillgänglighet 
Den regionala tillgängligheten är en förutsättning 
för att Borås ska bli ännu mer attraktivt för boende, 
studier och arbete. Snabba, effektiva och klimatanpas-
sade regionala kommunikationer behöver utvecklas 
som bidrar till en gemensam arbetsmarknadsregion 
för Borås och Göteborg och på sikt även Jönköping. 
Att bygga Götalandsbanan är därför en avgörande 
samhällsbyggnadsfråga för såväl Borås som för hela 
regionen. 

En ny järnväg i kombination med starka komplette-
rande kommunikationer är nyckeln till en stark region 
med stort bostadsutbud, växande näringsliv och inter-
nationella kopplingar via Landvetter flygplats.  

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

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

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Femkärnighet
borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och de fyra serviceorterna Dal-
sjöfors,  Fristad, Sandared och Viskafors. Staden utvecklas som kommunens och Sjuhä-
rads kärna med mycket bostäder och ett stort utbud av arbetsplatser, handel, kultur 
och nöjen. Staden är navet för den regionala infrastrukturen. Serviceorterna stärks som 
lokala centra för omgivande orter och landsbygd, med bra utbud av bostäder, vardags-
service och kollektivtrafik.

Styrkan kommer inifrån
bebyggelsen växer i första hand genom förtätning, komplettering och omvandling inom orter-
na – alltså där det redan är byggt. Genom att växa inifrån utnyttjas mark och infrastruk-
tur 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 att-
raktiva gaturum utvecklar stråkens stadsmässighet.

Övergripande strategier

Tätt och mixat
den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt – av både människor och 
funktioner. Inom samma område samlas och blandas bostäder, handel, samhällsservi-
ce, 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, transportbero-
ende och störande verksamheter placeras utanför den blandade miljön.  

Utvecklingsstrategi
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Utvecklingsstrategi

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

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

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

Viskan och textilen synliggörs i staden
borås vänder ansiktet mot viskan och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. Attrak-
tiva bostäder, mötesplatser, parker och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. 
Textilindustrins kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respekt-
fullt i den tätare stadsmiljön.

Regional utblick
borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra Götalandsregionens andra stad, med 
regionala målpunkter som högskola och sjukhus. Borås verkar för effektivare regional kollek-
tivtrafik, som bidrar till regionförstoring där Borås och Göteborgs arbetsmarknader integre-
ras. 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.



30     UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG

Utvecklingsstratregi

Strukturbild – framtiden med bred pensel

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

Inriktning för den regionala kärnan
• En tät och blandad stadsmiljö med stort utbud av bo-
städer, arbetsplatser, studier, handel, kultur och nöjen. 
Centrala delar av Borås utvecklas för fler mötesplatser, 
attraktioner och besöksanledningar. 

• Kraftig bostadsutveckling med fokus på förtätning, 
komplettering och omvandling av befintlig bebyggel-
se. Särskilt i stadskärnan och centrum nära stadsdelar 
ska en hög exploateringsgrad eftersträvas. 

•  Bebyggelse kraftsamlas i stråk, runt stadsdelstorg 
och knutpunkter.

• Centrala Borås är knutpunkt för den regionala infra-
strukturen. Staden har goda kommunikationer med 
omkringliggande kommuner och regioner.  Göta-
landsbanan och dess station ska ligga centralt i staden 
och möjliggöra en större studie- och arbetsmarknads-
region. 

• Bostadsområden  med ensidig struktur kompletteras 
med nya bostadstyper. 

Strukturbilden illustrerar kommunens intentioner geografiskt. Områden, platser och stråk dit 
kommunen vill rikta utvecklingsinsatser lyfts fram här. Strukturbilden är översiktlig och visar 
övergripande prioriteringar för lokalisering av bebyggelse, grönområden och transporter. I delen 
Mark- och vattenanvändning konkretiseras sedan strukturbilden.
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Utvecklingsstrategi

Serviceorterna – kommunala kärnor 
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är kommu-
nens större tätorter med ca 3 000 – 5 000 invånare. 
Som kommunala kärnor är de samlingspunkter för 
service och kollektivtrafik samt viktiga lokala mö-
tesplatser i ett omland av mindre orter och lands-
bygd. Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och 
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott 
vardagsliv nära natur och landsbygd. Staden och ser-
viceorterna bildar därmed grunden till en femkärnig 
struktur som har stor potential för en hållbar utbygg-
nad. 

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

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

• Fokus ska ligga på komplettering och förtätning som 
stärker  befolkningsunderlaget för service och kollek-
tivtrafik. 

• Serviceorternas centrum är viktiga mötesplatser och 
samlande punkter för ett större omland. Servicefunk-
tioner bör så långt som möjligt samlas i eller i anslut-
ning till orternas centrum. Det är positivt om offentlig 
och privat service kan dra nytta av varandra genom att 
lokaliseras tillsammans, gärna ihop med bostäder. 

• Ny bebyggelse ska bidra till mer variation i orternas 
bostadsutbud med avseende på storlek och upplå-
telseform. Fler  radhus och flerbostadshus med hyres- 
och bostadsrätt behövs liksom fler mindre bostads-
storlekar som möjliggör kvarboende. 

• Pendelparkeringar eller bytespunkter mellan olika 
trafikslag bör utvecklas. De bör  lokaliseras på ett sätt 
som underlättar för människor att uträtta ärenden i 
samband med resor/byten.  
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Utvecklingsstratregi

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

Nya bostäder i orterna kan vara är en förutsättning för 
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller 
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också 
vara avgörande för möjligheten att bo på omgivande 
landsbygd. Översiktsplanen är positiv till bostads-
byggnation i alla orter och föreslår att bostäder bör 
lokaliseras på ett sätt som gynnar det lokala livet.Bo-
stadsformer  som kompletterar det befintliga utbudet 
är viktiga för att möjliggöra kvarboende och bidra till 
fler åldersgrupper i orterna. 

Utvecklingen är också beroende av lokala initiativ från 
medborgare, företag och organisationer. Kommunen 
kan främja en livskraftig landsbygd genom att stöt-
ta och bejaka  initiativ som stärker lokal utveckling, 
serviceutbud och aktiviteter. Ett klokt byggande i 
kombination med utbyggnad av snabb och pålitlig 
internetuppkoppling är viktiga förutsättningar för att 
livskraften i kommunens mindre orter och landsbyg-
den kan stärkas. 

 

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

•  Bostadsbyggnation bör ske på ett sätt som stärker 
förutsättningarna för det lokala serviceutbudet. De 
bör i första hand lokaliseras inom orterna, i anslutning 
till funktioner som skola, butik och kollektivtrafik. Det 
är positivt om nya bostäder kompletterar befintliga 
bostadstyper och upplåtelseformer.

•  Snabb och robust internetuppkoppling är viktig 
för möjligheten att bo och verka i mindre orter och 
landsbygd. 

•  Borås Stad stöttar lokala initiativ som utvecklar or-
ternas funktioner och mötesplatser för den närmaste 
bygden. 
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Utvecklingsstrategi

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

Inriktning för kommunala utvecklingsstråk
• Stråken är en viktig del i den femkärniga ortsstruktu-
ren genom att erbjuda bra kommunikationer mellan 
staden och serviceorterna. 

• Ny  bebyggelse bör i första hand lokaliseras inom 
stråkens orter. Vid lokalisering utanför tätort bör be-
byggelsen lokaliseras i anslutning till hållplatser samt 
med anpassning till landskapet. 

• Cykelbanorna utmed stråken bör göras kompletta så 
att staden och serviceorterna binds samman. 

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

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

Den gröna infrastrukturen preciseras under Plane-
ringsprinciper - Gröna och blå strukturer. Där visas 
även viktiga gröna samband.

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

eller andra åtgärder.

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

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

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

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

• Fler  transporter ska ske på ett klimatanpassat och 
kapacitetsstarkt sätt, med en högre kollektivtrafikan-
del.

• Borås bidrar till ett mer kollektivtrafikorienterat sam-
hälle genom att prioritera stationsnära utveckling och 
koncentration utmed stråk och noder.  

• Borås  verkar för höghastighetsjärnvägen Götalands-
banan med en centralt placerad station i staden. 

• Borås verkar för en ny dragning av väg 180 som en 
framtida väg 42 mellan Borås och Tvåstad. Den nya 
dragningen avlastar staden och orterna och möjliggör 
en tät och hållbar stadsutveckling. 

Ekosystemtjänster är de tjänster och 
funktioner som naturen tillhanda-
håller och som gynnar människan. 
Genom att planera för ekosystem-

tjänster kan många nyttor uppnås för 
hälsa, klimatanpassning och 

samhällskostnader. 
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Bebyggelse

Regional kärna

Kommunal kärna

Ort av lokal betydelse

Utvecklingsstråk kommunalt

Transporter

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Ny järnväg

Ny väg

Grön infrastruktur

Gröna kilar

Strukturbild
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Utvecklingsstråk lokalt: Urbana stråk 
Urbana stråk är utvecklingsstråk på lokal nivå inom 
staden Borås där ny bebyggelse och andra åtgärder 
särskilt bör främjas. Stråken är viktiga för att binda 
samman centrala staden med övriga stadsdelar samt 
möjliggöra för en koncentrerad stadsutveckling som 
främjar hållbara transporter. Gatunätet är en viktig 
resurs i en växande stad, där många gator inte alltid 
används effektivt. Genom omvandling av vissa vägar 
till stadsgator kantade av ny stadsbebyggelse med 
mer bostäder, service och mötesplatser skulle de 
kunna utvecklas till livliga stadsrum som får staden att 
växa ihop. 

De  urbana stråken ser olika ut bebyggelsemässigt 
och trafikmässigt. Vissa av stråken sammanfaller med 
större trafikleder vilket kräver att åtgärder anpassas 
till den specifika miljön. Trafiklederna kommer att ha 
en fortsatt viktig regional funktion men kan på längre 
sikt integreras i ett sammanhängande stadslandskap. 
En förutsättning är att frågan om farligt gods hanteras. 
Därmed kan den täta stadens urbana kvaliteter och 
upplevda gräns flyttas längre ut samtidigt som en 
stor bostadspotential tas tillvara. En sådan utveckling 
förutsätter bland annat förstärkningar i kollektivtrafi-
ken samt att staden i samverkan med t.ex. Trafikverket 
hittar lösningar för hälsosamma och attraktiva stads-
miljöer. Med en tydligare prioritering av gång- cykel- 
och kollektivtrafik, tillsammans med fortsatt framkom-
lighet för biltrafik, kan god kapacitet upprätthållas.

Potentialen för utvecklad stadsmässighet är störst i 
stråken närmast stadskärnan. Hög  bebyggelsetäthet, 
funktionsblandning och publika bottenvåningar är 
önskvärd i dessa delar. Nära stadskärnan bör också 
gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras. Längre ut 
i stråken kan det röra sig om mer punktvisa insatser, 
exempelvis förtätning vid stadsdelstorg. Trafikmixen 
kommer behöva anpassas så att framkomligheten för 
olika trafikslag kan säkerställas. Där stråken tangerar 
exempelvis större trafikleder kommer det behövas 
åtgärder som låter staden utvecklas samtidigt som 
vägarna kan upprätthålla sina trafikfunktioner. 

På  kort sikt bör fokus ligga på att utveckla stråken 
närmast centrum, så att de urbana kvaliteterna kan 
sprida sig i en kompakt struktur och vidga den upplev-
da stadskärnan.  

De urbana stråken preciseras i del 2 - Mark- och 
vattenanvändning. 

Inriktning för urbana stråk
• Stråken  bör på sikt omvandlas/utvecklas med fler 
bostäder och blandade funktioner för att dra nytta av, 
samt öka befolkningsunderlaget för kollektivtrafiken.  

• Stråken närmast  stadskärnan utgör ett slags ”mel-
lanlandskap” och är viktiga för att den centrala staden 
ska kunna utvidgas. Här bör gång- cykel- och kol-
lektivtrafik prioriteras och få en framträdande roll i 
gaturummet. Biltrafiken bör anpassas till oskyddade 
trafikanter, t.ex. genom sänkt hastighet. Ny bebyggel-
se bör utformas så att byggnader och gata samspelar 
och bildar ett attraktivt gaturum. Förutsättningarna 
för att ha verksamhetslokaler i bottenvåningarna ska 
alltid studeras i samband med ny bebyggelse. 

• Längre ut i stråken bör förtätning ske i strategiska 
lägen, exempelvis  vid stadsdelstorg eller kollektiv-
trafikpunkter. Verksamhetslokaler i bottenvåningar 
bör eftersträvas där det bedöms lämpligt. Gång- och 
cykelbanor bör utvecklas så att stadsdelarna binds 
samman med centrala staden med gena och säkra 
stråk. 

• Där  stråken möter större trafikleder ska samråd ske 
med berörda aktörer så att planerade åtgärder kan 
gynna både stadens utveckling och trafikens behov.    
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Utvecklingsområden
Områden där kommunen särskilt vill främja ny be-
byggelse utifrån att det finns stor potential till stads-
utveckling. Större utvecklingsområden som pekas 
ut är Gässlösa, Hestra,  Regementet, Knalleland och 
Getängen. Tidshorisonterna ser olika ut. För Hestra 
och Regementet har planarbete respektive bygg-
nation redan påbörjats. I Knalleland pågår arbete 
med en strategisk plan. För Gässlösa och Getängen 
är stadsutvecklingsmöjligheterna beroende av att 
tekniska anläggningar, avloppsreningsverk respektive 
kraftvärmeverk, avvecklas. Stadsutveckling i område-
na innebär stora markanvändningsförändringar och 
ett omfattande utredningsarbete. Tidshorisonten för 
dessa områden är därför längre, kanske 5-20 år. Men 
för att möjliggöra en bra stadsutveckling där all po-
tential tas tillvara bör ett strategiskt utrednings- och 
planarbete ta vid redan i närtid. Utvecklingsområdena 
preciseras i del 2 - Mark- och vattenanvändning.   

Inriktning för utvecklingsområden
• I utvecklingsområdena finns stor potential till 
bostads- och stadsutveckling som bör prioriteras i 
kommunens planarbete
 
• För utvecklingsområden där planering inte påbörjats 
bör planprogram eller andra fördjupningar tas fram 
för att med ett helhetsperspektiv möjliggöra en god 
och hållbar stadsutveckling.  
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 Bostadsbyggande 
och boendemiljöer
Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är 
öppen och tillgänglig för olika gruppers behov, och 
den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, 
studenten, ensamhushållet, pensionären och sam-
boparet. För att tillgodose detta behov och skapa en 
långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostads-
produktionen gå i takt med befolkningsutvecklingen 
och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda 
lägen. En blandning av upplåtelseformer i samma om-
råde stärker förutsättningarna för att människor med 
olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma 
område. Det gynnar mångfald och integration, som i 
sin tur stärker social sammanhållning.

Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag 
för service, kollektivtrafik och för att sociala möten kan 
ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler 
lägenheter och mindre bostäder som gör det möjligt 
för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt om 
bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av 
varandra. 

Genom att utgå från det befintliga och bygga med 
hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kom-
pletteras på ett bra sätt. 

I den täta staden finns behov av flera funktioner på 
en begränsad yta, och därmed bör exempelvis bo-
stadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt 
markutnyttjande ska alltid eftersträvas. Därtill behöver 
vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. 

Läs mer 
• Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram

Planeringsprinciper

Utvecklingsstrategi

Planeringsprinciper är ett verktyg för att förverkliga översiktsplanens strategier. 
De ska ge vägledning på en mer detaljerad nivå. Principerna ska utgöra stöd vid exempelvis 
detaljplanering, lokaliseringsprövningar eller intresseavvägningar. Intressen och områden av 
särskilt värde eller där särskild hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, 
redovisas i kapitlet Hänsyn.
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Planeringsprinciper
•  Borås ska verka för en mångsidig bostadsmarknad 
för alla och ha planberedskap som motsvarar efterfrå-
gan.

•  Planeringen av bostäder ska bidra till komplettering, 
med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelse-
former.

•  Bostäder bör integreras med arbetsplatser, handel, 
samhällsservice och icke-störande verksamheter för 
att bidra till en blandad miljö med rimliga avstånd 
mellan funktioner. 

• I strategiska lägen, vid till exempel stadsdelstorg och i
urbana stråk, bör möjligheten till öppna bottenvåningar
för  exempelvis verksamheter,  som butiker eller för-
skolor studeras.

• Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt 
avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara ett 
attraktivt alternativ i vardagen.

•  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till 
offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet 
säkerställas. 

•  Vid byggnation av nya bostadshus eftersträvas lång-
siktighet i fråga om energiförbrukning, materialval och 
utformning.

•  Planeringen ska säkerställa goda boendemiljöer för 
alla. Olika gruppers behov och erfarenheter behöver 
synliggöras, belysas och beaktas vid utformning av 
boendemiljöer.

Utvecklingsstrategi
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Grönska och vatten skapar förutsättningar för en god 
livsmiljö genom att erbjuda rekreationsmöjligheter, 
mötesplatser,  ekosystemtjänster och biologisk mång-
fald. När befolkningen växer och staden blir tätare 
är det särskilt viktigt att gröna strukturer tas tillvara 
och görs tillgängliga. Grönområdenas värde för till 
exempel rekreation, upplevelse, biologisk mångfald, 
omhändertagande av dagvatten eller andra ekosys-
temtjänster, samt deras del i en sammanhängande 
grön struktur, ska bedömas i samband med planering-
en. Förtätning innebär inte automatiskt att grönytor 
går förlorade; tvärtom finns goda möjligheter att kom-
pensera, ersätta eller till och med utveckla befintliga 
grönområden i närområdet på lämpliga ytor.

Kring Borås tätort finns områden med höga natur-
värden och rekreationsmöjligheter. Områdena är en 
viktig resurs för både människor och djur, och deras 
funktioner för staden är viktiga att värna. Vissa områ-

den har potential att utvecklas, särskilt i samband med 
att Borås förtätas och det blir fler invånare. Natur- och 
rekreationsområdena ska värnas och utvecklas genom 
ökad tillgänglighet och förbättrade funktioner. Möj-
ligheten att nå natur- och rekreationsområden med 
gång-, cykel- och kollektivtrafik ska prioriteras. 

I staden och tätorterna finns ett brett utbud av 
parker och grönområden av olika storlek och kvalitet. 
Tillgången till sådana områden får inte påverkas nega-
tivt när ny bebyggelse utvecklas. 

I Borås Stads Grönområdesplan finns en klassifice-
ring av grönområden. Klassicieringen omfattar Borås, 
de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared, 
Gånghester och Svaneholm. Grönområdesplanen 
omfattar bara grönområden på kommunal mark. Klass 
I och II-områden i Grönområdesplanen ska inte påver-
kas negativt då ny bebyggelse uppförs. Områden av 
klass III och IV som berörs av förtätning bör kompense-
ras genom nya grönytor eller kvalitetshöjande insatser 

Gröna och blå strukturer

Grönområdessnurran (reviderad 2017) skapar riktlinjer för maxavstånd för olika 
värden. Grönområdena ska vara en tillgång för alla och finnas inom räckhåll. 

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

KVARTERSPARK

MÖTES-
PLATS

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter aktivitetsplatser

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

KVARTERSPARK

lekutrustning
större gräsyta för utom-

husaktiviteter sittplatser

MÖTESPLATS

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg

Utvecklingsstratregi
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i närområdet. Möjligheten att skapa små men hög-
kvalitativa grönytor ska aktivt undersökas i samband 
med projekt med hög exploatering. Växtlighet på tak 
och väggar, pocket parks och stadsodlingar är smarta 
lösningar för gröna tillskott i täta miljöer som dessut-
om ofta har sociala värden i form av mötesplatser. Det 
motverkar även olägenheter som uppstår i staden, 
som luftföroreningar, upplevelsen av buller och för-
höjda temperaturer på grund av hårdgjorda ytor, som 
t.ex. asfalt. Genom mer satsningar på anläggningar av 
och med grönska, kan det på lång sikt innebära sänkta 
samhällskostnader för till exempel översvämningar.

I en attraktiv livsmiljö ska även tillgången till vatten 
vara god. Viskan är ett viktigt element som komplet-
terar byggnader, torg och gröna ytor. Tillsammans kan 
dessa olika element skapa livsmiljöer att trivas i. De 
stråk som ligger intill Viskan behöver platser och torg 
som inbjuder till möten. Genom att planera för service 
och attraktioner, som restauranger, kulturinstitutioner 
och bostäder, samt ytor som uppmanar till spontana 
möten, kan Borås stadsliv stärkas. Utgångspunkten är 
att Viskan ska vara tillgänglig för alla, såväl boråsare 
som besökare. Samtidigt ska Viskans naturvärden 
värnas och de ekosystemtjänster som vattnet erbjuder 
ska utnyttjas på ett hållbart sätt.

Läs mer
Borås Stads Grönområdesplan

Fortsatt arbete 
Det finns ett behov av att se över hur gröna och blå 
strukturer bör bevaras, utvecklas och inkluderas vid 
förtätning av staden. Kunskapen om viktiga områ-
den och samband behöver därför fördjupas.

Grön infrastruktur kan ses som en mellankommunal 
fråga, då den ofta korsar kommungränser. Länssty-
relsen ska i en regional handlingsplan kartlägga 
spridningskorridorer för växter och djur samt peka 
ut bristområden. Handlingsplanen är ett bra under-
lag till det fortsatta arbetet med grön infrastruktur 
vi ser behov av i Borås. 

Planeringsprinciper
• Grönområdesplanens klass I- och klass II-områden
ska värnas från negativ påverkan. Övriga grönom-
råden som påverkas av förtätning ska ersättas med 
kompensationsåtgärder.

• Tillgången till offentliga mötesplatser och grönytor 
av hög kvalitet ska säkerställas. Grönområdessnurran 
från Grönområdesplanen är vägledande i planeringen.

• Planeringen ska säkerställa en sammanhängande 
grön infrastruktur av parker, natur- och rekreations-
områden  för människors rekreation, djurs och växters 
livsförutsättningar samt  tillgång till ekosystemtjänster.

• Outnyttjade ytor i tätbebyggda miljöer kan omvand-
las till nya kvalitativa grönytor i samband med att ny 
bebyggelse tillkommer. 

• Blåa strukturer som sjöar och vattendrag ska vara 
tillgängliga för allmänheten i möjligaste mån. Strand-
skyddslagen säkerställer allmänhetens tillgänglighet 
till sjöar och vattendrag.

• I staden ska det vara möjligt att röra sig utmed Viskan
genom att platser och stråk säkerställs.

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

Cykel
Det ska bli enklare och säkrare att cykla i Borås. Cyke-
linfrastrukturen ska vara sammanhängande, lättorien-
terad och tydlig.  Cykelnätet  ska bindas samman i cen-
trala Borås och i tätorterna. Genom drift och underhåll 
av cykelvägarna ska det vara tryggt, säkert och enkelt 
att cykla året om. 

De urbana stråken sammanfaller i huvudsak med 
Borås större cykelleder in mot stadskärnan. Dessa 
cykelleder ska utgöra artärer till ett mer finmaskigt 
cykelvägnät som sträcker sig längre ut i staden. I 
utkanten av centrum görs även tvärförbindelser för att 
skapa genare stråk för cyklisterna. Ombyggnationer 
samt utbyggnadsordning för stadens cykelvägnät görs 
i cykelplanen.  

Cykelparkeringar och cykelgarage ska utvecklas och 
placeras strategiskt vid t.ex. bostäder, knutpunkter, 
målpunkter och i stadskärnan. I Borås stads parke-
ringsregler finns parkeringstal  för cykel som ska stärka 
förutsättningarna för att cykla. Vid strategiska platser 
i staden bör hyrcykelsystem finnas så att människor 
enkelt kan ta sig runt i staden.

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

turtäthet. Borås Stad, Västtrafik och Västra Götalands-
region har gemensamt tagit fram en utvecklingsplan 
för stadstrafiken. Den anger att det finns stor potential 
för ökat resande med busstrafik inom Borås då de 
flesta resor är korta (under 5 km). Framkomligheten för 
bussar i centrum och på trafikerade gator inne i Borås 
är idag det största hindret för att få en snabbare och 
mer attraktiv kollektivtrafik.

Stadstrafikens bussar ska gå längs tydliga stråk med 
god framkomlighet och goda möjligheter till byten i 
en centralt belägen bytespunkt. Den lokala och regio-
nala busstrafiken behöver god anslutning till resecen-
trum för enkla byten till övrig kollektivtrafik. Resecen-
trum och den centrala knutpunkten ska kompletteras 
med noder för byten som ska bidra till att skapa en 
snabbare resa och ökad tillgänglighet. 

Viktiga stråk för kollektivtrafikens framkomlighet och 
attraktivitet identifieras tillsammans med övriga aktö-
rer. God framkomlighet  förutsätter att kollektivtrafi-
ken prioriteras där det riskerar att uppstå trängsel. 

Motortrafik
Gatunätet för motorfordon ska ha god framkomlighet 
och säkerhet. Huvudvägnätet som används för biltrafik 
har i rusningstrafik bitvis kapacitetsproblem, till stor 
del p.g.a. att lokal,  regional och nationell trafik blan-
das. För att hitta en bra balans för trafiken behöver 
noggranna utredningar genomföras för att analysera 
påverkan på transportsystemet som helhet. Nya väg- 
och gatuförbindelser kommer behöva utredas. Detta 
arbete kommer ske inom ramen för en Trafikplan. 

Parkering för bilar och andra fordon hänger samman 
med trafiksystemet och efterfrågan på infrastruktur. 
Parkering är en viktig del för såväl boendemiljöer som 
för arbetsplatser och handel. Samtidigt är parkeringar 
ytkrävande och måste ställas i relation till annan mar-
kanvändning, särskilt i attraktiva lägen. En tätare stad 
kräver också en smartare hantering av parkeringsytor, 
t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggna-
der. 

Utvecklingsstrategi
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Bilpooler och mobility management-åtgärder kan 
också vara effektiva lösningar. Borås Stads Riktlinjer 
för parkering ger rekommendationer för parkering 
i samband med nybyggnation. Pendelparkeringar i 
kollektivtrafiknära lägen eller vid strategiska platser 
är avgörande för att resan ska kunna fortsätta med 
kollektivtrafik, cykel, gång eller samåkning. I serviceor-
terna och utmed de stora infarterna till Borås finns po-
tential att hitta platser för pendelparkering och byten 
mellan trafikslag. Det är positivt om de kan samordnas 
med olika former av service.

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

Godstrafik
För Borås näringsliv med spetskompetens inom textil, 
logistik och handel är godstransporter ett viktigt 
inslag. Det kräver bra övergripande logistik. Västra 
Götaland är Nordens ledande logistikregion och Borås 
har en viktig roll för godstransporter. Godstransporter-
na inom och från Borås har successivt ökat och handel 
och logistik är en viktig näringsgren som har stor bety-
delse för kommunen. Godstrafiken förutspås öka i takt 
med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis 
att påverka Borås när gods ska passera staden. Cirka 
60 procent av godsmängderna transporteras på väg. 
Den tunga trafiken mellan Stockholm och Göteborg 
passerar i huvudsak genom Borås på väg 40. 

Transporter och terminaler för gods är ytkrävande. Det 
innebär att markanvändning och infrastruktur tar stor 
plats och ofta ska samsas med övriga trafikslag. För 
staden Borås innebär detta att hitta lämpliga lösningar 
som underlättar och minskar belastningen i och ige-
nom den centrala staden. Den långsiktiga inriktningen 
är att stora godsflöden ska passera utanför centrala 
Borås. En omlastningscentral för Borås centrala delar 
för omlastning och transporteffektivisering av gods in 
och igenom staden är ett sätt att minska belastningen 
av godstransporter. Denna möjlighet bör utredas vi-
dare. I delen Mark- och vattenanvändning föreslås ett 
utredningsområde för möjlig omlastning av gods. 

För regional godshantering är det lämpligt med en 
placering  av t.ex. en kombiterminal någonstans i 
Sjuhärad som inte hamnar i konflikt med stadsutveck-
lingen i Borås.

Västra  Götalandsregionen har tagit fram en godstrans-
portstrategi och tillhörande handlingsplan. Insatserna 
inom det strategiska området transportinfrastruktur av 
hög klass syftar till att:

• Skapa robusta stråk med god tillgänglighet, effektiva 
noder och goda förutsättningar för intermodalitet.

•  Effektivisera transporter och minska transporternas 
miljöpåverkan, att introducera smarta fordon och icke 
fossila bränslen. Insatserna syftar även till att skapa en 
bättre balans mellan olika trafikslag som används för 
transittrafik genom ökade möjligheter till överföring 
av trafik från väg till järnväg. För att denna överföring 
ska vara möjlig behöver konkurrenskraften för järn-
vägstransporter stärkas.

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

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

Borås stad strävar efter att använda sig av fyrstegsprinci-
pen som utgångspunkt vid planering av infrastruktur i 
kommunen. 

Fyrstegsprincipen 

1. Tänk om 
Det  första steget handlar om att först och främst över-
väga åtgärder som kan påverka behovet av transpor-
ter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som 
medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga 
infrastrukturen.
3. Bygg om 
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär be-
gränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan till-
godoses i de tre tidigare stegen. Det  betyder nyinves-
teringar och/eller större ombyggnadsåtgärder. 

(Källa: Trafikverkets fyrstegsprincip)

Fortsatt utredningsarbete

ÅVS Noden Borås
Trafikverket gör tillsammans med Borås Stad åt-
gärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Den kartlägger 
problembilden för en växande stad och identifierar 
brister, möjliga lösningar och ansvarsfördelning 
mellan kommunen, Trafikverket, Västtrafik och Västra 
Götalandsregionen. Borås Stad och Trafikverket verkar 
för en överenskommelse om ansvar och kostnader för 
genomförandet av föreslagna åtgärder.  Noden Borås 
ska också tydliggöra samarbetsformer och metoder 
för uppföljning av åtgärder för att möjliggöra föränd-
rad markanvändning i Borås med bibehållen funktion 
av väg 40. ÅVS Noden Borås och Översiktsplanen 
kommer vara viktiga underlag för kommande arbeten 
inom trafikområdet.

Trafikplan
Arbetet med att ta fram en ny Trafikplan för staden på-
går. Trafikplanen tar hand om de frågor som hanterar 
den fysiska miljön för samtliga trafikslag.  Trafikplanen 
ska beskriva  Borås huvudsakliga gatustruktur uppde-
lat på trafikslag och ge förslag på förbättringar dem 
emellan för att undvika konfliktpunkter. Trafikplanen 
blir ett underlag för Tekniska nämnden inför priorite-
ringar i budgetarbete utifrån avsatta medel. 

Områden som har påtagliga brister idag och behö-
ver studeras särskilt noga i detta arbete är Druvefors, 
Bergsäter, Knalleland  och Viared, samt de framtida 
omvandlingsområdena Gässlösa och Getängen där 
trafiken kommer få helt andra förutsättningar än vad 
den har idag. Dessa är idag renodlade verksamhets-
områden och har stor potential för stadsutveckling 
med mycket bostäder och arbetsplatser, vilket kräver 
en betydande förändring av infrastrukturen. 

I analyser över framtida trafik har en del brister identi-
fierats i vägsystemets kapacitet. Nya väganslutningar 
kommer behöva studeras närmare för att säkerställa 
framkomlighet, avlasta staden och möjliggöra en 
hållbar stadsutveckling med utrymme  för mer gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Frågorna kommer att fördju-
pas i trafikplanen där samhällsekonomiska analyser 
och trafikmodellering kommer ingå. 

Mobility management-åtgärder handlar om 
att på olika sätt effektivisera användandet 

av transporter och infrastruktur. Syftet är att 
påverka resan eller transporten innan den 
börjat. Det kan ske genom att på olika sätt 
uppmuntra eller förenkla för resenärer att 
välja miljövänliga och effektiva färdsätt.  

Utvecklingsstrategi
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Utredning av nya vägkopplingar
Koppling öster–norr (väg 40 – väg 42)
För trafik från Borås norra delar till de östra delarna 
av Borås bör en ny vägsträcka studeras mellan väg 
42 och väg 40, från norr till öster om Borås. För att 
få så god effekt som möjligt bör denna ligga så nära 
Borås centrala delar som möjligt. Syftet är att avlasta 
Skaraborgsvägen, Kungsleden och  Åsbogatan från 
genomfartstrafik vilket ger nya möjligheter för stads-
utveckling i Knalleland och centrum. Avlastningen av 
Åsbogatan ger också möjlighet att utveckla ett urbant 
stråk från centrum genom Villastaden till sjukhuset 
och vidare till Hässleholmen. Denna bedöms översikt-
ligt ge stor effekt och avlastningen i centrum. 

Åtgärder kring Viared
En slutsats i trafikanalyser som är gjorda i samarbete 
med Trafikverket är också att kapaciteten i vägnätet 
kring Viared på väg 40 och anslutningsvägarna fram 
till Viared behöver utredas. Särskilt problematiskt är 
det i stråket mellan Viared och centrum där endast väg 
40 och Göteborgsvägen får hantera all trafik. Ytterliga-
re studier av trafiksituationen och dess lösningar och 
samhällsekonomiska konsekvenser bör utredas. Det 
är också i dessa områden som trafikökningen bedöms 
bli extra stor. En del i utredningen är att studera en 
utbyggnad av ett nytt trafikmot vid Boråstorpet från 
väg 40 för Viareds södra delar planeras. Dessa åtgär-
der som rör lokalt trafikarbete inom Borås kommer 
att sannolikt belasta kommunens ekonomi men är 
avgörande för att staden, näringslivet och arbetsmark-
naden ska kunna växa. 

Koppling öst–syd (väg 40–27)  
Framtida analyser av trafiken på längre sikt på väg 40 
visar att den tunga trafiken till och från Göteborgs 
hamn kommer att öka mycket tillsammans med ökad 
persontrafik stråket. Kapaciteten på väg 40 kommer 
på sikt inte att räcka till om man lägger samman den-
na trafikökning med den växande stadens trafikök-
ning. Genom att göra en ny anslutning till väg 40 öster 
om Borås från den nyligen utbyggda väg 27 mellan 
Viared och Kråkered skapas möjlighet till förbifart för 
trafik som inte har målpunkt Borås. Då kan all regional 
genomfartstrafik flyttas ut från Borås centrala delar 
vilket är positivt för stadens utvecklingsmöjligheter 

och för omledning vid stora trafikstörningar. Fortsatt 
utredning tillsammans med Trafikverket får utvisa den 
långsiktiga lösningen av detta. 

Väg 180
Analyser av den framtida trafiken visar att en ny 
väganslutning mellan Viaredsmotet och en punkt 
norr om Sandhult på väg 180 får positiv påverkan på 
vägstrukturen i Borås och Boråsregionen. Sträckan 
finns med i ÖP06 och har analyserats och bedöms 
vara samhällsekonomiskt lönsam. Den nya koppling-
en mellan väg 40 och väg 180 kommer att avlasta 
genomfartstrafik, tung trafik och farligt gods från 
stadens centrum och infartsgator, samt avlasta väg  
42 genom Fristad, Sparsör och Frufällan. Skaraborgs-
vägen, Kungsleden, Norrby långgata och delar av 
Göteborgsvägen genom Sandared och Sjömarken 
avlastas också från tung trafik och farligt gods. Det ger 
möjligheter för stads- och ortsutveckling. Med en ny 
och förbättrad anslutning till Tvåstadsområdet (Troll-
hättan/Vänersborg) kan arbetspendlingen i stråket 
förstärkas och trafik från Boråsregionen kan ansluta 
till Tvåstadsområdet utan att belasta gatunätet i Borås 
tätort. Borås lyfter denna sträcka som ett inspel till den 
regionala transportinfrasturstrukturplanen.

Trafikverket/Västra Götalandsregionen har avsatt 
medel för att utreda ny sträckning av väg 180 genom 
en åtgärdsvalsstudie. Borås Stad kommer vara delaktig 
i denna studie. Vägreservat redovisas på markanvänd-
ningskartan i Del 2 . 

Läs mer
Borås stads Cykelplan
Utvecklingsplan för stadstrafiken i Borås
Riktlinjer för parkering, Borås Stad
Regionalt  Trafikförsörjningsprogram för Västra 
Götalandsregionen
Godstransportstrategi för Västra Götaland

 

Utvecklingsstratregi
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Planeringsprinciper
•  Vägnätet i Borås ska säkerställa en god framkom-
lighet, med god standard och vara trafiksäker. Inga  
åtgärder tillåts som försämrar vägarnas nuvarande 
eller framtida funktion.

• Gång- cykelvägar ska utformas med hög kvalitet 
genom att vara säkra och trygga med god framkom-
lighet. 

• Kollektivtrafiken ska ges hög prioritet i stadsutveck-
lingen. Stationer och knutpunkter för byten mel-lan 
trafikslag behöver förstärkas.

•  I de utpekade urbana stråken ska kommunen arbeta 
aktivt för att hitta lösningar som möjliggör god stads-
utveckling och framkomlighet i trafiken. 

• Borås ska verka för att för att kapacitet och standard 
förbättras på de regionala järnvägarna och arbeta 
för resandet ökar genom att förtäta bebyggelsen i 
stationsnära lägen. 

• För godstrafik och farligt gods på järnväg och väg är 
den långsiktiga inriktningen att godset ska passera 
utanför staden för att minska de negativa effekterna 
av buller och främja säkerheten i staden för en attrak-
tiv stadskärna.

Utvecklingsstrategi

• I stadskärnan bör parkering huvudsakligen ske under 
mark eller i parkeringshus. Möjlighet att kombinera 
parkeringsytor med andra funktioner bör undersökas 
för att använda marken optimalt. 

• Pendelparkeringar ska utvecklas i strategiska  lägen 
i staden, i serviceorterna och på andra platser där det 
främjar kollektivtrafik, gång, cykel och/eller samåk-
ning.

• Vid planering av åtgärder i infrastrukturen är det 
viktigt att det finns en flexibilitet kring utformningen i 
stadsmiljön som möjliggör eventuellt omställning av 
infrastrukturen i och med ny teknik. 

• Kommunen ska arbeta aktivt med mobility manage-
mentåtgärder  för att uppmuntra till fler hållbara resor 
och optimera nyttan av befintlig infrastruktur. 

• Utvecklingen av infrastrukturen i Borås stad utgår 
från fyrstegsprincipen. En trafikslagsövergripande Tra-
fikplan ska tas fram som utreder behovet av åtgärder i 
det övergripande trafiknätet. 

•  Ingen ny bebyggelse ska tillåtas som motverkar 
möjligheten till utbyggnad av planerad transportinfra-
struktur.
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Den fysiska miljön har stor betydelse för den sociala 
strukturen. En uppdelning av funktioner innebär långa 
avstånd mellan målpunkter och människor. En tät 
och funktionsblandad stadsstruktur skapar istället en 
attraktiv miljö med liv, rörelse och tillgängliga mötes-
platser. I vardagen rör sig människor mellan bostad, 
arbete, skola, fritid och andra aktiviteter. Om många 
funktioner samlas i närområdet skapas närhet för fler 
människor till arbete, service och fritidsaktiviteter. Ett 
brett utbud i närområdet blir praktiskt enklare och ger 
även området en särskild identitet. Det skapar också 
rörelse och ger upphov till vardagliga och spontana 
möten mellan människor med olika bakgrund. Kom-
munens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. Det 
är en styrka att staden erbjuder en mångfald av mil-
jöer, men det är samtidigt en utmaning att människor 
lever uppdelat utifrån socioekonomisk bakgrund. 
Genom att separerade stadsdelar och tätorter binds 
ihop kan mångfald, möten och trygghet främjas.  

Livsmiljöer ska också vara hälsosamma genom att 
uppmuntra till en aktiv livsstil. Fler människor som går 
och cyklar  har positiva effekter på människors fysiska 
hälsa och bidrar till mindre buller. Gång- och cykel-
vägar prioriteras i kombination med korta avstånd 
till kollektivtrafik. Att motverka barriärer är en viktig 
förutsättning för att fler människor ska röra sig till fots 
och med cykel. Därtill är tillgång till parker, vatten och 
grönområden viktigt för såväl fysiskt som mentalt 
välbefinnande. 

En tätare stad kräver god planering av offentliga rum 
för att uppmuntra till ett aktivt liv mellan byggnader-
na. Människor ska kunna mötas på offentliga platser, 
både i sitt närområde och på stadens gator och torg. 
Kvalitet, tillgänglighet, trygghet, variation  och när-
het är ledord för att utveckla goda mötesplatser och 
offentliga rum. 

Barns och ungdomars behov är en viktig utgångs-
punkt i all planering. Utemiljöer  ska vara öppna, ljusa 
och trygga, så att barn kan leka och mötas.  Planering-
en ska utgå från barnperspektivet, genom att man 
lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill 
använda den byggda miljön.

Planeringsprinciper
• Platser för möten, idrott och kulturell aktivitet utveck-
las så att många kan nå och använda dem. Det är särskilt 
viktigt i områden med brist på allmänna ytor. 

• Fysiska och mentala barriärer ska byggas bort för att
stärka tillgängligheten mellan olika delar av staden och
för att individers sociala sfärer ska vidgas.

• Planeringen ska bidra till goda livsmiljöer genom
att utgå från olika människors och gruppers behov 
samt erfarenheter. Kommunens planering ska genom-
syras av jämställdhets- och barnperspektiv. 

• Tillgänglighetsaspekter för individer med olika
funktionsvariationer ska beaktas vid utformning av det
offentliga rummet.

• Trygghet och säkerhet beaktas vid utformning av det
offentliga rummet och i trafikmiljöer.  

• Barnvänliga miljöer ska finnas tillgängliga i hela kom-
munen med närhet till lekplatser, naturområden och
parker. Utemiljöer kring förskolor och skolor ska hålla
hög kvalitet. Barn ska göras delaktiga i kommunens 
planering. 

 

Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

Utvecklingsstratregi
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I Borås ska företag ha goda villkor att verka och ut-
vecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta 
verksamheter hit. Översiktsplanens ambition är att 
verksamheter ska kunna hitta sin rätta etablerings-
plats. Personal- och besöksintensiva verksamheter blir 
allt vanligare i och med att fler arbetar inom tjänste- 
och kunskapsbaserade yrken. Sådana verksamheter är 
beroende av närhet till varandra och till stadsmiljöer. 
Omvänt bidrar de också till stadsliv och handel, när 
mycket människor är i rörelse, och har därför en given 
plats i den blandade stadsmiljön. Personalintensiva 
verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av 
kommunen, företrädesvis i Borås, men även i servi-
ceorterna. De ska samlokaliseras med gång-, cykel-, 
och kollektivtrafik, så att möjligheterna att pendla är 
goda. På så sätt bidrar näringslivet till stadsutveckling-
en och till bättre förutsättningar för andra näringar 
inom handel, service och kultur. 

Storskaliga, störande och transportintensiva verksam-
heter bör lokaliseras utanför den blandade stadsmil-
jön för att möjliggöra en förtätning av tätorterna och 
undvika tung trafik genom staden. Transport krävande 
verksamheter bör i första hand lokaliseras i områden 
utmed stora transportleder och verksamheternas 
miljöpåverkan ska minimeras. I delen Mark- och vat-
tenanvändning beskrivs utredningsområden utmed 
väg 27/41, där det på sikt kan bli aktuellt att lokalisera 
störande och transportkrävande verksamheter.

Större handelsområden finns i dag i Centrum, Knal-
leland, Åhaga och Lundaskog. Dessa områden ska 
fortsätta att utvecklas som handelsområden och ingår 
i den blandade stadsmiljön. Genom  att placera handel 
där infrastrukturen är anpassad, i redan befintliga han-
delsområden, undviks nya belastningspunkter i vägnä-
tet. Bostäder kan med fördel integreras med handel 
för att skapa en blandning av funktioner med nära 
avstånd som tillför aktivitet fler timmar på dygnet.  

Externa handelsområden skapar stora trafikflöden 
och bidrar till en utspridd handelsstruktur. De riskerar 
också att konkurrera ut befintlig handel. Vidare tyder 

e-handelns snabba utveckling på att efterfrågan på 
externa handelsområden minskar.  Därför föreslås inga 
nya externa handelsområden.  

Planeringsprinciper
• Personal- och besöksintensiva verksamheter lokaliseras
i centrala lägen med god kollektivtrafik och gång- och
cykelförbindelser.

• Transportintensiva  verksamheter lokaliseras utanför 
den blandade stadsmiljön, nära stora trafikleder. Även 
hit ska
det finnas god kollektivtrafik, gång- och cykelbanor.

• Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska
ges utrymme att växa som en del av centrala staden.

• Utvecklingen av handel ska bidra till en livskraftig 
och blandad  stadskärna som lever under stora delar 
av dygnet. Detalj- och dagligvaruhandel bör loka-
liseras nära bostaden för att minimera människors 
transportbehov.

• Befintliga  handelsområden utvecklas och komplet-
teras om möjligt med bostäder och andra former av 
service för en mer blandad miljö. 

Näringsliv, arbetsplatser och handel

Utvecklingsstrategi
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Ur social synpunkt innebär en god livsmiljö bland an-
nat att  det finns god tillgång till ett varierat utbud av 
samhällsservice. Här ingår skola, arbetsplatser, utbild-
ning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur och 
aktivitets- och mötesplatser. Kommunen behöver se 
till att tillgången till samhällsservice följer utveckling-
en i olika delar av Borås. Tillgången till skola, äldreom-
sorg och aktiviteter ska anpassas efter olika gruppers 
behov och vara jämnt fördelade i kommunen. Offent-
lig service ska finnas med i tidiga planeringsskeden för 
att funktioner inte ska saknas i nya områden. För att 
skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare ska staden 
erbjuda service inom rimligt avstånd. Därmed utgår 
planeringen från ett vardagslivsperspektiv. 

Offentlig service bör samlokaliseras med kommersiell 
service, företrädesvis i stadens och serviceorternas cen-
trala delar samt vid noder och stadsdelstorg. Genom att 
samla olika funktioner inom nära avstånd och dessutom 
i anknytning till gång- och cykelbanor samt kollektivtra-
fik, gör man det enkelt att nå de olika målpunkter som 
människor dagligen besöker.  

Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som 
skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service 
till mindre orter och landsbygd i omlandet. De är också 
knutpunkter för viktiga kollektivtrafikstråk till och 
från Borås, för de som bor där kollektivtrafiken inte är 
lika tillgänglig. Serviceorterna är med andra ord både 
landsbygdens ”städer” och länkar till den större staden 
Borås. Det är viktigt att de fortsätter ha denna viktiga 
roll för att landsbygden ska behålla sin livskraft.

Trygghet  och trafiksäkerhet är särskilt viktigt i pla-
neringen av samhällsservicen för att den ska fungera 
för alla boråsare – unga, gamla, kvinnor och män. 
Upplevelsen av samhällsservicen och behoven av den 
varierar mellan människor och olika skeden i livet. God 
och trygg tillgänglighet framför allt för gående ska 
finnas för olika samhällsfunktioner. 

Planeringsprinciper
• Mark ska reserveras i strategiska lägen för att tillgodose 
behovet av offentlig service.

•  Lokaliseringen av skolor och förskolor ska utgå från 
närhet till bostäder, kollektivtrafik och grönområden. 

• Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till skola och 
fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Därför ska 
tryggaskolvägar säkerhetsställas vid befintliga och vid 
planering av nya, skolor/förskolor.

•  Effektivt markutnyttjande ska eftersträvas. Förskolor i
två eller flera plan kan prövas liksom samutnyttjande av
lokaler mellan olika offentliga verksamheter.

Tillgång till samhällsservice

Utvecklingsstratregi
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Landsbygden och de mindre orterna i kommunen är 
viktiga resurser och är för många boråsare en attraktiv 
livsmiljö. Att  människor bor på landsbygden är viktigt 
för att kunna bibehålla serviceutbudet och aktiva 
jordbruk för lokalt producerade varor. För att värna 
dessa kvaliteter och tydligt kunna ställa intresset för ny 
bebyggelse på landsbygden mot övriga intressen som 
jordbruk, landskapsbild, kulturlandskap är det viktigt 
att klargöra var, hur och på vilket sätt tillkommande 
bebyggelse är lämpligt i mindre orter och på lands-
bygden. 

I översiktsplanen definieras alla områden utanför 
tätort som landsbygd. Dock varierar dess karaktär 
och kan skilja sig i befolkningstäthet, -struktur och 
förutsättningar.  Områden som ligger avlägset från 
tätorter har andra frågor att brottas med än de tät-
ortsnära landsbygdsområdena. På landsbygden kan 
avstånden vara längre och befolkningsunderlaget inte 
räcka till för att erbjuda invånarna kollektivtrafik och 
offentlig och kommersiell service. Kostnaderna för att 
organisera funktioner är också generellt sett högre i 
en gles miljö då de ska delas på få hushåll. En gles eller 
utspridd bebyggelse innebär högre kostnader för att 
upprätthålla den kommunala servicen, exempelvis 
hemvård, skolskjuts och skolor. 

Strategi och riktlinje 
Efterfrågan på nybyggnation och marknadsförutsätt-
ningarna skiljer sig åt i olika delar av kommunen. Det 
är störst efterfrågan i staden och i Borås större tätorter. 
Det finns delar av landsbygden som är mindre lämp-
liga för ny bebyggelse. Detta  gäller främst i områden 
med höga natur- och kulturvärden. Även ny bebyggel-
se som tillkommer vid tätorternas randzon bör före-
gås av detaljplan för att säkerställa att den framtida 
markanvändningen sker hållbart.   

Översiktsplanen föreslår i första hand att ny bebyg-
gelse lokaliseras i staden och i serviceorterna eller i 
anslutning till kollektivtrafikstråk. Borås prioriterar att 
staden och serviceorter ska fortsätta upprätthålla en 
god servicenivå som förser sitt omland. Genom en 
ökad befolkning på dessa orter kan även den kommer-
siella service som finns få ett ökat underlag.  En sam-
manhållen och tät bebyggelse inom tätortsgränsen är 
effektivt utnyttjande av värdefulla markresurser. Det 
blir även lättare att ordna med service, kollektivtrafik, 
snöröjning, gemensamt vatten m.m. 

För att upprätthålla ett livskraftig Borås med en levan-
de landsbygd ska ny bebyggelse möjliggöras även där 
och i mindre orter.  Vid en sådan lokalisering av bebyg-
gelse är det viktigt att tillgängligheten till kollektivtra-
fik och befintlig service blir god. Bostadsbebyggelse 
på landet behöver också lokaliseras så att det finns 
goda förutsättningar för vatten- och avloppsförsörj-
ning. Utgångspunkten för ny bebyggelse på landsbyg-
den är att den lokaliseras så att inte jordbruksmark tas 
i anspråk. De areella näringarna bör prioriteras  och ska 
inte störas av tillkommande bebyggelse. 

Utformning och placering 
I kommunens olika delar är det viktigt att ta hänsyn 
till dess  landskapsbild och den lokala bebyggelsetra-
ditionen. Utformningen av ny bebyggelse och till-
byggnader eller förändringar av befintlig bebyggelse 
är viktiga för landskapsbilden och för hänsyn till den 
lokala bebyggelsetraditionen. Det är också av betydel-
se hur ny bebyggelse placeras i landskapet i förhållan-
de till befintlig bebyggelse, utblickar, väg, vegetation 
och topografi. 

Bebyggelseutveckling i mindre orter och på 
landsbygden

Utvecklingsstrategi
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Placering av vindkraft
Uppdrag på att ta fram en vindkraftsplan pågår. 
Därmed kan det bli aktuellt att på sikt reservera mark 
för vindkraftverk. Eventuella vindkraftsområden som 
pekas ut i en upprättad vindkraftsplan bör skyddas 
mot åtgärder som äventyrar möjligheten att bygga ut 
vindkraft.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Kommunen kan i översiktsplanen redovisa avgrän-
sade områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, så kallade LIS-områden. Syftet med att redovisa 
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen 
i områden som har god tillgång till fria strandområden 
och där en viss byggnation kan ske utan att strand-
skyddets syften åsidosätts. 

Borås Stad har idag inga utpekade LIS-områden. 
Översiktsplanen föreslår inga nya. Om LIS områden 
ska pekas ut i kommunen  behöver vidare utredningar 
göras för vilka områden som lämpar sig för detta. Läs 
mer om förutsättningarna för LIS-områden i del 3 - 
Hänsyn & riksintressen, delen om strandskydd. 

Se mer om exploatering på 
jordbruksmark i delen Hänsyn och 
riksintressen - Areella näringar. 

Planeringsprinciper 
• Bebyggelseutveckling bör i första hand ske genom 
förtätning och återanvändning av redan ianspråkta-
gen mark. På så sätt tas redan gjorda investeringar i 
vägar och annan infrastruktur till vara på och bebyg-
gelseutvecklingen sker ytsnålt och hållbart. 

• Ny bebyggelse utanför tätort ska generellt placeras i 
anslutning till befintlig bebyggelse, längs med vägar 
och på ett sätt som ansluter till det historiska bebyg-
gelsemönstret. Hänsyn ska tas till naturvärden, areella 
näringar och landskapsbild.

• I beredning kring förhandsbesked då det uppkom-
mer problem med enskilda – och allmänna intressen 
(exempelvis VA, kulturmiljöer) ska detta göras med 
detaljplan. 

• Större  grupper av ny bebyggelse ska styras till 
befintliga bebyggelsegrupper eller där de kan utgöra 
ett underlag för service och kollektivtrafik. Om antalet 
huvudbyggnader överstiger 20 stycken i ett område 
ska detaljplan upprättas. 

• Lokalisering i randzonen till Borås och serviceorterna 
ska ställas i relation till orternas framtida bebyggelse-
utveckling och behov av infrastruktur. Ny bebyggelse 
som kan försvåra en framtida planläggning ska alltid 
föregås av detaljplan. 

• Nya bostäder och besöksverksamheter på lands-
bygden har fördel av en lokalisering nära de starka 
kollektivtrafikstråken där det finns goda möjligheter 
till vardagsresande med kollektivtrafik.  

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny be-
byggelse får inte försvåra för rationellt brukande av 
jordbruksmark. 

Utvecklingsstratregi
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Stadsbyggnad och arkitektur

Utvecklingsstrategi

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 förhåll-
ningssätt till hur det befintliga formar villkoren för det 
nya. Översiktsplanen är tydlig med att mycket be-
byggelse ska tillkomma i centrala delar av framförallt 
staden men även de större orterna. De kulturhistoriska 
konsekvenserna av den inriktningen, av att upple-
velsen av centrum och stadsmässighet vidgas samt 
av större omvandlingar av industrimiljöer, kommer 
behöva bedömas och vägas mot varandra.  

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

God arkitektur 
Borås ska ha höga ambitioner när det gäller ny be-
byggelse. Det tillkommande har stor betydelse för en 
hållbar samhällutveckling  genom att bidra till attrakti-
vitet, kommersiella förutsättningar, miljöaspekter eller 
social interaktion. Att sträva efter en genomgående 

hög arkitektonisk kvalitet är därmed en självklarhet. 

Utgångspunkten bör vara att den nya bebyggelsen 
ska vara robust, användbar och välgestaltad. Robust 
kan syfta rent fysisk beständighet hos en byggnad, 
men också som hållbarhet i ett vidare perspektiv, att 
byggnader håller måttet och tål att åldras både som 
byggnad och som upplevelse. Användbar betyder att 
det som byggs ska ha god funktion och att byggna-
den 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. Be-
greppen robust, användbar och välgestaltad kommer 
genomsyra det Arkitekturpolitiska programmet, som 
kommer vara en viktig vägledning vad gäller arkitek-
toniska riktlinjer i Borås stadsbyggande. 

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

riksintressen. 

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

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

Planeringsprinciper
• Befintlig bebyggelse ska ses som en resurs och 
förutsättning för det nya. Utvecklingen i staden och 
tätorterna ska präglas av medvetenhet om de kvali-
teter och värden som befintliga miljöer kan bära på, 
samt hur detta kan stärka det tillkommande. 
 
• Ny  bebyggelse i staden ska hålla hög arkitektonisk 
kvalitet och utvecklas i harmoni med den historiska 
stadsmiljön. Utgångspunkten bör vara att ny bebyg-
gelse ska vara robust, användbar och välgestaltad. 

•  Stads- och  tätortsmiljöer ska erbjuda offentlig konst 
och kultur, som stärker en attraktiv miljö och skapar 
möten mellan människor.   

Läs mer
Kulturmiljöprogrammet
Arkitekturpolitiskt program 

No Limit är en street 
art festival som bjuder 
in konstnärer från hela 
världen att delta i för-
vandligen av det offentliga 
rummet.
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DEL 2 Mark - & vatten-
användning
Markanvändningskartorna är vägledande och ska fungera som 
stöd vid planering av bebyggelse, infrastruktur och bevarande av 
olika värden. Avgränsningarna för olika användningar är översikt-
liga och enskilda bedömningar behöver göras i senare skeden om 
hur nya förslag till markanvändning passar mot översiktsplanen. 

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Mark- & vattenanvändning
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Verksamhetsområden
Översiktsplanen pekar ut möjliga utredningsområden 
för nya storskaliga verksamhetsområden, utanför sta-
den. Ungefärliga tidshorisonter anges för respektive 
område. 

• V1. Kyllared/ Östra Brämhult 
Område i strategiskt läge utmed väg 40. Potential för 
transportorienterad verksamhet eller verksamheter 
som inte kräver centrala lägen. Området kräver utred-
ning av t.ex. trafikeffekter mm. Detalj- och dagligva-
ruhandel bör undvikas. Området ingår i Planprogram 
Östra Brämhult. (Kort sikt)

•  V2.  Väg 41 västra 
Område i strategiskt läge med möjlighet att nyttja 
både väg 27 och 41. Potential för transportorienterad 
verksamhet eller verksamheter som inte kräver centra-
la lägen. Området kräver utredning av t.ex. trafikeffek-
ter mm. Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. 
(Kort sikt)

•  V3. Väg 41 östra (Töllesjö) 
Område med bra transportstrategiskt läge och närhet 
till Sobacken/EMC. Eventuellt lämpligt för störande 
verksamheter eller verksamheter som inte kräver cen-
trala lägen. Fördjupade utredningar krävs. (Kort sikt)

•  V4. Viared Östra 
Strategiskt läge utmed väg 40. Potential för verk-
samheter som inte kräver centrala lägen. Området är 
trafikbelastat och kräver utredning av trafikeffekter. 
Detalj- och dagligvaruhandel bör undvikas. Planupp-
drag finns sedan tidigare men har avbrutits p.g.a. 
Götalandsbanan. Planarbetet kan sannolikt inte åter-
upptas innan utredning av järnvägen kommit längre. 
(Lång sikt)

•  V5. Viared västerut 
Markeringen visar den långsiktiga viljan att utveckla 
Viaredsområdet västerut mot Bollebygd för att möjlig-
göra framtida etableringar och ett livskraftigt närings-
liv. Exploatering sker i nuläget på Viared västra och 
omårdet beräknas vara färdigställt inom ca 10 år. Pilen 
på kartan visar riktningen för framtida etableringar. 
Planeringen ska ske samordnat med Bollebygds kom-
mun, Trafikverket mfl. Nya etableringar västerut kräver 
bl.a. nya trafikplatser. (Längre sikt)

•  V6. Godsterminal Syd 
Område i anslutning till gamla Varbergsvägen och 
Viskadalsbanan som med sitt strategiska läge är 
intressant som omlastningsplats för gods på väg och 
järnväg.  Möjlighet finns för gods att transporteras via 
Hallands hamnar. Området kräver bl.a. upprustning av 
Viskadalsbanan. (Längre sikt)

  

Beskrivning av utpekade områden

Mark- & vattenanvändning
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Urbana stråk
Som Utvecklingsstrategin beskriver är en viktig del i 
stadsutvecklingen att fokusera på urbana stråk. Här 
finns möjlighet för innerstadens kvaliteter att växa 
samtidigt som en tätare bebyggelse stärker förutsätt-
ningarna för hållbart resande.

Centrala urbana stråk
US1. Stadskärnan- Åsbogatan- Sjukhuset
Stråket försörjer flera busslinjer, med Södra Älvsborgs 
sjukhus som knutpunkt för lokal och regional trafik. 
Åsbogatan kan ses som en förlängning av stadskärnan 
med en blandad stadskaraktär. Sjukhuset är en stor 
arbetsplats och växer som knutpunkt för kollektivtra-
fiken, vilket gör närområdet intressant för bostadsför-
tätning och service. Eventuell tillkommande bebyggel-
se bör inrymma lokaler i bottenvåningarna.

US2. Stadskärnan- Simonsland – Knalleland 
Utvecklingen vid högskolan och Simonsland har 
utvidgat stadskärnan norrut. Utmed Skaraborgsvä-
gen och Viskan finns potential till en fortsättning på 
den utvecklingen. Miljöerna utmed Viskan erbjuder 
attraktiva lägen för tätare stadsbebyggelse som binder 
samman stadskärnan och Knalleland. Bebyggelsen har 
också kulturhistoriskt intressanta inslag som kan lyftas 
fram. Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrym-
ma lokaler i bottenvåningarna. Stråket är utsatt för risk 
och buller från väg och järnväg vilket gör att åtgärder 
kan behövas för att möjliggöra bostäder. 

US3. Stadskärnan- Norrby 
Stråket utmed Alingsåsvägen har relativt hög stads-
mässighet med ett visst serviceutbud runt Almåsgym-
nasiet. Närheten till centralstationen är attraktivt för 
bostäder och arbetsplatser. Flera busslinjer försörjer 
stråket, både stadstrafik och regionbuss mot Alingsås. 
Eventuell tillkommande bebyggelse bör inrymma 
lokaler i bottenvåningarna. Där Alingsåsvägen korsar 
Norrbyleden är trafiken intensiv och det finns risker 
med farligt gods som behöver hanteras för att möjlig-
göra mer bebyggelse.

US4. Stadskärnan-  Göta 
Stråket utgör koppling söderut och är en viktig en-
trépunkt till stadskärnan. Samtidigt är delen närmast 
stadskärnan dominerad av motortrafik och parke-
ringsytor. Motorvägen är en stark barriär och källa till 
risk och buller som försvårar förtätning med bostäder 
och annan känslig bebyggelse. För att få till ett mer 
sammanhållet stadsrum krävs åtgärder som minskar 
störningarna från motorvägen och möjliggör för t.ex. 
lokaler utmed gatan. Befintliga parkeringsytor kan 
effektiviseras genom parkeringshus som avskärmar 
motorvägen och samtidigt möjliggör för verksamheter 
i bottenvåningen. Vid Göta finns vissa områden med 
förtätningspotential som kan undersökas vidare. För-
utsättningar som behöver studeras är bl.a. värdefulla 
kulturmiljöer samt störningar från Kust till kustbanan.

US5 Stadskärnan-Druvefors 
Stadskärnan och Druvefors har successivt integrerats 
genom de senaste årens bebyggelseförtätning. Fort-
satt planering för bl.a. bostäder pågår utmed stråket 
och på båda sidor av motorvägen. Vägen är en central 
aspekt som måste hanteras i och med risker och stör-
ningar. Kombinationer av ny bebyggelse och andra 
åtgärder kommer krävas för att möjliggöra en fortsatt 
god stadsutveckling utmed stråket. 

Tillkommande byggnader utmed Druveforsvägen 
behöver samspela med gatan genom att öppna upp 
för verksamhetslokaler som ger liv till stråket. Det allt 
tätare stadsrummet kräver att trafikstrukturen ses över 
i ett större perspektiv och att tillgången till grönytor 
säkerställs. 

Mark- & vattenanvändning
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US6. Stadskärnan- Bergsäter/Bergsbo
Stråket utgör koppling för bl.a. gång- och cykeltrafik 
från stadsdelarna Bergsäter, Bergsbo och Trandared. 
Entrépunkten mot stadskärnan domineras av stora 
vägar som skapar barriärer. Fokus bör ligga på att 
skapa trygga kopplingar i den trafikintensiva miljön så 
att det blir mer attraktivt att röra sig till fots och med 
cykel utmed stråket.  Det kan involvera såväl rena trafi-
kåtgärder som ny bebyggelse med lämplig funktions-
blandning som bidrar till en mer stadsmässig miljö. 
Närmast stadskärnan finns Bergsäters verksam-
hetsområde med blandade verksamheter. Givet det 
centrala läget finns potential till utveckling med fler 
kontorsarbetsplatser, eventuellt med bostadskom-
plettering där förutsättningar finns. Buller och risker 
från väg 40 och 41 innebär utmaningar för bostads-
byggnation vilket gör att olika typer av användningar 
kan behöva prövas.  Mot Bergsbo finns en del glest 
bebyggda ytor som genom förtätning kan länka ihop 
stråket upp mot Trandared.  

Övriga urbana stråk
US7. Sjukhuset- Hässleholmen-Hulta
Kompletterande bebyggelse öster om sjukhuset kan 
binda samman Hässleholmen och Hulta med den cen-
trala bebyggelsen. Den täta kollektivtrafiken samt det 
utbyggda gång- och cykelnätet ger förutsättningar för 
nya bostäder med god tillgänglighet. Vid stadsdelstor-
gen bör fokus ligga särskilt på åtgärder som bidrar till 
stadsmässighet och trygga mötesplatser. Byggnader 
bör samspela med gata och inrymma lokaler om det 
bedöms lämpligt. 

US8. Knalleland - Sjöbo
Stråket har tät kollektivtrafik samt gång- och cykel-
kopplingar som ger goda förutsättningar för stads-
utveckling. Väg 42 går genom södra delen av stråket 
vilket kan försvåra bostadsbyggnation. Fokus kan där 
ligga på utveckling av arbetsplatser, service eller eve-
nemangsfunktioner kopplat till djurparken och are-
naområdet. I stråket genom Sjöbo finns stor bostads-
potential då Fristadsvägen avlastats från trafik sedan 
väg 42 drogs om. En Strategisk plan för Sjöbo kommer 
närmare beskriva möjligheterna att förtäta Sjöbo.  

US9. Norrby- Byttorp- Tullen/Hestra
Stråket är en viktig koppling mellan centrala staden 
och stadsdelarna i nordväst. Planerad bostadsutveck-
ling på Hestra gör att stråket är av strategisk vikt för 
att knyta samman stadsdelen med centrala staden. 
Dessutom är stråket en potentiell entrépunkt till en 
framtida stadsdel på Getängen och bör därför vara en 
förutsättning vid fördjupade utredningar där. Stora 
delar av stråket tangerar idag väg 180 vilket kräver att 
framkomligheten kan upprätthållas. En framtida om-
dragning av väg 180 kan möjliggöra att Alingsåsvägen 
omvandlas till en mer stadsmässig lokalgata. 

US10. Göta- Regementet- Gässlösa
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
staden med den nya bebyggelsen på regementsom-
rådet. På sikt bör stråket också kopplas vidare mot 
Gässlösa som pekas ut som utvecklingsområde. Ett 
attraktivt stråk är avgörande för att möjliggöra en 
tät stadsutveckling med hög andel gång-, cykel- och 
kollektivtrafik i tillkommande stadsdelar.  

US11. Druvefors- Kristineberg-  Dammsvedjan
Förtätning i stråkets förlängning kan bidra till en 
sammanhängande bebyggelse som kopplar Kristine-
berg och Dammsvedjan till centrala staden. Potential 
finns vid Kristinebergs centrum där en del service 
finns samlad, samt vid bostadsområdena utmed Lars 
Kaggsgatan. Risk och buller finns där stråket korsar 
Kust till kustbanan.

US12. Bergsäter/Bergsbo- Trandared
Stråket har strategisk betydelse för att binda samman 
Trandared med stadskärnan. Stråket utgör en entré-
punkt till Trandared som kan stärkas genom komplet-
terande bebyggelse och för t.ex. trafiksäkerhet. Stråket 
bör också kopplas till entrépunkten till natur- och 
rekreationsområdet Ollonstupet.

US13. Druvefors- Gässlösa
Inför en omvandling av Gässlösa bör stråket förstärkas 
söderut för att binda samman stadsdelarna. Strå-
ket bör ses som en förutsättning för en framtida tät 
stadsdel med goda kopplingar till centrala staden. 
Översvämningsrisk från Viskan samt förorenad mark är 
centrala förutsättningar som behöver utredas vidare.

Mark- & vattenanvändning
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Utvecklingsområden
Inriktningen är att områden inom Borås tätort, som 
idag innehåller t.ex. storskaliga verksamheter på sikt 
omvandlas till varierande miljöer med blandad bebyg-
gelse. Översiktsplanen pekar ut några större områden 
där omvandling till ny blandad bebyggelse kan bli 
aktuell, på kort eller längre sikt. . 

U1. Regementet
På gamla Regementsområdet har nya bostäder redan 
tillkommit. Detaljplanearbete pågår för nya etapper 
av framförallt bostäder. Det är viktigt att området 
får tydliga kopplingar till stadskärnan, så att det blir 
en naturlig del av staden. Det urbana stråket genom 
Göta och till viss del Lusharpan-området, utgör viktiga 
länkar mellan regementet och staden.

U2. Hestra
Planering för ny bostadsutbyggnad pågår som 
fortsättning på området Hestra Midgård. Attraktiva 
boenden kan utvecklas med närhet till naturområ-
den. Hestras koppling till centrala delar av Borås är en 
förutsättning för en god stadsutveckling där gång-, 
cykel- och kollektivtrafik underlättas.  

U3. Gässlösa
Avloppsreningsverket på Gässlösa ska flyttas till EMC 
på Sobacken vilket innebär att stora ytor frigörs för ny 
blandad bebyggelse. Uppdrag finns att ta fram en stra-
tegisk plan för ett stort antal nya bostäder i anslutning 
till Göta, samt verksamheter utmed riksväg 27. I upp-
draget ingår också att upprätta ett nytt naturreservat 
söder om riksväg 27 vid Bråts skjutfält. Gässlösa be-
höver kopplas ihop genom de urbana stråken genom 
Göta mot regementet, samt kopplas till Druvefors med 
goda gång- och cykelmöjligheter.

U4. Knalleland
Uppdrag finns att ta fram en strategisk plan för Knalle-
lands handels- och evenemangsområde. Handels- och 
eventområdet ska kunna utvecklas och modernise-
ras med en tydlig koppling mellan östra och västra 
delområdet. En kraftfull bostadsutbyggnad kan 
möjliggöras inom området och Knallelands koppling-
ar mot stadskärnan via Skaraborgsvägen är en viktig 
förutsättning. Syftet med den strategiska planen är 
också att studera trafikproblemen i området så att 
framkomlighet för genomfartstrafik, kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik prioriteras. 

U5. Pantängen/Getängen
När kraftvärmeverket vid  Pantängen/Getängen är ut-
tjänt finns möjlighet att omvandla ett stort område till 
mer blandad stadsbebyggelse. Detta förväntas ske på 
längre sikt, sannolikt kring år 2035. Området pekas ut 
i denna översiktsplan för att uppmärksamma möjlig-
heterna till omvandling på längre sikt. Uppdrag finns 
på att ta fram ett planprogram för området. Fokus ska 
ligga på utredning av övergripande trafik- och be-
byggelsestruktur och hälsa/säkerhet givet nuvarande 
användning som industri och energiproduktion.  
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I Dalsjöfors tätort bor det ca 3 500 personer (2015). 
Dalsjöfors är serviceort för ett omland med drygt 7 000 
personer, beräknat som den tidigare kommundelen 
som inkluderar tätorterna Aplared, Dannike, Gång-
hester, Målsryd, Rångedala, Äspered samt bebyggelse 
utanför tätort. Totalt sett bor det alltså nästan 11 000 
invånare  i Dalsjöfors med omland.

I Dalsjöfors finns låg- mellan och högstadieskola,  
äldreboende, vårdcentral och bibliotek. Därutöver 
finns kommersiell service i form av livsmedelsbutik, 
kaféer, restauranger, gym mm. Utbudet är framförallt 
samlat kring torget och Storgatan som löper centralt 
genom tätorten. En del av den offentliga servicen, t.ex. 
vårdcentralen är dock placerad en bit ifrån de centrala 
delarna.

Förslag till markanvändning
Ambitionen  är att stärka Dalsjöfors utbud av bostäder, 
service och kollektivtrafik. Fokus ligger på att samla 
bostäder och funktioner framförallt kring torget och 
utmed Storgatan. Kollektivtrafiken kan lyftas fram och 
kompletteras med pendelparkering för att 

skapa en tydligare knutpunkt där buss och centrum-
funktioner drar nytta av varandra. På kartan föreslås att 
området kring torget och utmed Storgatan fortsätter 
utvecklas som en tät centrumbebyggelse. Här efter-
strävas täthet och blandning av bostäder och funktio-
ner genom omvandling eller påbyggnad. Öppna bot-
tenvåningar utmed Storgatan bör prövas för att skapa 
liv och rörelse. Gång- och  cykeltrafik bör prioriteras för 
att skapa en tryggare trafikmiljö och göra det enklare 
att promenera eller ta cykeln till centrum. I anslutning 
till centrumbebyggelsen bör möjligheten att utveckla 
en pendelparkering för byte mellan cykel, bil och buss 
studeras. 

I området närmast runt centrum (ca 600 meter) 
föreslås en förtätning och komplettering med främst 
bostäder som stärker underlaget för funktionerna i 
centrum. Visst inslag av andra funktioner, t.ex. offent-
lig eller kommersiell service är positivt för att blanda 
den byggda miljön. Avståndet möjliggör gång- och 
cykeltrafik till centrum. I övriga tätorten föreslås en 
generell förtätning med bostäder. Komplettering med 
nya bostadstyper och storlekar bör eftersträvas.

Dalsjöfors
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Fristad tätort inkluderar Sparsör och har totalt ca 5 100 
invånare (2015). Med tätorterna Bredared, Borgstena 
och Frufällan samt omgivande landsbygd bor det ca 
10 000 invånare i Fristad och dess omland. Som  kom-
munens största tätort efter Borås finns stor potential 
till en positiv befolkningsutveckling och större utbud 
av bostäder och service. 

Det  geografiska läget ger goda kommunikationer 
med bl.a. vägarna 42 och 183 samt järnvägen genom 
orten. Fristad centrum har ett utbud av kommersiell 
och offentlig service som framförallt är samlat runt 
torget och stationen. Tätorten har en relativt tät 
bebyggelsestruktur närmast centrum med en del 
flerbostadshus. Längre bort från centrum domineras 
bebyggelsen av småhus medan omlandet präglas av 
jordbrukslandskap, skog och varierad natur.

Förslag till markanvändning
Centrumbebyggelsen föreslås förtätas med bostä-
der och fler servicefunktioner. Det finns potential 

att utveckla stationsområdet genom fler bostäder i 
närheten samt bättre möjligheter till färdmedelsbyten, 
t.ex. pendelparkering. Den centrumnära bebyggelsen 
(ca 600 meter) har möjlighet att utvecklas till en tätare 
bebyggelse på gång- och cykelavstånd. Bostadsförtät-
ning har nyligen skett söder om Nya kyrkvägen, och 
det finns potential att fortsätta den utvecklingen för 
att skapa mer boende nära station och centrum. Väster 
om järnvägen finns också möjligheter att planera för 
nya bostäder med olika bostadstyper och upplåtelse-
former. Det är viktigt att få till gång- och cykelkopp-
lingar som gör det enkelt att nå centrum och station. I 
övriga tätorten bör nya bostäder tillkomma på rimliga 
avstånd från busshållplatser.

Viktiga grönområden finns utmed Munkån och vid 
badplatserna Asklanda, Skalle samt idrottsanlägg-
ningar vid Heden och Fristadskolan. Dessa ska värnas 
i all planering. Andra mindre grönytor finns även inom 
tätorten där hänsyn ska tas i samband med ny bebyg-
gelse. 

Fristad
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Sandared har ca 3500 invånare i tätorten. I hela omlan-
det inklusive orterna Sjömarken, Sandhult, Hedared 
och landsbygden bor ca 8 800 invånare. Det geografis-
ka läget nära Göteborg är attraktiv för pendling, men 
även till närliggande arbetsplatser i Viared. Bostads-
beståndet domineras av småhus, flerbostadshusen 
finns främst nära centrum i  Sandared. Servicen är 
framförallt koncentrerad till centrum, med t.ex. hög-
stadieskola, bibliotek, vårdcentral och livsmedelsbutik. 
Sandareds station har tågtrafik på kust- tillkustbanan 
mellan Göteborg och Kalmar. Ett antal busslinjer går 
också mellan Sandared och Borås. Tågresandet är lågt 
jämfört med busstrafiken, främst pga dålig kapacitet 
på järnvägen.  

Göteborgsvägen är en generell utmaning för både 
Sandared och Sjömarken med hög trafikbelastning 
under delar av dygnet. Trafiksäkerhet och buller 
begränsar möjligheterna att utveckla fler bostäder i 
strategiska lägen nära kollektivtrafik. Mot Borås har 
trafiksituationen dessutom blivit mer ansträngd sedan 
anslutningen mellan väg 27 och väg 40 öppnade. 

Borås Stad och Trafikverket samverkar för att hitta 
lösningar på trafiksituationen. Den utpekade nya vä-
ganslutningen för 180 från Viared är en förutsättning 
för att avslasta Sandared och Sjömarken från genom-
fartstrafik. 

Förslag till markanvändning
Sandareds centrum har stor potential att utveckla sitt 
utbud av bostäder och servicefunktioner. Fler boende 
nära stationen stärker underlaget för tåg och kan moti-
vera en upprustning av järnvägen. Det är en viktig del i 
att skapa en attraktiv regiontrafik som ansluter till den 
framtida Götalandsbanan. Stationsområdet bör också 
utvecklas för byten mellan cykel, bil och buss/tåg genom 
attraktiva pendelparkeringar. Den centrumnära bebyg-
gelsen (ca 600 meter från stationen) kan förtätas med 
fler bostäder som möjliggör gång- och cykeltrafik till 
stationen. Övriga tätorten domineras av småhusbebyg-
gelse och föreslås kompletteras med nya bostadstyper 
där det är lämpligt. Viktiga grönområden och natur- och 
rekreationsområden, t.ex. badplatserna vid  Viaredssjön 
ska värnas vid förtätning av bebyggelsen.

Sandared

Mark- & vattenanvändning
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Tätorten Viskafors ligger ca 13 km söder om Borås och 
har ca 3 800 invånare (inklusive Svaneholm). Med när-
liggande  tätorterna Rydboholm, Kinnarumma, Bosnäs 
samt landsbygd uppgår befolkningen till ca 6 500 in-
vånare i hela omlandet. I Viskafors finns förskola, skola, 
bibliotek, vårdcentral, livsmedelsbutik mm. Servicen är 
huvudsakligen samlad kring torget. Kollektivtrafiken 
försörjs av buss och tåg. Tågstationen är dock placerad 
ca 1 km från Viskafors centrum, vilket gör att tågre-
sandet står för en låg andel av kollektivtrafikresandet. 
Storsjöns naturreservat erbjuder naturupplevelser och 
rekreationsmöjligheter. 

Förslag till markanvändning
Centrum och torget har potential att utvecklas genom 
att fler bostäder tillkommer. Funktioner bör sam-
las inom centrum för att hålla ihop den småskaliga 
karaktären och uppmuntra till rörelse med gång och 

cykel. På sikt skulle en flytt av tågstationen vara positiv 
för att skapa en attraktiv knutpunkt för både buss och 
tåg med pendelparkering i strategiskt läge. Att flytta 
stationen kräver ett större resandeunderlag vilket 
motiverar att den huvudsakliga förtätningen sker i 
centrum. Tills  vidare bedöms buss utgöra den huvud-
sakliga kollektivtrafikförsörjningen. 

Bostadsförtätning bör också ske i centrumnära lägen 
för att stärka orten. Betoningen bör ligga på flerbo-
stadshus för att blanda upp den småhusdominerade 
miljön. Det finns också  potential att utveckla attrakti-
va bostadsmiljöer t.ex. utmed Viskans östra sida med 
närhet till såväl centrum som Storsjön med omgiv-
ningar. I övriga delar av tätorten kan förtätning ske där 
det är lämpligt. Det är viktigt att tillgodose gång- och 
cykelmöjligheter inom orten, med betoning på kopp-
lingar till centrum.    

Viskafors

Mark- & vattenanvändning
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DEL 3 Hänsyn och 
riksintressen
Hänsyn & riksintressen redovisar områden med särskilda kvali-
teter eller andra förhållanden som det kan behöva tas hänsyn 
till vid till exempel detaljplanering, bygglovprövning eller andra 
åtgärder i den fysiska miljön. Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska 
översiktsplanen redovisa hur kommunen tänker ta hänsyn till allmänna 
intressen vid beslut om användning av mark och vatten. Allmänna 
intressen rör t.ex. natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter, 
kommunikationsleder samt vissa bestämmelser i Miljöbalken (MB).

Högupplösta kartor i större format finns tillgängliga på boras.se/oversiktsplan
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Hänsyn till allmänna intressen
Byggande och andra förändringar i mark- och vatte-
nanvändningen behöver inte vara oförenliga med ett 
annat allmänt intresse. Utpekade hänsynsområden 
kan därför överlappa  andra föreslagna områdesan-
vändningar, t.ex. stadsbebyggelse. När översikts-
planen upprättas är det också svårt att förutse alla 
framtida önskemål om byggande eller andra åtgärder. 
Därför måste avvägningen mot allmänna intressen 
ofta göras i varje enskilt fall. Redovisningen av hän-
synsområden ska underlätta sådana avvägningar. 
Här redovisas till exempel områden där det kan vara 
olämpligt med en viss typ av bebyggelse eller där 
särskilda krav ställs på utformning eller fördjupade 
utredningar. Det kan handla om områden med höga 
natur- och kulturvärden eller områden med risker och 
störningar. För varje hänsynsområde anges riktlinjer 
för vilken typ av hänsyn som behöver tas. 

Hänsynsområdena redovisas under fyra hänsynskate-
gorier där ett antal olika hänsynstyper ingår. Hänsyn-
skategorierna är:

• Natur- och kulturmiljövärden
• Areella näringar
• Råvarutillgångar och samhällsviktiga verksamheter
• Miljö, hälsa och säkerhet

Hänsyn till riksintressen
Allmänna intressen som är särskilt värdefulla och av 
betydelse för hela landet kallas riksintressen. Enligt 
miljöbalken ska områden som är av riksintresse skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada deras vär

den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena 
eller anläggningarna för avsett ändamål. För  områden 
som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur 
kommunen avser tillgodose dessa. Borås översiktsplan 
redovisas riksintressena i ett separat avsnitt som gör 
det enkelt att hitta informationen. 

Aktualisering av kartmaterial
Urvalet av hänsynsområden är gjort utifrån vad som 
bedöms intressant ur översiktligt perspektiv. Vissa 
hänsynsområden är relativt beständiga över tid, med-
an andra kan förändras i takt med ändrad lagstiftning 
eller i samband med att ny kunskap utvecklas. Kar-
torna ger därför en bild av läget när översiktsplanen 
upprättades. 

Den antagna översiktsplanen kommer finnas som 
digitalt kartverktyg på kommunens webbplats. Det 
möjliggör  löpande uppdatering av underlaget i del 
3 - Hänsyn och riksintressen. Det aktuella underlaget 
kommer finnas i kartverktyget.  

I vissa fall hänvisar planen även till planeringsunderlag 
som är tillgängliga på myndigheters webbplatser.  

Hänsyn och riksintressen
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Skyddad natur

Naturreservat
Naturreservat finns upprättade för att skydda värde-
fulla naturområden med stöd i Miljöbalken. Enligt MB 
7 kap 4 § får ett mark- och vattenområde förklaras 
som naturreservat  av länsstyrelsen eller kommunen i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områ-
den för friluftslivet. I och i anslutning till naturreservat 
tillåts inga åtgärder som påverkar värdena negativt. 
Värdebeskrivningar och skyddsföreskrifter finns upp-
rättade för respektive område. I Borås stad är följande 
områden skyddade genom naturreservat: 

• Backa 
• Flenstorp (kommunalt)
• Kröklings hage 
• Lindåsabäcken (kommunalt)
• Mölarp 
• Rya åsar (kommunalt)
• Rölle
• Storsjön (kommunalt)
• Sundholmen 
• Torpa
• Tranhult 
• Tränningen 
• Vänga mosse (kommunalt)
• Älmås (kommunalt)

Ett  ytterligare naturreservat planeras av kommunen 
på det militära övningsfältet Bråt. Området har höga 
naturvärden och kommunen har efter samråd med 
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen aktualiserat frågan 
om att bilda ett kommunalt naturreservat i området. 
Försvarsmakten bedriver idag verksamhet på Bråts 
skjutfält och samråd sker därför mellan kommunen 
och Försvarsmakten angående reservatsbildning. 

Djur- och växtskyddsområden
Djur- och växtskyddsområden finns till för att skydda 
sällsynta  eller störningskänsliga arter. Inom djur- och 
växtskyddsområde kan länsstyrelsen eller kommunen 
meddela särskilda föreskrifter som inskränker rätten 
till jakt eller fiske eller allmänhetens rätt att uppehålla 
sig i området (MB 7 kap 12§). I Borås Stad finns ett 
antal fågelskyddsområden i Frisjön och Sörsjön nära 
gränsen till Marks kommun. 

Naturminne
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller 
kommunen förklaras som naturminne, om det be-
höver skyddas eller vårdas särskilt. Förklaringen får 
omfatta även det område på marken som krävs för att 
bevara naturföremålet och ge det behövligt utrymme 
(MB 7 kap 10 §) I Borås Stad finns idag sju naturmin-
nen i form av sju grövre träd och en allé (Bredareds 
prästgård). Kommunen kan peka ut nya områden som 
naturminnen.

Biotopskydd
Små  och särskilt värdefulla naturområden i skogsmark 
eller jordbruksmark kan avsättas som biotopskydd, på 
upp till 5 ha och fungerar i praktiken som naturreser-
vat. Skogsstyrelsen är den myndighet som beslutar 
om biotopskydd på skogsmark medan Länsstyrelsen 
fattar beslut på övrig mark. I biotopskyddsområdet får 
inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan 
skada naturmiljön. Generellt biotopskydd gäller för 
alléer, källor med omgivande våtmark, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker, stenmurar samt 
åkerholmar upp till 0,5 ha. Om det finns särskilda skäl 
får dispens från förbudet ges i det enskilda fallet. 

Natur- och kulturmiljövärden

Naturminnen och biotopskyddsområden finns 

redovisade på Naturvårdsverkets webbtjänst 

Skyddad natur. 

Hänsyn och riksintressen
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Strandskydd 
Strandskyddet  ska trygga förutsättningarna för 
allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet. I hela landet gäller ett gene-
rellt strandskydd vid hav, sjöar och vattendrag. Det 
skyddade området är normalt 100 till 300 meter från 
strandkanten såväl på land som i vattenområdet och 
omfattar även undervattensmiljön. 

Inom  strandskyddsområde är det förbjudet att upp-
föra nya byggnader, ändra användning, byggnader 
eller anläggningar så att de avhåller allmänheten från 
området eller vidta andra åtgärder som väsentligen 
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter. Dis-
pens från strandskyddsbestämmelserna kan ges om 
åtgärden inte strider mot strandskyddets syfte och 
om särskilda skäl uppfylls. Vid varje beslut om dispens 
eller upphävande av strandskydd i detaljplan ska en fri 
passage till vattnet lämnas för allmänheten. Länssty-
relsen har möjlighet att överpröva kommunens beslut 
om dispens från strandskyddet.

Riktlinjer för strandskyddsområden
• Inom strandskyddat område ska ny bebyggelse 
normalt inte tillåtas. Vid prövning  av ny bebyggelse, 
anläggningar eller andra åtgärder inom strandskydds-
områden ska miljöbalkens (7 kap 13-18 §) särskilda 
skäl tillämpas.

• Kommunen  kan peka ut områden för landsbygds-
utveckling i strandnära lägen (LIS). Där kan dispens 
från strandskyddet prövas om det bedöms bidra till 
landsbygdens utveckling. Idag finns inga utpekade 
LIS-områden inom Borås Stad. Om det är aktuellt att 
peka ut LIS-områden ges uppdrag som exempelvis 
tematiskt tillägg till översiktsplanen.   

1. Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.

2. Området är genom väg, järnväg, bebyggelse, 
verksamhet eller annan exploatering väl avskild från 
området närmast strandlinjen.

3. Området behövs för en anläggning som för sin 
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan inte 
tillgodoses utanför området.

4. Området behövs för att utvidga en pågående 
verksamhet och  utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området.

5. Området behöver tas i anspråk föra att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området.

6. Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
annat mycket angeläget intresse.

Strandskyddsdispens - särskilda skäl
Dispens från strandskyddet kan prövas av 
kommunen om det anses finnas särskilda skäl. 
Dessa är:

Hänsyn och riksintressen
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Övriga områden med höga 
naturvärden

Naturvärden klass I och II
Lokala  inventeringar av höga naturvärden finns i 
kommunens Naturdatabas som är en del av Natur-
vårdsprogrammet. Inventeringen ligger till grund för 
planering och naturvårdsarbete i olika former. I Natur-
databasen ingår bl.a. odlingslandskap och betesmar-
ker, skogar, våtmarker samt sjöar och vattendrag som 
hyser höga naturvärden enligt en tregradig klassifi-
cering. Många av områdena saknar fastställt skydd 
men har utifrån sina unika förekomster eller andra 
egenskaper så höga värden att de bedöms skyddsvär-
da. Översiktsplanen anger övergripande riktlinjer för 
områden med höga naturvärden med Naturdataba-
sen som underlag. 

Nyckelbiotoper
Nyckelbiotoper är skogsområden med mycket höga 
naturvärden. Områdena  anses ha förutsättningar att 
hysa hotade och rödlistade arter. I Borås Stad finns ett 
stort antal små områden i skogsmarken som av Skogs-
styrelsen klassats som nyckelbiotoper.

Skyddsvärda träd
Vissa träd har stor betydelse för den biologiska mångfal-
den och har stark koppling till kulturlandskapet. 

Skyddsvärda träd har inget formellt skydd i miljöbal-
ken, men genom att de uppmärksammas 

i länsstyrelens inventering ökar möjligheten till hän-
syn i samband med exploatering och andra fysiska 
förändringar. 

Ängs- och betesmarker
Ängar och naturbetesmarker förknippas med en rik 
flora av kärlväxter och har ofta betydelse för den 
biologiska mångfalden och för upplevelsen av kul-
turlandskapet. Borås Stad hyser ett stort antal sådana 
områden. 

Våtmarker
Våtmarker har stor betydelse för många djur- och 
växtarter. I kommunen finns många våtmarksområ-
den, enligt länsstyrelsens våtmarksinventering. 

Riktlinjer för områden med höga naturvärden
• Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked 
och bygglov i eller i anslutning till värdefulla naturom-
råden ska åtgärdens påverkan på naturmiljön bedö-
mas.  

• Värna områden med ”högsta naturvärde” (klass I) 
eller ”mycket högt naturvärde”(klass II) gentemot 
åtgärder som påverkar området negativt.  

• Områden med ”höga naturvärden” (klass III) ska så 
långt möjligt värnas gentemot åtgärder som påverkar 
området negativt.

• Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden 
av klass  I eller II inte kan förhindras ska kompensa-
tionsåtgärder genomföras inom kommunen.

• Värna viktiga spridningskorridorer, reproduktions-
områden, rastplatser  och uppväxtmiljöer för djur 
och växter gentemot åtgärder som påverkar området 
negativt.

• Sällsynta och rödlistade arter bör få möjlighet att 
fortleva på den plats de finns.

• Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om före-
komsten av höga naturvärden inom kommunen. 

Läs mer på: 

lansstyrelsen.se/vastragotaland
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Friluftsliv

Borås erbjuder ett brett utbud av rekreations- och 
friluftsområden, såväl nära staden och tätorterna som 
på landsbygden. Med en tätare stad ökar behovet av 
stadsnära friluftsliv. Närhet till små och stora områden 
av olika karaktär är avgörande för en aktiv livsstil och 
har positiv inverkan på bl.a. fysisk och psykisk hälsa. 
Att hålla ihop bebyggelsen och värna de gröna kilarna 
runt staden möjliggör ett långsiktigt och stadsnära 
friluftsliv. 

Utpekade  områden med höga friluftsvärden är större 
områden med exempelvis anläggningar, spår och 
leder. Vissa badplatser vid de större sjöarna finns med 
för att visa på vikten av att upprätthålla tillgänglighe-
ten utmed strandremsor. Det kan också vara områden 
med potential eller behov av att utveckla friluftslivet 
genom olika åtgärder. Kartan redovisar därför områ-
den där hänsyn kan behöva tas både till det befintliga 
friluftslivet och till möjligheten att utveckla nytt. Söder 
om staden finns ett särskilt behov av att skapa nya 
områden för rekreation och friluftsliv, i synnerhet då 
regementsområdet och Gässlösa förtätas med fler 
bostäder. Områdena är i vissa fall relativt utbredda 
och visar främst vikten av att ta hänsyn till friluftslivets 
förutsättningar då olika intressen vägs mot varandra. 

Riktlinjer för områden med höga friluftsvärden

• I områden med höga friluftsvärden ska hänsyn tas till 
befintligt friluftsliv samt till möjligheten att utveckla 
friluftslivet i framtiden.

• Särskild  hänsyn ska tas till tätortsnära friluftsområ-
den för att säkerställa möjligheten till en aktiv livsstil 
och god hälsa även när staden och tätorterna växer 
med mer människor. 

• Kommunen ska i samarbete med andra aktörer aktivt 
verka för att utveckla befintliga och nya områden för 
friluftsliv med avseende på tillgänglighet och funktion.

Rya åsar, Mölarp-Krökling samt Yttre Åsun-

den-Torpasjön är av riksintresse för frilufts-

livet. Dessa redovisas separat i avsnittet om 

riksintressen.
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Kulturmiljö

I Borås finns de värdefulla kulturmiljöerna främst 
representerade på landsbygden i form av exempel-
vis gamla odlingslandskap, men även i staden och i 
tätorterna där det ofta rör sig om miljöer kopplade 
till textilindustrin och dess framväxt. Kunskapen om 
kommunens kulturmiljöer finns samlad i Borås Stads 
Kulturmiljöprogram (2001) samt i dokumentet Indust-
ribyggnader i Borås Stad (1996). Kulturmiljöprogram-
met är ett samlat kunskapsunderlag och handlings-
program för hur man ska hantera kulturmiljövårdens 
intressen i kommunen. Programmet ska i första hand 
användas i kommunens samhällsplanering och för 
handläggning av bl.a. bygglovärenden, samt ge stöd 
och riktlinjer för vård och säkerställande av bebyggel-
sen. 

Kulturmiljöprogrammet är ett planeringsunderlag 
där de utvärderade miljöerna ses som utredningsom-
råden där man inför konkreta exploateringsåtgärder 
bör göra fördjupade studier av det specifika området. 
Dessa studier kan innehålla analyser och rekommen-
dationer som är kopplade till de aktuella förutsätt-
ningarna. Det kan t.ex. vara aktuellt med en arkeolo-
gisk utredning eller en analys av odlingslandskapet 
med hjälp av historiskt kartmaterial.

Arbete pågår med att uppdatera Kulturmiljöpro-
grammet så att miljöer från senare bebyggelseepoker 
inventeras och integreras. 

I Borås finns också tre områden av riksintresse för kul-
turmiljövård. Dessa har skydd enligt 3 kap 6 § 
Miljöbalken. Områdena redovisas i avsnittet om riksin-
tressen.    

Riktlinjer för områden med höga 
kulturmiljövärden
• Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt 
för kunskapen om och hänsynstagandet till kommu-
nens värdefulla kulturmiljöer.  

• Skydda enskilda byggnader och bebyggelsemiljöer 
med kulturhistoriskt värde mot åtgärder som påverkar 
det kulturhistoriska värdet negativt. 

• Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och land-
skapsbild vid placering och utformning av ny bebyg-
gelse och anläggningar

• Skydda kulturhistoriska värdefulla stads- och land-
skapsmiljöer från åtgärder som försämrar upplevelsen 
av, och tillgängligheten till dessa.

• Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom 
eller i anslutning till bebyggelse- eller landskaps-
miljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade 
utredningar behöva genomföras för att säkerställa 
att utpekade värden inte går förlorade utan istället 
bevaras och berikas.  
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UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG      75

Areella näringar
De  areella näringarna, ibland kallade gröna näringar, 
har stor betydelse för natur- och kulturvärden, ekosys-
temtjänster, landskap och produktion. Det är värde-
fullt att behålla och utveckla det jord- och skogsbruk 
som finns för att möjliggöra en viss lokal livsmedel-
försörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet 
öppet.

Jord- och skogsbruk är enligt MB 3 kap 4§ av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas 
i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och om behovet inte kan tillgodo-
ses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt 
genom att annan mark tas i anspråk. En sammanhål-
len bebyggelse och restriktiv hållning gentemot ian-
språktagande av produktiv jordbruksmark ska därför 
gälla för att värna om jordbrukets förutsättningar på 
lång sikt.  Stor försiktighet gäller också  för ny bebyg-
gelse i obebyggda skogsområden eller i områden där 
skogsbruk kan försvåras.  Genom att sträva efter att 
hålla ihop bebyggelsen och undvika åtgärder som 
fragmenterar landskapet kan hänsyn tas till allmänna 
intressen som natur, - kultur och rekreationsvärden.  

Riktlinjer för areella näringar
• Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen ska 
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt 
skada eller försvåra ett rationellt skogsbruk. 

• Jordbruksmark bör inte tas i anspråk och ny bebyg-
gelse eller annan ändrad markanvändning får inte 
försvåra för rationellt brukande av jordbruksmark.

• Om  exploatering av jordbruksmark ändå övervägs 
ska en bedömning och avvägning mellan byggnation 
och allmänna intressen göras. Bedömning ska göras 
utifrån frågan om jordbruksmarken är brukningsvärd. 
Om jordbruksmarken bedöms brukningsvärd ska be-
dömning göras utifrån huruvida exploateringen är av 
väsentligt samhällsintresse samt om exploateringen 
kan ske på annan plats än på brukningsvärd jordbruk-
smark. 

• Om bostadsbebyggelse planeras i närheten av jord-
bruksföretag ska tillräckliga skyddsavstånd iakttas så 
att störningar i form av till exempel buller och lukt och 
risk för konflikter mellan bostäder och jordbruksföre-

tagen undviks. 
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Råvarutillgångar & samhällsviktiga verksamheter
Dricksvatten
Tillgång  på vatten för dricksvattenförsörjning är en 
central naturresurs av stort samhällsintresse. Vatten-
förekomsten är en sårbar del i vattenförsörjningen 
som ställer höga krav på varsamt nyttjande och skydd 
mot sådant som kan påverka vattnets kvalitet och 
kvantitet negativt. Vattentäkter är skyddade genom 
vattenskyddsområden som innebär vissa begräns-
ningar och restriktioner på verksamheter och boende. 
Länsstyrelsen, och för vissa mindre täkter kommunen, 
beslutar om skyddsområden och vilka bestämmelser 
som gäller i skyddszonerna. 

För den allmänna dricksvattenförsörjningen i Borås tas 
råvatten från Öresjö och processas i Sjöbo vattenverk. 
Denna försörjning står för över 90 % av allt kommu-
nalt dricksvatten. Reservvatten kan ledas från Ärting-
en till Sjöbo vattenverk, i händelse av produktionsstör-
ningar i Öresjö. Produktion av dricksvatten  sker även 
i Dalsjöfors, Rångedala, Bredared och Hedared. Alla 
vattentäkter inom Borås Stad som producerar allmänt 
dricksvatten har ett gällande skyddsområde, inklusive 
Ärtingen. Dessutom ingår delar av Ramslätts skydds-
område i Marks kommun även i Borås. 

Vattenförsörjning på längre sikt
Råvattentillgången  bedöms vara god i kommunen, 
med det finns periodvis en kapacitetsbrist i Sjöbo 
vatten-verk. Med en beräknad befolkningsökning på 
upp till 140 000 invånare till 2035 behöver dricksvat-
tenproduktionen anpassas. Det kan innebära att leve-
ranssäkerheten på sikt behöver öka genom ytterligare 
ett vat-tenverk. Produktionen på Sjöbo kommer därför 
behöva ses över för att möta framtidens behov, detta 
är ett arbete som är planerat att starta 2017.  Det finns 
idag inga beslut om lokalisering av eller byggnation 
av ett nytt verk.

För att en stad i Borås storlek skall kunna ha en lång-
siktigt säkrad dricksvattenförsörjning i ett flergenera-
tionsperspektiv kan behovet av redundant dricksvat-
tenproduktion vara avgörande. Redundans avser bl.a. 
systemens tillförlitlighet och förmågan att upprätthål-
la en god vattenförsörjning även vid störningar. Det 

skulle i Borås innebära att råvatten kan behöva tas från 
någon av de identifierade potentiella dricksvatten-
täkterna samtidigt som Öresjö och Ärtingen behålls i 
produktion. 

Det finns ett antal potentiella dricksvattentäkter som 
kan vara värdefulla för att trygga en långsiktig dricks-
vattenförsörjning i Borås. Planering och exploatering 
behöver ta nödvändig hänsyn så att möjligheten att 
nyttja dem för framtida dricksvattenproduktion inte 
äventyras. De identifierade grundvattenresurserna 
är stora, men kan inte ensamt leverera den mängd 
dricksvatten som Borås har behov av. Därför avses inte 
de potentiella dricksvattenresurserna för grundvatten 
ingå i en framtida dricksvattenförsörjning av Borås 
Stad. Följande potentiella ytvattentäkter pekas därför 
ut som områden där särskild hänsyn bör tas:

• Säven
• Tolken
• Åsunden
• Frisjön
 

Riktlinjer för dricksvattenförsörjning

• Kommunen ska arbeta för fullgod och säker dricks        

vattenförsörjning med avseende på både 

vattentäkt och produktionsanläggning.

• I anslutning till utpekade potentiella vattentäkter ska     

särskild hänsyn tas till möjligheten att utnyttja dem 

för framtida dricksvattenproduktion. 

• Mellankommunal samverkan ska ske så att åtgärder 

inte planeras som riskerar att påverka dricksvattenför-

sörjningen negativt. 
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VA-försörjning (Vatten och avlopp)
Arbetet med strategisk VA-planering sker i linje med 
åtgärd 37 i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
Genom arbetet bidrar Borås stad till målet att upp-
nå god ekologisk status, god kemisk status och god 
kvantitativ status i de vattenförekomster som finns 
i kommunen. Dagvatten är en fråga som får särskild 
fokus. Borås Stads Riktlinjer för dricksvatten- och 
avloppsförsörjning innehåller ställningstaganden och 
förhållningssätt för att uppnå hållbar och långsiktigt 
VA-försörjning i kommunen. Därtill har Borås Stad 
tagit fram en Vatten- och avloppsförsörjningsplan som 
anger vilka åtgärder som behövs inom VA-försörjning-
en.

Avlopp
Omhändertagandet  av avloppsvatten från bostäder 
och verksamheter i kommunen fungerar bra på det 
stora hela. I vissa områden behöver det göras en del 
förbättringar. Utsläppen av skadliga ämnen till miljön 
måste minska, liksom risken för att människor blir sju-
ka av en dålig hantering av avloppsvatten. Avloppsre-
ning sker idag huvudsakligen på Gässlösa. Inom några 
år kommer detta ersättas av ett nytt avloppsrenings-
verk på Sobacken som en del i ett samlat Energi- och 
Miljöcentrum.  

Dagvatten
Dagvattenhanteringen från bebyggda områden hand-
lar i vanliga fall om att avleda vattnet på ett säkert sätt 
till ett vattendrag. Miljökraven ökar på avledningen 
för att förbättra statusen på vattendragen. Borås Stads 
Riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning 
gäller för dagvattenhanteringen.

Riktlinjer för VA-försörjning
• Alla fastigheter  i kommunen med behov av dricks-
vatten och avloppsförsörjning ska ha en godkänd 
anläggning.

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt 
VA-nät ska kommunen överväga ny detaljplan i syfte 
att reglera befintlig bebyggelse samt för att förtäta be-
byggelsen så att fler fastigheter ska dela på kostnaden 
för vatten och avlopp. 

• För områden som är aktuella att ansluta till allmänt 
vatten- och avloppsnät ska verksamhetsområdet 
antas för alla tre vattentjänsterna, dricks-, spill- och 
dagvatten

• Dagvattenflöden ska reduceras och regleras för 
minskad belastning på ledningsnät och recipienter. 
Framtida klimatförändringars påverkan ska hanteras i 
minst ett 100-årsperspektiv. 

• Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas innan dessa når 
recipienten, om möjligt redan vid föroreningskällan.

• Dagvatten ska hanteras som en resurs som berikar 
miljön för upplevelser,  rekreation, lek, naturvärden 
och biologisk mångfald. 

Områden i behov av förändrad VA-försörjning 
Inom Borås Stad har ca 30 områden med samman-
hållen bebyggelse identifierats som kan ha behov av 
en förändrad VA-struktur. Områdena har genomgått 
behovsbedömning av vart en förbättrad VA-lösning 
är mest angelägen. I dessa områden kan krav komma 
att ställas på att kommunen ordnar vatten och/eller 
avlopp i ett större sammanhang med stöd i Lagen om 
allmänna vattentjänster. Med detta i åtanke är det 
särskilt viktigt att inte ny bebyggelse tillkommer där 
kommunen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt 
VA.
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Utifrån behovsbedömningen i VA-planen skall allmänt 
VA byggas ut till följande områden:  

• Kvarbo-Hästhagen (start 2016)
• Bosnäs (start 2017)
• Kullasand (start 2018)

För en del av de övriga bedömda områdena kan behov 
finnas men kunskapen om bl.a. status på enskild dricks-
vatten- och avloppsförsörjning är för låg för att ge en 
korrekt bedömning.   Det krävs ett vidare arbete med att 
säkerställa och fördjupa informationen om områdena i de 
olika kategorierna. Mer information finns i VA-planen. 

Riktlinjer för områden med behov av förändrad 
VA-försörjning
• Ny bebyggelse bör inte tillåtas om det innebär att kom-
munen kan bli skyldig att bygga ut kommunalt VA enligt 
6§ i Lagen om allmänna vattentjänster (LAV).

• Vid  utbyggnad och förtätning i områden som är före-
mål för utbyggnad av kommunalt VA så ska nybyggna-
tion tillåtas endast om det gynnar en kostnadseffektiv 
utbyggnad av VA-nätet. Även dagvatten ska vara en 
integrerad del det kommunala verksamhetsområdet. 

Energiproduktion och distribution
Det kommunägda bolaget  Borås Energi och Miljö 
producerar biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och el med 
förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner 
kommer att samordnas i en ny anläggning på Soback-
en för att utgöra ett samlat energi- och miljöcentrum 
(EMC) för avfallshantering, energiproduktion och 
avloppsrening. 

Bebyggelse påverkar energiförbrukningen både ge-
nom struktur och utformning. Den bebyggelsestruk-
tur som översiktsplanen  föreslår är energieffektiv bl.a. 
genom att förtätning möjliggör för ny bebyggelse 
att integreras i befintliga system. Det möjliggör också 
ett mer energieffektivt resande. Byggnaders klima-
tavtryck påverkas även av materialval och hur energi-
effektiv byggnaden är i drift. Befintligt byggnadsbe-
stånd kräver mycket energi per kvadratmeter jämfört 
med nybyggnationer. Klimatavtrycket från byggnader 
behöver minskas genom ett livscykelperspektiv vid 
nybyggnation och renovering.

Eldrivna transporter
Transportsektorn går i ökad takt mot eldrift, vilket 
sannolikt kommer kräva en omfattande utbyggnad av 
infrastruktur i form av elledningar och teknikbyggna-
der. För att möjliggöra en övergång mot mer hållbara 
transporter behöver denna nya infrastruktur komma 
in i tidiga planeringsskeden.  Vidare behöver ladd-
stationer för elfordon utvecklas och tillgängliggöras. 
Dessa bör placeras på strategiska platser så att de blir 
nåbara för många.  

Elförsörjning
En växande stad ställer krav på  ytterligare elförsörj-
ning som är driftsäker. Planering för nya ledningar 
planeras runt Borås, som på sikt ska ersätta det be-
fintliga. De nya ledningarna sträcker sig från Sjöbo via 
Kyllared, Bergsäter, Kråkered, Sobacken, Vinrankan och 
vidare in mot centrum och ut mot industriområden 
och landsbygd. Längs kabelsträckningen kommer ett 
antal mindre mottagningsstationer att byggas. 

För att möta behovet av el till nya industrietableringar 
i staden krävs nya nätstationer. Elnätet kommer också 
byggas ut i växande  bostadsområden. Hänsyn behö-
ver tas till elnätets utvecklingsbehov. 

Riktlinjer för energiproduktion och distribution
• Ny  bebyggelse ska planeras så att den kan försörjas 
på ett hållbart sätt med värme, kyla, vatten avlopp och 
el

• Uppvärmning/kylning  ska i första hand ske med 
fjärrvärme/fjärrkyla eller förnyelsebara sätt.

• Skapa  förutsättningar för resurseffektiva bebyggel-
sestrukturer genom att förtäta bebyggelsen så att 
tekniska system kan utnyttjas mer effektivt och för att 
underlätta hållbara resvanor.

• Klimatavtrycket  från byggnader ska minskas genom 
att ett livscykelperspektiv tillämpas vid nybyggnation 
och renovering.

• Infrastruktur för att möta övergången mot fler eld-
rivna fordon  kommer kräva utrymme och behöver 
därför komma in i tidiga planeringsskeden. 

• Laddstationer  för elfordon behöver utvecklas och 
placeras i strategiska lägen. 

• Borås ska ha ett robust elnät och hänsyn ska tas till 
elnätets behov av infrastruktur. 
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Vindkraft
Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som idag sak-
nas i Borås Stad. Tillstånd har givits för vindkraftverk i 
närheten av Rångedala, utanför Hedared samt söder 
om Svaneholm. Inga av dessa verk har ännu uppförts. 
Åtgärder som försvårar uppförande av dessa verk ska 
undvikas. Områdena finns redovsade på Vindbrukskol-
len.   

Kommunstyrelsen har i uppdrag att ta fram en 
vindbruksplan som ett tillägg till översiktsplanen. I 
uppdraget ingår att utreda tysta områden. Vindkrafts-
förutsättningarna har tidigare utretts översiktligt i 
dokumentet  Förutsättning för att bygga vindkraft-
verk i Borås (2011) som bl.a. innehåller vindkartering 
och identifiering av potentiella intressekonflikter. 
Utredningen skedde i samråd med grannkommuner, 
myndigheter och allmänhet. Vidare pågår arbete med 
en landskapskaraktärsanalys som ska beskriva kom-
munens olika landskapstyper. Detta utredningsmate-
rial är viktiga underlag i det fortsatta arbetet med att 
ta fram en vindbruksplan. 

Kommunfullmäktige fastställde 2011 rekommendatio-
ner kring principer vid etablering av vindkraft. Beslu-
tet grundade sig på ovan nämnda utredning.  Rekom-
mendationerna är indelade under följande rubriker:

• Grupper av verk
• Estetisk placering av verk inom grupper
• Fri siktyta åt något väderstreck
• Vinst i lokalsamhället

• Samordna med andra störningar.

Översiktsplanen pekar inte ut några områden för vind-
kraftsetableringar  utan hänvisar det till vindbruks-
planen. Riktlinjerna för vindkraft i översiktsplanen 
grundar sig därför på gällande beslut samt myndighe-
ters rekommendationer. 

Riktlinjer för vindkraft
• Borås Stad ska ta fram en vindbruksplan som tillägg 
till översiktsplanen  där möjligheterna att etablera 
vindkraft utreds. 

• Vid eventuell etablering av vindkraftverk ska Kom-
munfullmäktiges  rekommendationer kring principer 
vid etablering av vindkraft tillämpas. Utredningarna 
bakom beslutet rekommenderas som underlag vid 
planering av vindkraft. 

• Planering  av vindkraft nära kommungräns ska sam-
rådas med berörd kommun.

• För  att säkerställa att eventuella områden som 
framöver pekas ut som lämpliga för etablering av 
vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens 
intressen måste förfrågan ställas till myndigheten. 
Alla ärenden avseende höga objekt ska remitteras 
till Försvarsmakten. Samråd ska även ske med andra 
berörda flygplatser vars MSA-ytor kan beröras. 

Solenergi
Solenergi är en förnyelsebar energikälla som med 
hjälp av teknisk utveckling blir allt mer attraktiv. 
Med anläggningar på t.ex. byggnader kan det också 
vara ett yteffektivt sätt att producera klimatanpas-
sad energi. Kommunen är positiv till etablering av 
solenergianläggningar. Montering på tak och mindre 
byggnader kräver i normalfallet inget bygglov. På 
vissa byggnader t.ex. med kulturhistoriskt värde kan 
bygglov behövas. För att anläggningar ska kunna 
vara i drift över lång tid behöver det säkerställas att 
åtgärder i anslutning till anläggningarna inte orsakar 
skugga som försämrar förutsättningarna. 

Riktlinjer för solenergi
• Kommunen ska stötta och underlätta utvecklingen av 
solenergianläggningar.

• Vid planering för ny bebyggelse eller andra åtgärder 
i anslutning  till befintliga anläggningar ska förutsätt-
ningarna för fortsatt drift säkerställas.  

Hänsyn och riksintressen
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Avfallshantering
Avfall  ses som en resurs som ska hanteras enligt 
ordningen minimering, återbruk, återvinning eller 
energiut-vinning. I sista hand ska avfallet deponeras. 
Borås har ett väl utbyggt system för avfallshantering 
och produktion av biogas, fjärrvärme, fjärrkyla och 
el. Avfall samlas och sorteras på Sobacken söder om 
Borås där även biogasanläggning finns. Utsorterat 
hushållsavfall används för fjärrvärmeproduktion i 
Ryaverket. När Ryaverket avvecklas kommer även 
fjärrvärmeproduktionen ske på Sobackens samlade 
Energi- och Miljöcentrum. 

Kommunens planering behöver tillgodose en mar-
kanvändning som stödjer en långsiktigt hållbar 
avfallshantering. Återvinningsstationer- och centraler 
behöver finnas på strategiska platser för att underlätta 
för människor och företag att göra rätt i vardagen. Av-
ståndet från hushåll eller verksamhet är ofta avgöran-
de för viljan och förmågan att bidra till insamling och 
sortering. I planeringssammanhang bör avfallsfrågor 
belysas och beaktas i tidiga skeden. Arbete pågår med 
att ta fram en ny Avfallsplan som ska vägleda kommu-
nens arbete med avfallshantering.

Riktlinjer för avfallshantering
• Samhällsplaneringen ska tillgodose en markanvänd-
ning som stödjer en långsiktigt hållbar avfallshante-
ring.  Anläggningar för insamling av avfall ska finnas i 
strategiska lägen så att det är lätt att göra rätt och så 
att transporter minimeras. Rimliga avstånd till bostä-
der och verksamheter bör eftersträvas. 

Utvinning
Inom Borås finns berg och en mindre mängd natur-
grus. Naturgrus  är en ändlig resurs och ska användas 
endast om det inte är möjligt att ersätta med berg-
kross. 

Riktlinjer för utvinning
• Värna naturresurser, såsom jord och skog, grund- 
och ytvatten, vind- och vattenkraft samt berg och 
naturgrus gentemot åtgärder som negativt påverkar 
framtida användning.

• Anlägg bergtäkter på strategiska platser som medför 
så lite transporter och störningar som möjligt.

Bredband och mobilnät
Snabb  och trygg internetuppkoppling är avgörande 
för kunskap och företagande och är i dag en naturlig 
del av människors vardagsliv. IT-infrastruktur blir i 
allt högre grad en förutsättning för äldres möjlig-
heter att bo kvar genom att exempelvis använda 
e-hälsohjälpmedel. Det är särskilt viktigt för lands-
bygdens utveckling. Borås Stad strävar efter att 
fler boråsare ska få tillgång till fiberuppkoppling. 
Kommunen bygger ut fiber i tätorterna genom 
eget bolag, samt stöttar enskilda fiberföreningar 
ekonomiskt för utbyggnad utanför tätort. Det fasta 
fibernätets anläggningar behöver ges plats i t.ex. 
bostadsområden. 
 
Mobilnätets  infrastruktur i form av mobilmaster och 
antenner för WIFI samt teknikbodar ska prioriteras 
i tidiga planeringsskeden. Det är viktigt att denna 
infrastruktur finns på plats då nya bostäder eller 
verksamheter utvecklas. Tekniska funktioner för mo-
bilnät ska placeras så att de inte stör kringliggande 
verksamheter eller bostäder.

Radio och TV
Häglaredsmasten öster om Borås är en viktig sam-
hällsfunktion för radio- och tv-kommunikation. Inga 
åtgärder tillåts som påverkar dess funktion negativt.

Södra Älvsborgs sjukhus
Sjukhuset i Borås har ett stort upptagningsområde 
och är en stor arbetsgivare. Planeringen ska sörja 
för god framkomlighet för utryckningsfordon samt 
god tillgänglighet för såväl sjukhusbesökare som 
anställda. Sjukhusets utvecklingsbehov ska beaktas 
i den fysiska planeringen genom samverkan mellan 
kommunen och Västra Götalandsregionen.  

Hänsyn och riksintressen
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Räddningstjänst och utryckning
En  tätare bebyggelse med fler människor ökar kravet 
på att räddningstjänst och annan blåljusverksamhet 
kan lösa sina uppgifter inom fastställda tidsramar. Det 
handlar dels om framkomlighet i trafiken, dels om 
förmågan att nå fram till och utrymma byggnader. 
Samråd ska ske med räddningstjänsten i samband 
med planering av ny bebyggelse eller andra åtgär-
der. På sikt kan det finnas behov av en eller flera nya 
brandstationer för att öka förmågan att klara insatsti-
derna. Det finns idag ingen fastställd placering, men 
samhällsplaneringen ska vara öppen för och samverka 
med räddningstjänsten kring kommande behov. 

Råvarutillgångar

Naturgrustäkt

Dricksvattenförsörjning

Vattentäkt

Reservvattentäkt

Potentiell vattentäkt

Vattenskyddsområde

Samhällsviktig verksamhet

Avfallshantering

Avloppsreningsverk (avvecklas)

Avloppsreningsverk (planerat)

Dricksvattenproduktion

Energiproduktion

Energiproduktion (planerad)

Kommunikationsanläggning

Räddningstjänst

Sjukhus

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet

Hänsyn och riksintressen
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Miljö, hälsa och säkerhet
Avsnittet redovisar hänsynstyper och i vissa fall om-
råden där det kan finnas miljö- eller hälsorisker som 
planeringen behöver ta hänsyn till. Översiktsplanen 
har starkt fokus på förtätning av redan byggda om-
råden som kan innebära utmaningar vad gäller t.ex. 
buller och markförhållanden. Många aspekter kommer 
behöva utredas vidare men översiktsplanen ger en 
grundläggande bild av vilka intressekonflikter som 
kan uppstå och vilken hänsyn som behövs. 

Vatten- och luftkvalitet

Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN)
MKN för vatten syftar till att skydda vårt vatten från 
föroreningar och människors hälsa och säkerhet samt 
att uppfylla de krav som ställs för medlemskap i EU. 
Alla länder antog 2000 det så kallade ramdirektivet för 
vatten, direktivet bygger på en insikt om att Europas 
invånare måste vårda sina vattenresurser bättre. I 
Sverige har vattendirektivet införlivats i den svenska 
lagstiftningen genom miljökvalitetsnormer för vatten. 
Arbetet med att nå god status i vattnet är organiserat 
genom fem vattenmyndigheter i landet, som avgrän-
sas utifrån avrinningsområde. Borås tillhör Västerha-
vets vattenmyndighet. 

Målen med arbetet överlag är följande:

• God status på yt- och grundvatten
• God tillgång på vatten
• Att vattenkvaliteten inte försämras.
• Att framtida generationer ska få uppleva god   
vattenkvalitet.                   

Det  är viktigt att kommunen säkerställer god vat-
tenkvalitet för alla medborgare idag och i framtiden. 
Översiktsplanen föreslår inga åtgärder som bedöms 
kunna påverka miljökvalitetsnormerna för vatten 
negativt. Ingen ny verksamhet som gör att MKN för 
vatten överträds ska tillåtas, samt att det ska göras 
möjligt att uppnå MKN. Befintlig verksamhet ska strä-
va efter att förbättra vattenförhållandena. 

Riktlinjer för att upprätthålla god vattenkvalitet
• Borås stad ska genom planering sträva efter att upp-
nå samt  bibehålla god status för vatten. Alla vattenfö-
rekomster ska ha god ekologisk och kemisk vattensta-
tus och/eller statusen ska inte försämras. 

• Användning av mark och vatten ska ske på ett 
sådant sätt att den långsiktiga produktionsförmågan, 
den  biologiska mångfalden samt natur-, kultur- och 
friluftsvärden bibehålls.

• Naturresurser,  som grund och ytvatten, vattenkraft 
med mera ska värnas mot åtgärder som negativt 
påverkar framtida användning.

• Grundvatten, sjöar, vattendrag och våtmarker, ska 
skyddas  mot åtgärder som negativt kan påverka MKN 
för vatten.

Hänsyn och riksintressen
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Miljökvalitetsnormer för luft (MKN)
Frisk luft fri från föroreningar innebär att miljö och 
människors hälsa inte påverkas negativt. Utsläppen 
kommer från transporter, förbränning, uppvärmning 
och industrier. Luftföroreningar transporterars även in 
i Sverige över riksgränsen. Utsläppen från transporter 
är den luftförorening som främst ger hälsoproblem 
eftersom den sker i gatunivå där människor vistas.

Miljökvalitetsnormer för utomhusluft ska skydda 
människors hälsa och miljö samt uppfylla EU-krav. 
MKN är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvali-
tet inom ett geografiskt område. Borås stad ansvarar 
för att normerna följs i samverkan med luftvårdsför-
bundet Luft i Väst. Partikelmätningar (PM10) gjorda av 
Borås Stad visar att halterna inte överskrider miljök-
valitetsnormen för årsmedelvärdet och dygnsmedel-
värdet i kommunen. Vid förtätning av staden kommer 
fler människor vistas på samma yta och fler människor 
kommer att påverkas av luftföroreningar. Det kan 
även leda till mer trafik lokalt som i sin tur ökar mäng-
den föroreningar i luften. Fler huskroppar kan göra 
att omblandningen av luften minskar och därmed 
koncentreras halterna. Exakt hur koncentrationen ser 
beror på hur byggnader ser ut och var de placeras. Att 
översiktsplanen styr mot ett ökat hållbart resande är 
viktigt för att inte halterna av luftföroreningar ska öka. 

Riktlinjer för att upprätthålla god luftkvalitet
• Borås stad ska genom planering sträva efter att uppnå 
samt bibehålla god status för luft. 

• Vid ny exploatering ska det säkerställas att åtgärder-
na inte orsakar/bidrar till ett överskridande av miljök-
valitetsnorm.

• Planeringen ska bidra till ett hållbart transportsys-
tem med högre andel gång-, cykel- kollektivtrafik.

• Kommunen ska följa upp effekterna på luftkvaliteten 
från  stadsbyggnad och förtätning och vid behov ska 
negativa effekter reduceras.

Buller och vibrationer

Buller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. Vägtrafikbuller är den vanligaste formen men 
även buller från bl.a. järnväg och industri förekom-
mer i Borås. Buller kan påverka livskvaliteten negativt 
genom t.ex. sömnstörningar eller ge upphov till stress 
och till det relaterade sjukdomar. 

Miljökvalitetsnormer för buller (MKN)
I kommuner över 100 000 invånare omfattar miljö-
kvalitetsnormen omgivningsbuller från alla vägar, 
järnvägar, flygplatser och hamnar. Kommunerna och 
Trafikverket ska vart femte år göra bullerkartläggning-
ar samt ta fram åtgärdsprogram för att minska buller-
störningar. Borås Stad kartlade bullersituationen 2012 
där cirka 40 procent av Borås Stads invånare är utsatta 
för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, främst från väg 
och järnväg.

Riktvärden  för buller har nyligen ändrats så att be-
byggelse kan placeras i mer bullerutsatta områden. 
Riktvärdena för inomhusvärden är dock desamma. För 
bostäder upp till 35 kvm läggs nivån nu på 65 dBA i 
stället för det tidigare 60 dBA. För bostäder större än 
35 kvm höjs riktvärdet till 60 dBA mot det tidigare 55 
dBA.

Översiktsplanen föreslår förtätning av befintliga be-
byggelsemiljöer  och att bebyggelseutvecklingen sker 
i urbana stråk och i stationsnära lägen. Förtätnings-
möjligheterna tenderar att stå i konflikt med de stora 
genomfartslederna, t.ex. väg 40 och 42. Hantering av 
buller i bebyggelseplaneringen kommer därför få allt 
större fokus framöver. För att möjliggöra fler bostäder 
i bra kollektivtrafiklägen samt gång- och cykelmöjlig-
heter behöver bebyggelsen lokaliseras och placeras så 
att buller minimeras. Mindre känsliga byggnader som 
verksamheter eller parkeringshus kan och bör place-
ras som bullerskydd för bostäder och andra känsliga 
byggnader. I detaljplaneskedet behöver fördjupade 
bedömningar och mer detaljerade bullerutredning-
ar göras och eventuella restriktioner i bebyggelsen 

fastställas. 

Hänsyn och riksintressen
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Mer kunskap, kartläggning och hantering av buller kom-
mer bli nödvändigt för att skapa en tät och attraktiv stad. 
Teknisk utveckling inom fordons och bygg- och anlägg-
ningsteknik kommer till viss del kunna minska bullret vid 
källan och skapa tystare miljöer. Men det är viktigt att inte 
skapa miljöer som senare riskerar bli utsatta för oönskat 
buller så att fortsatt stadsutveckling och verksamheter 
hindras. 

Vibrationer
I närheten av t.ex. väg och järnväg kan vibrationer från 
trafiken  utgöra en olägenhet för boende och de som 
vistas nära transportlederna. Vid planering nära större 
transportleder kan det krävas att vibrationer utreds 
i samband med detaljplanläggning och lovgivning. 
För vibrationer finns Svensk Standard SS 460 48 61, 
Vibrationer och stöt. Mätning och riktvärden för 
bedömning av komfort i byggnader. Naturvårdsverket 
har i uppdrag att samordna flera myndigheters arbete 
med omgivningsbuller. I detta arbete hanteras även 
vibrationer. Resultat av pågående arbete presenteras 
löpande på Naturvårdsverkets hemsida.

Riktlinjer för buller och vibrationer
• Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god 
ljudmiljö ska alltid eftersträvas vid ny exploatering.

• Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre 
vistas.

• Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas 
till områden som redan är bullerpåverkade.

• Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska 
verksamheter, parkeringsbyggnader eller andra min-
dre bullerkänsliga  funktioner placeras som avskärm-
ning mot bullret.
 
• Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska 
antalet bullerutsatta bostäder och människor. Bullersi-
tuationen behöver utredas och uppdateras med en ny 
kartläggning.

• Vid  planering och byggnation i närheten av väg och 
järnväg ska riktvärden för vibrationer beaktas.

Störande verksamheter
Med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet finns i 
Boverkets allmänna råd ”Bättre plats för arbete” 
riktvärden för skyddsavstånd mellan bostäder och 
arbetsplatsområden. Det kan handla om såväl buller 
som luktspridning. Verksamheter med skyddsavstånd 
finns på flera håll i kommunen och ska respekteras vid 
planering för ny bebyggelse. Bedömning av skydds-
avstånd och påverkan på t.ex. bostadsbyggande får 
utredas från fall till fall. Den långsiktiga intentionen 
är att störande verksamheter lokaliseras tillsammans 
och utanför den blandade stadsmiljön. Befintliga 
störningskällor i centrala staden kan på sikt flyttas till 
andra platser. I del 2, Mark- och vattenanvändning 
föreslås utredningsområden för nya verksamheter där 
lämpligheten för störande inslag kan prövas.  

Riktlinjer
• Rekommenderade skyddsavstånd till störningskällor 
ska respekteras. Bostäder  bör placeras så att pågåen-
de verksamheter inte riskerar restriktioner i efterhand. 

• Störande verksamheter bör lokaliseras tillsammans 
på platser där de inte påverkar bostäder, människor 

och stadsliv negativt. 

Hänsyn och riksintressen
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Farligt gods
Transport av farligt gods sker på väg och järnväg i hela 
kommunen. Rekommenderade skyddsavstånd finns 
för väg27/40, väg40, väg27, väg41, väg42/ samt väg 
1757, Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan och Kust till 
kustbanan, vid passage genom Borås kommun. För-
bud mot farligt gods gäller på Arlagatan/Kungsgatan 
samt Centralbron. Godstransporterna förväntas öka, 
därmed även farligt gods, samtidigt som Borås strävar 
efter förtätning av befintlig bebyggelse och i lägen 
som kan tangera leder för farligt gods. Liksom buller 
kommer frågan om närhet till farligt gods få större 
fokus i den fortsatta planeringen. 

Länsstyrelsen  anser att riskfrågor ska beaktas vid pla-
nering inom 150 meter från farligt godsled. Borås Stad 
har tagit fram rapporten Skyddsavstånd till transport-
leder för farligt gods i Borås för att se vilken hänsyn 
som behöver tas vid planering av ny bebyggelse. 
Rapporten beskriver en metod för hur man kan utreda 
frågor om farligt gods som ligger inom 150 meter från 
transportleden. Syftet är att underlätta en tidig be-
dömning av vilka utredningar som kan krävas för att 
hitta lämplig markanvändning samt möjliga åtgärder. 
Exempelvis kan vissa mindre känsliga verksamheter 
som parkeringar och tekniska anläggningar ligga 
närmare tranportleden så att känslig bebyggelse ham-
nar på tryggt avstånd. Rapporten möjliggör också en 
samsyn med bl.a. Räddningstjänst och länsstyrelsen.  
Dialog med dessa instanser i tidigt skede är viktigt för 
en smidig planeringsprocess.  

Stadsutveckling sområden där intressekonflikter 
kan uppstå 
För  riskhantering av farligt gods är bästa skyddet att 
hålla avstånd till riskkällan. Samtidigt kan potentialen 
att förtäta bebyggelsen i vissa fall vara så avgörande 
för stadsutvecklingen att andra lösningar behövs. Ut-
vecklingen av stadskärnan samt urbana stråk tangerar 
i vissa fall farligt godsleder. Det gäller främst följande 
områden:

• Korsningen Alingsåsvägen-Norrby långgata.
• Korsningen Varbergsvägen-väg 40.
• Korsningen Druveforsvägen-väg 40.
• Området vid Bryggaregatan-väg 40-väg 41.

Vid dessa platser kan tekniska lösningar vara ett sätt 
att nå en tillfredsställande risknivå. Det kan handla 
om val av byggnadsmaterial, lösningar för ventilation, 
utrymningsvägar eller andra åtgärder som minimerar 
riskerna. Detta behöver hanteras i detaljplaneskedet i 
samverkan med andra aktörer. 

Riktlinjer för planering utmed farligt godsleder
• Utpekade farligt godsleder genom Borås ska beaktas 
vid samhällsplanering så att deras funktion inte påver-
kas negativt  och så att hälsa och säkerhet för de som 
vistas nära transportleden kan säkerställas. 

• Rapporten Skyddsavstånd till transportleder för far-
ligt gods i Borås bör ligga till grund i fortsatt samhälls-
planering nära farligt godsleder. Borås Stad bör sträva 
efter samsyn med Länsstyrelsen och räddningstjänst 
kring farligt godstransporter.

• I områden där stadsutveckling kan stå i konflikt med 
farligt  godsleder kan tekniska lösningar vara ett sätt 
att nå en tillfredsställande risknivå.  

• På sikt vill Borås att leder för gods och då särskilt 
farligt gods leds om till lägen utanför centrum. Dessa  
bör fortsatt utredas. 

Riskavstånd farligt gods-led (150 m)

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
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Översvämningsrisk
Risken för översvämningar ökar med ett förändrat kli-
mat i och med ökad nederbörd, stigande vattennivåer 
och högre temperaturer. Särskilt har risken för skyfall 
fått ökat fokus i samhällsplaneringen på senare tid. 
I Borås är det främst utmed Viskan som det finns 
översvämningsrisk vid höga vattenflöden. Översikt-
lig översvämningskartering för Viskan visar naturligt 
uppkomna översvämningszoner vid 100-årsregn och 
vid högsta flöde. Dammar finns vid Ålgården, Druve-
fors, Rydboholm och Svaneholm. Inga av kommunens 
dammar översvämmas vid ett 100-årsregn. Vid högsta 
vattenflöde, som är en kombination av 100-årsregn 
och högsta flöde, överströmmas flera kraftverk och 
dammar. Områden med större utbredning av över-
svämningar finns runt Marsjöarna, i Gingri dalgång 
samt genom Göta ner till Guttasjön.

Länsstyrelsens handbok ”Stigande vatten” (2011) samt 
”Checklista för klimatanpassning i fysisk planering 
– ett verktyg för handläggare på kommun och läns-
styrelse” ger vägledning  vid planering i vattennära 
områden. Handboken innehåller en planeringsmodell 
samt rekommendationer om dimensionerande höjder 
för olika planeringssammanhang. Ett annat underlag 
är ”Regional handlingsplan för klimatanpassning ”som 
bl.a. rekommenderar åtgärder som baseras på ekosys-
temtjänstperspektivet.

Kartan visar en översiktlig bild av översvämningsris-
kerna i kommunen och indikerar var det kan behövas 
noggrannare utredningar. Vid detaljplanering eller an-
dra åtgärder i riskområden ska fördjupade utredningar 
göras och nödvändiga åtgärder vidtas. Generellt bör 
planeringen ha ett klimatanpassningsperspektiv som 
att sträva efter att minimera hårdgjorda ytor eller att 
dra nytta av ekosystemtjänster. 

Riktlinjer för planering i områden med 
översvämningsrisk
• Vid planering av bebyggelse eller andra åtgärder inom 
eller i anslutning till riskområden för översvämning ska 
noggranna riskbedömningar göras. 

• Vid behov ska nödvändiga klimatanpassningsåt-
gärder vidtas, t.ex. anpassning  av bebyggelse och 
anläggningar eller genom att dra nytta av ekosystem-
tjänster.  

• Kommunen kan i det fortsatta arbetet identifiera låg-
punkter och ytvattenvägar, framförallt i tätorter, för att 
hitta eventuella problemområden.

100-årsflöde

Beräknat högsta flöde

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
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Risk för ras, skred och erosion
Dåliga grundförhållanden kan innebära risk för skred, 
ras och erosion, d.v.s. att sten-, jord- eller sandmas-
sor kan sättas i rörelse. Det  kan leda till skador på 
bebyggelse eller på människor. Skred och ras kan 
ske naturligt eller genom mänsklig påverkan såsom 
förändrad markanvändning eller vattennivåer. Klimat-
förändringarnas påverkan på nederbördsmängden 
kan på sikt bidra till erosion och översvämningar vilket 
höjer risken för skred och ras. 

Statens  Geotekniska Institut (SGI) bedömer de 
geotekniska förhållandena i kommunen som gene-
rellt gynnsamma ur geoteknisk säkerhetssynpunkt 
eftersom marken främst utgörs av berg och morän. 
I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Molla-
ryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och 
sand samt nära vattendragen finare sediment och silt. 
Hela kommunen ligger över högsta kustlinjen. Det 
innebär att lera, som normalt innebär högre skredris-
ker, med några få undantag saknas. I bebyggda delar 
och i områden där många människor vistas finns 
skred- och rasrisker i anslutning till vattendrag. Det 
handlar där om branta strandbrinkar, finare sediment 
och torv. Aktuella områden finns i Borås längs Viskan 
och Lillån, i Sandared, utanför Fristad samt i Svane-
holm längs Viskan. 

En översiktlig stabilitetskartering genomfördes 2004. 
Karteringen  gjordes enbart för utvalda bebyggda 
områden och ger därmed inte en heltäckande bild av 
förhållandena i kommunen. Vid detaljplanering måste 
det därför alltid göras en bedömning av ras, skred och 
erosion i enlighet med PBL. 

Riktlinjer för ras, skred och erosion
• Risk för skred, ras och erosion ska beaktas i detaljpla-
nearbete  genom att geoteknisk undersökning och 
stabilitetsutredning görs, samt genom att krav på 
detaljerad undersökning ställs vid bygglov eller bygg-
anmälan.

SGI har tagit fram en Vägledning ras, 

skred och erosion med kartunderlag. 

Översiktliga värderingar av 

stabilitetsförhållanden kan göras 

utifrån det underlaget.

Jordarter (grov indelning)

Berg

Isälvssediment

Morän

Postglacial sand--grus

Torv

HÄNSYN: Miljö, hälsa & säkerhet
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Förorenad mark
Ett förorenat område är mark, grundvatten, ytvatten, 
sediment eller byggnader där halten av något ämne 
är så hög att den kan utgöra risk för människors hälsa 
eller för miljön. Förorenade områden i Borås Stad har 
inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, och  
i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda 
bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden 
och i Viskans sediment. Sedimenten i Viskan är kraftigt 
förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment 
finns det flera hundra mindre områden med olika 
typer av föroreningar som kan behöva någon form av 
efterbehandling. På länsstyrelsens webbplats finns 
kartering av potentiellt förorenade områden som upp-
dateras löpande. Områdena är indelade i en skala från 
1-4 där klass 1 innebär mycket stor risk och har högst 
prioritet vid eventuell efterbehandling. 

Vid planering och i bygglovsärenden bör man i 
tidigt skede beakta risken för att ett område kan vara 
förorenat och vid behov vidta nödvändiga åtgärder. 
Särskilda markundersökningar  kan behövas på plats. 
Översiktsplanen föreslår förtätning och omvandling 
av befintlig bebyggelse, i några fall verksamhetsom-
råden där risken för markföroreningar kan vara stor. 
Utredningar kommer behöva göras i samband med 
att fördjupningar, planprogram och detaljplaner tas 

fram.  

Riktlinjer vid planering på förorenad mark
• Risk för förenad mark ska alltid beaktas inför plane-
ring av ny bebyggelse. Vid misstanke ska markunder-
sökning göras och nödvändiga åtgärder vidtas. 

Markradon
Den övervägande delen av kommunen består av 
moränjordar som generellt är klassade som normal-
riskområde för markradon. Inom normalriskområden 
förekommer en variation i markradonhalt beroende 
på lokala geologiska skillnader och grundvattennivå-

er. 

I Viskans dalgång, i Toarpsdalen och i stråket Molla-
ryd-Bredared finns isälvsavlagringar med grus och 
sand som ger förhöjda markradonhalter och kan vara 
högriskområden. Vid nybyggnad bör mätning ske.

Övriga underlag
Kommunen har en handlingsplan för förebyggande 
arbete med skydd mot olyckor och extraordinära 
händelser. De händelser som har betydelse för sam-
hällsplaneringen är framför allt avbrott i den tekniska 
försörjningen, trafik olyckor, olyckor vid transport av 
farligt gods, bränder, olyckor vid anläggningar med 
farlig verksamhet och översvämningar. Tänkbara 
olyckor och deras konsekvenser beskrivs översiktligt 
i ett separat dokument, Risk-och sårbarhetsanalys för 
Borås Stad.

Totalförsvaret
Bråts skjutfält 
Bråts skjutfält med skjutbanor är ett militärt område 
som ligger cirka fyra km söder om Borås tätort. Inom 
skjutfältet  bedriver Försvarsmakten verksamhet. 
Skjutbanorna används då alternativ saknas i när-
området. Borås Stad samråder med Försvarsmakten 
angående naturreservatsbildning på Bråt. 

Höga objekt
För  att säkerställa att höga objekt, t.ex. vindkraftverk 
eller byggnader, inte hamnar i konflikt med För-
svars-maktens tekniska system måste en förfrågan 
ställas till myndigheten. Hela landets yta är samråds-
område för objekt högre än 20 m utanför, och högre 
än 45 m inom, sammanhållen bebyggelse.

Riktlinjer för områden av betydelse för 
totalförsvaret
• Alla plan- och lovärenden inom områden av betydelse 
för totalförsvaret ska remitteras till Försvarsmakten.

• Alla  ärenden inom hela kommunen som rör höga 
objekt, enligt definitionen ovan, ska remitteras till 
Försvarsmakten

Se även kapitlet Riksintressen.

Hänsyn och riksintressen

Potentiellt förorenade områden 

finns redovisade på länsstyrelsens 

webbplats --> infokartan
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Mellankommunala frågor
Mellankommunala intressen hanteras till stor del 
inom Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund 
som består av Ulricehamn, Borås, Bollebygd, Tranemo, 
Svenljunga, Mark, Herrljunga, Vårgårda samt Varbergs 
kommuner. Samarbete sker också genom Västra 
Götalandsregionen och Västtrafik i infrastruktur- och 
kollektivtrafikfrågor. Västra Götalandsregionen är 
upprättare av den regionala planen för transportinfra-
struktur. Det finns också vissa områden som Borås och 
andra kommuner har gemensamma intressen av att 
utveckla, skydda eller ta hänsyn till. 

Infrastruktur och gods
Väg 27, 40, 41, 42 samt 180 och 183 är viktiga för regi-
onal  pendling och är därmed av mellankommunalt 
intresse. Trafikverket har dessutom pekat ut ett antal 
vägar i s.k. Funktionellt prioriterat vägnät. Det är vägar 
som är viktiga för regional och nationell tillgänglighet. 
I FPV ingår alla vägar i Borås som är klassade som riks-
intresse samt väg 180 och 183. De utpekade vägarna 
utgör ett underlag för bl.a. åtgärdsplanering. 

Borås Stad verkar för en ny förbindelse mellan väg 180 
och väg 27/40. Stråket finns markerat i ÖP06 och lig-
ger kvar i denna översiktsplan. Dåvarande Vägverket 
har tagit fram en vägutredning för vägarna 42 och 180 
och beslut har fattats om att gå vidare med att 180 ska 
utgöra huvudvägsträckning för Borås–Tvåstad. 

Samtliga järnvägar genom Borås är viktiga för regional 
arbetspendling och kompetensförsörjning mellan 
kommunerna. Det ligger i alla kommuners intresse 
att verka för bättre  kapacitet och standard på dessa. 
Översiktsplanen har starkt fokus på stationsnära 
planering som främjar mer resande på järnväg. Borås 
ser positivt på en motsvarande inriktning i grannkom-
munerna.

Borås ingår i ett antal nätverk som rör Götalandsba-
nans utbyggnad.  Kommunerna och kommunalför-
bunden i stråket mellan Borås och Göteborg har tagit 
fram en gemensam målbild för stråkets utveckling där 
Götalandsbanan utgör ryggraden. Målbilden beskri-
ver ett starkt stråk med goda kommunikationer, en 
gemensam arbetsmarknadsregion och brett bostads-
utbud för ett enkelt vardagsliv.

Godstransporter  är en fråga som behöver hanteras 
gemensamt med såväl andra kommuner som med 
Trafikverket och andra myndigheter. Västra Götalands-
regionen beskriver i sin Godstransportstrategi beho-
vet av starka stråk och noder för gods. Borås medver-
kar i arbetet med att utveckla godstransporterna i 
Sjuhärad och Västsverige. 

Natur- och kulturmiljöer samt riksintressen
Området Västgöta fjällar där områdesskydd planeras 
ligger delvis över gränsen mellan Borås,  Bollebygd 
och Vårgårda kommuner. Området ligger inom riks-
intresse för naturvård och gränsen sammanfaller för 
närvarande med ett område utpekat i myrskyddspla-
nen. Länsstyrelsen jobbar just nu inte aktivt med om-
rådesskydd av området, men det kan bli ett reservat i 
framtiden.

Naturreservatet Tränningen sträcker sig in i Vårgårda 
kommun. 

Natura 2000-området Abborrås ligger vid gränsen till 
Marks kommun. Åtgärder som sker i Marks kommun 
skulle kunna påverka miljön i Natura 2000-området och 
då kräva tillstånd. 

Hänsyn och riksintressen
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Övriga riksintresseområden som ligger nära eller 
delvis inom andra kommuner:
• Uttermossen (Mark)
• Skephult (Mark)
• Åsunden-Torpasjöområdet (Tranemo och 
   Ulricehamn)
• Skogsbygden (Vårgårda och Bollebygd)
• Lysjön (Svenljunga)

Dessa beskrivs närmare i kapitlet Riksintressen.

Vatten
Flera  vattendrag och ytvatten sträcker sig över 
kommungränsen, t.ex. Åsunden-Torpasjöområdet, 
som är av riksintresse för naturvård. Dricksvatten-
täkten Öresjö samt av översiktsplanen utpekade 
potentiella framtida vattentäkter ligger delvis i eller 
har avrinningsområden i andra kommuner. Åtgärder 
på respektive sida om kommungränsen kan påverka 
vattenstatusen på olika sätt. Det är därmed av mel-
lankommunalt intresse att gemensamt verka för god 
status på de vatten som sträcker sig över kommun-
gränserna. 

Natur- och vattenområden  kan generellt sägas utgöra 
en grön infrastruktur som sträcker sig över stora 
områden, ofta över kommungränser. Värnandet och 
utvecklandet av grön infrastruktur kommer sannolikt 
bli en allt mer angelägen fråga att hantera i mellan-
kommunalt eller regionalt perspektiv. Detta kommer 
behöva stöd och underlag från bl.a. länsstyrelsen och 
andra myndigheter.

Riktlinjer för mellankommunala intressen
• Borås  ska samverka med omkringliggande regioner 
kring frågor som rör exempelvis infrastruktur, kollek-
tivtrafik, natur- och kulturvård samt riksintressen. 

• Åtgärder som planeras i hänsynsområden som korsar 
eller  ligger nära kommungräns ska samrådas med 

berörd kommun. 

Hänsyn och riksintressen
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Riksintressen
Enligt miljöbalken ska områden av riksintresse skyd-
das mot åtgärder som påtagligt kan skada deras vär-
den eller försvåra möjligheten att utnyttja områdena 
eller anläggningarna för avsett ändamål. För områden 
som är av riksintresse ska översiktsplanen redovisa hur 
kommunen avser tillgodose dessa. Hänsyn ska tas till 
riksintresset oavsett om en planerad verksamhet sker 
innanför eller utanför det redovisade områdets grän-
ser. Riksintressen anges i Miljöbalkens 3 och 4 kapitel.

Övergripande inriktning för riksintressen i 
kommunen
Många riksintressen inom Borås Stad  har gällt under 
lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå 
förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder 
som påverkar dessa negativt. Kommunen delar i allt 
väsentligt synen på riksintressena som beslutats av 
statliga myndigheter. 

Inriktningen är att riksintressena ska respekteras och 
att inga åtgärder ska tillåtas som påverkar riksintresse-
nas motiv negativt.

Riksintresse kommunikationer 
(3 kap 8 § Miljöbalken)
Enligt  Miljöbalken ska anläggningar för kommuni-
kationer som är av riksintresse skyddas mot åtgärder 
som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet 
av dem. 

Vägar
För vägar av riksintresse ska funktionen skyddas och 
upprätthållas med avseende på god tillgänglighet, 
transportkvalitet och nåbarhet till andra regioner. 

I Borås stad är följande vägar av riksintresse 
enligt Trafikverket.
•  Väg 27, Karlskrona – Göteborg
•  Väg 40, Göteborg – Västervik
•  Väg 41, Varberg – Borås
•  Väg 42, Borås – Trollhättan

Det  ligger i Borås Stads intresse att upprätthålla riks-
intressevägarnas funktioner. Kommunen tillgodoser 
riksintresset genom att planera för en stadsutveckling 
som skapar förutsättningar för kapacitetsstarkt lokalt 
resande och som harmoniserar med regional och 
nationell trafik. Förtätningsstrategin behöver kombi-
neras med förbättringar i kollektivtrafiken, gång- och 
cykelnätet samt med olika former av mobility ma-
nagement-åtgärder. Dialog mellan kommunen och 
myndigheterna är viktig för att säkerställa både lokal 
utveckling och bibehållen kapacitet och framkomlig-
het på vägarna. 

Borås Stad och Trafikverket kommer i samband med 
Trafikverkets åtgärdsvalsstudie (ÅVS) Noden Borås 
upprätta en avsiktsförklaring för att nå en överens-
kommelse om genomförandet av ÅVS:ens åtgärds-
förslag och hur infrastrukturen ska fördelas. Syftet 
är att möjliggöra förändrad markanvändning i Borås 
samtidigt som funktionen av väg 40 bibehålls. Borås 
Stad kommer därtill i en trafikplan genomföra fördju-
pade utredningar av det övergripande vägnätet för 
att identifiera åtgärder för att hantera den långsiktiga 
trafikutvecklingen. Arbetet tar sin utgångspunkt i bl.a. 
ÅVS Noden Borås och i samverkan med Trafikverket. 

Järnvägar
Samtliga  järnvägar i kommunen anges av Trafikver-
ket som riksintressen och ska skyddas mot åtgärder 
som påverkar deras funktioner negativt. För Borås 
är samtliga järnvägar av stort värde för transporter 
till och från kommunen. Översiktsplanens strategi 
att koncentrera ny bebyggelse till kollektivtrafiknära 
lägen stödjer ett ökat resande på järnväg. Omvänt 
förutsätter denna strategi att järnvägarna kan erbjuda 
ett attraktivt resande. Idag är standarden på flera av 
järnvägarna för låg för att ge tillräcklig kapacitet och 
restid. På sikt behöver banorna därför rustas upp till 
bättre kapacitet.

Järnvägar av riksintresse:
•  Viskadalsbanan
•  Kust till kustbanan
•  Älvsborgsbanan

Hänsyn och riksintressen
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Järnvägsstationer
Borås centralstation samt stationerna i Borgstena, 
Fristad, Knalleland, Sandared och Viskafors är riksin-
tressen som ska skyddas mot åtgärder som påverkar 
deras funktioner negativt.

Framtida järnväg
Götalandsbanans utredningsområde 
Trafikverket har pekat ut sträckorna för nya stambanor, 
där Götalandsbanan ingår, som framtida kommunika-
tionsanläggningar av riksintresse. Utredningsområden 
bestäms av ändamålet och Sverigeförhandlingens 
förutsättningar.

Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åt-
gärder som ligger tidigt i planeringsprocessen och där 
beslut om slutlig lokalisering saknas. Tidshorisonten 
för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför 
är även det externa markanspråket svårt att precisera. 
Trafikverkets utgångspunkt är att det i utredningsom-
rådet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovs-
pliktig verksamhet som avsevärt kan försvåra framtida 
byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta tidiga 
skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur 
en föreslagen exploatering i utredningsområdet kan 
komma att påverka eller påverkas av höghastighets-
järnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och 
kommunen är därför stort. Trafikverkets utgångspunkt 
är att möjliggöra en fortsatt samhällsutveckling i 
berörda kommuner, utan att utbyggnaden av höghas-
tighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. 
Dialog pågår för närvarande mellan statliga myndig-
heter kring hur riksintressefrågan kring Götalands-
banans sträckning ska hanteras innan en korridor är 
beslutad. 

Borås Stads syn på riksintresset
Kommunen delar Trafikverkets intention att gemen-
samt undvika situationer som väsentligt kan försvåra 
utbygganden av höghastighetsjärnvägen.  Göta-
landsbanan är en avgörande samhällsbyggnadsfrå-
ga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning 
omfattande och täcker stora delar av de områden där 
kommunen vill se bebyggelseutveckling. 

Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsät-
ter så att riksintresset kan preciseras och minska i 
omfattning. Borås välkomnar också förtydliganden 
från myndigheterna gällande hur riksintressena för 
järnvägen ska hanteras. Fortsatt dialog mellan kom-
munen och Trafikverket är viktig för att möjliggöra 
både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt 
god stadsutveckling i Borås. 

Luftfartens riksintresse
Borås  Stad berörs av den så kallade MSA-påverkan-
de ytan (skyddsområde på 55 km kring flygplats där 
flygplanen påbörjar den sista delen av inflygningen) 
för Landvetter, Säve, Trollhättan och Jönköpings 
flygplatser. Flygtrafiken rör sig med fastställda mar-
ginaler över den MSA-påverkande ytan, vars höjd är 
samma som högsta hinder inom ytan. Nya hinder kan 
ha en negativ inverkan på flygtrafiken. Lokalisering av 
höga byggnader/föremål (exempelvis vindkraft) inom 
den MSA-påverkande ytan ska samrådas med berörd 
flygplats. 

Hänsyn och riksintressen
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Riksintresse naturvård 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård 
och friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt 
kan skada natur- eller kulturmiljön. Översiktsplanen 
föreslår inga förändringar som påverkar riksintressena  
för naturvård negativt. 

Följande områden anges som riksintresse för natur-
vård:
• Uttermossen (berör även Marks kommun)
• Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo        
  och Ulricehamns kommun)
• Gingri
• Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bolle  
   bygds kommun)
• Rölle-Säggryd
• Skephult och Abborrås (berör även Marks 
  kommun)
• Lysjön (berör även Svenljunga kommun)

• Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns   
  kommun)
• Fristad-Gingri
• Rydboholm

Riksintresse kulturmiljövård
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Följande  områden anges av länsstyrelsen som riksin-
tresse för kulturmiljövård. Översiktsplanens strategi 
att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna medför 
inga förslag som påverkar riksintressena för kulturmil-
jövården. 

Riksintresse kommunikationer

Järnvägsstation

Befintlig järnväg

Befintlig väg

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse naturvård

Riksintresse naturvård

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Natura 2000

Riksintresse Kulturmiljövård

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintressen

Hänsyn och riksintressen
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Riksintresse friluftsliv 
(3 kap 6 § Miljöbalken)
Översiktsplanen föreslår ingen förändring av markan-
vändningen som påverkar riksintresseområdena för 
friluftslivet negativt. Översiktsplanens  övergripan-
de strategi att koncentrera ny bebyggelse till redan 
bebyggda områden fredar riksintressena från negativa 
åtgärder. Områdena ska hållas fria även från andra 
anspråk på enskild bebyggelse eller andra åtgärder 
som kan påverka riksintresset negativt. 

• Yttre Åsunden-Torpasjön (berör även Tranemo och     
   Ulricehamns kommun)
• Rya åsar
• Mölarp-Krökling

Åsunden-Torpa utgör riksintresseområde sedan 1988. 
Rya åsar och Mölarp-Krökling pekades ut 2017 efter 
samråd med Borås Stad.  Borås Stad och länsstyrelsen 
har enats om avgränsningarna för de nya riksintresse-
na för friluftsliv. 

Riksintresse Natura 2000
(4 kapitlet 8 § Miljöbalken)

Natura 2000-områden har skydd i Miljöbalken, ofta 
i kombination med föreskrifter för naturreservat, 
markägaravtal etc. Det krävs tillstånd för verksamhet 
eller åtgärder som på ett betydande sätt kan påver-
ka miljön i ett Natura 2000-område. Det gäller även 
utanför området, om det på ett betydande sätt kan 
påverka miljön. Samråd krävs med ansvarig myndig-
het, länsstyrelsen eller Skogsstyrelse, för att se om 
verksamheten eller åtgärden kan påbörjas. Tillstånd 
krävs inte om verksamheterna eller åtgärderna är 
direkt kopplade till eller nödvändiga för den skötsel 
och förvaltning som behövs i området. Detta beskrivs 
i bevarandeplanerna för respektive område. Följande 
områden har status som riksintresse Natura 2000:

• Rölle
• Backa
• Tattarströmmarna
• Mölarp och Kröklings hage
• Tranhult
• Abborrås. Området ligger vid gränsen till 
Marks kommun. Eventuella åtgärder i Mark kan påver-
ka miljön i området och kräver i så fall tillstånd. Sam-
verkan ska ske mellan Borås och Mark kring åtgärder 
som kan påverka miljön. 

Riksintresse för totalförsvarets militära del 
(3 kap 9§ andra stycket Miljöbalken)
Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa 
fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte. 
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält 
och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden 
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet.  De 
senare har oftast koppling till spanings-, kommuni-
kations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av 
Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av 
riksintressena. 

I Borås stad finns inga riksintressen som kan redovisas 
öppet. Inom kommunen kan de riksintressen som 
inte redovisas öppet framför allt påverkas av uppfö-
randet av höga byggnadsobjekt så som master och 
vindkraftverk. Därför ska Försvarsmakten kontaktas i 
tidigt skede i sådana plan- och bygglovärenden. Hela 
lan-dets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 
m utanför, och högre än 45 m inom, sammanhållen 
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende 
höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmak-
ten. Informationen används också som förberedelse 
för införandet av höga objekt i landets flyghinderda-

tabas.

Hänsyn och riksintressen
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Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översikts-
plan som nu skall gå ut på utställning. En översiktsplan 
bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en bety-
dande miljöpåverkan vilket medför att en miljökonse-
kvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med 
en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och 
beskriva de direkta och indirekta effekterna som en 
planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I den-
na rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbar-
hetsperspektivet, med de miljömässiga, ekonomiska 
och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att 
få en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera 
synergier och målkonflikter.

Planförslaget
Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya 
översiktsplan. Borås ska utvecklas som en levande och 
långsiktigt hållbar kommun. Målområden är:

• En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse
• Infrastruktur som hanterar tillväxten
• God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv
• Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn
• Regioncentrum med nationell och internationell 
koppling

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. 
Götalandsbanan en del av denna nya stambana, med 
planerad station i Borås. Utgångspunkten för utform-
ningen av översiktsplanen är en centralt placerad 
station utan betydande fysiska ingrepp i stadsmiljön. 
Om planeringsförutsättningarna förändras kan över-
siktsplanen behöva kompletteras genom tillägg eller 
fördjupningar. 

Översiktsplanens övergripande strategier och plane-
ringsprinciper bedöms omfatta följande nyckelområ-
den/ aspekter:

• Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för    
   ett hållbart resande.
• Stärka koppling mot omkringliggande regioner.
• Planera för en sammanhängande grönstruktur.
• Överbrygga barriärer och skapa god boende- och 
   livsmiljö.
• Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt  
  utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser.
• Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin    
  och Viskan.

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljö-
konsekvensbeskrivningen jämföras med ett så kall-
lat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer 
fortsätter att verka utan förändringar. Det innebär i 
detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 
2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att 
kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaning-
ar som väntar i form av befolkningsökning och behov 
av bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och 
därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjlighe-
ter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot 
förtätning.

Hållbarhetskonsekvenser
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna 
samspelar och är ömsesidigt beroende av varandra. 
En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara 
hållbar med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är 
nödvändig för att åstadkomma långsiktig hållbarhet, 
och kräver ofta prioriteringar.

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och mar-
kanvändning bedöms sammantaget stödja en hållbar 
utveckling för Borås Stad. 

Sammanfattning
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strate-
gier bedöms vara:

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart   
   resande 
- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och 
   gynna samspel, motverka segregationen
- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som  
   möter befolkningstillväxt

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot 
samhället och en av vår generations största utma-
ningar med risk för genomgripande påverkan på 
klimatsystemen och därmed förutsättningarna för 
samhället. Av dessa utsläpp står transporter för en 
betydande del som också ökar. För att nå resultat är 
det därför avgörande att planera för ett samhälle där 
förbrukningen av fossila bränslen minskar. För att 
uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs 
ett samspel mellan de ekologiska, sociala och ekono-
miska förutsättningarna. För att möjliggöra en över-
flyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik 
eller andra miljömässigt hållbara transportsätt, krävs 
att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 
enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett 
samhällsperspektiv kan det innebära att det för den 
boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja 
bil, och att kollektivtrafiken blir ett komplement. För 
boende i stad och tätort bör transportsystemet stödja 
resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 
bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att 
samhället erbjuder tillgång till vardagslivets service 
även för de som inte har tillgång till bil. I detta sam-
manhang är helhetssynen viktig, och det bör därför 
betonas att ett hållbart transportsystem i Borås stad 
innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande 
i mer glesbebyggda delar av kommunen, medan det 
innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i 
andra, mer tätbebyggda delar av kommunen. Den 
relativa lättheten att välja ett hållbart transportsätt 
innebär också en avvägning där exempelvis avstånd 
mellan målpunkt och parkering bör vara jämförbart 
med avstånd mellan målpunkt och kollektivtrafikhåll-
plats.

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är 
det också en mycket viktig social aspekt i avvägning 
mellan att upplåta markyta för väg och parkering i 
jämförelse med annan möjlig markanvändning, som 
bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 
Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft 
och människors samspel om människors behov av att 
transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 
markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. 
Det ger större förutsättningar för ytor för mötesplatser, 
service och rekreation.

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv 
och service för invånarna är samtidigt en viktig del av 
helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart trans-
portsätt för den enskilde. 

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata 
efterfrågan på ny bebyggelse genom att förtäta i 
stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 
bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre 
förutsättningar för resande med kollektivtrafik, cykel 
och för fotgängare. För att förverkliga strategin och 
förverkliga mötesplatser och trygga boendemiljöer 
krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt att styra i 
översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte 
hindrar (och inte skall hindra) lokalisering av enskilda 
boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 
genom att stödja lokalisering av större bebyggelse 
enligt stråken. Med en helhetssyn på hållbarhet skall 
också hänsyn tas till den individuella friheten och olika 
invånares sinsemellan olika önskemål om boende och 
vardagsliv.

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande 
negativ miljöpåverkan för miljöaspekterna Luftmiljö, 
Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, 
Risk, men vidare arbete krävs i enlighet med hand-
lingsprogram och åtgärdsprogram etc. Översiktspla-
nen bedöms inte leda till överskridande av miljökvali-
tetsnormer. 

Miljökonsekvensbeskrivning



UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG      97

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekono-
miska aspekterna Bostadsbyggande och boendemil-
jöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 
arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, 
Identitet och kultur samt Förutsättningar för ekono-
misk tillväxt.

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst 
avvägning mellan förtätning å ena sidan och buller 
och att värna grönytor och därmed rekreation och 
hälsa å andra sidan. En generell risk är att de föreslag-
na strategierna och principerna frångås i kommande 
planeringsskeden och inte förverkligas. 

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljö-
kvalitetsnormer och nationella miljökvalitetsmål, men 
vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdspro-
gram. Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneske-
de m.m. är särskilt viktigt vid förtätning i bullerutsatta 
lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. 
att eftersträva att omgivningsbuller inte medför skad-
liga effekter på människors hälsa, samt miljökvalitets-
målet (delmål) God ljudmiljö. 

Åtgärdsförslag
Att förändra fysiska strukturer är en långsam process 
i ett samhälle med en befintlig bebyggelsestruktur. 
För att få till en förändring krävs att det nya verkligen 
kan förstärka de värden och uppfylla de mål som satts 
upp. För att genomföra översiktsplanens intentioner 
krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 
tillför något eller förstärker den struktur som översikts-
planen beskriver. 

Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand 
åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kom-
mande planskeden i syfte att förverkliga potentiella 
positiva konsekvenser av översiktsplanen. 

Miljökonsekvensbeskrivning upprättad av 
ÅF-Infrastructure 2017-10-26

Miljökonsekvensbeskrivning



Stadsledningskansliet

Besöksadress: Kungsgatan 55, Postadress: 501 80 Borås

www.boras.se



 

 

ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2, Box 1551, SE-401 51 Sweden 

Telefon 010-505 10 00, www.afconsult.com 

Org.nr 556185-2103, VAT nr SE556185210301  

  Sida 1 (52) 

 

 

 

 

Borås stad Stadsledningskansliet 

Miljökonsekvensbeskrivning  

Översiktsplan Borås, Utställningsförslag 

 

Inklusive hållbarhetskonsekvensbedömning med helhetsperspektiv på 

ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser av planförslaget 

 

 

2017-11-03 

 

 

  

 

 

  



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 2 (52) 

Sammanfattning 
Borås stad har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan som nu skall gå ut på 

utställning. 

En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid skall göras. Syftet med 

en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta och indirekta 

effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra. I denna rapport tas 

också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de miljömässiga, 

ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få en helhetssyn i 

bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter. 

Planförslaget 

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas 

som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Målområden är: 

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse 

Infrastruktur som hanterar tillväxten 

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv 

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn 

Regioncentrum med nationell och internationell koppling 

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. Utgångspunkten för utformningen 

av översiktsplanen är en centralt placerad station utan betydande fysiska ingrepp i 

stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva 

kompletteras genom tillägg eller fördjupningar.  

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta 

följande nyckelområden/ aspekter: 

 Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett hållbart resande. 

 Stärka koppling mot omkringliggande regioner. 

 Planera för en sammanhängande grönstruktur.  

 Överbrygga barriärer och skapa god boende- och livsmiljö. 

 Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt utbyggnad av verksamheter 

och arbetsplatser. 

 Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan. 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras 

med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka 

utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 

2006, fortsätter att gälla. Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte 

rustar för de utmaningar som väntar i form av befolkningsökning och behov av 

bostadsförsörjning och verksamhetsutveckling, och därmed inte heller fullt ut kan ta 

vara på de möjligheter som en tillväxt ger. Nollalternativet styr inte mot förtätning. 

Hållbarhetskonsekvenser 

De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar 
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med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms 

sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.  

De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara: 

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande  

- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka 

segregationen 

- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt 

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår 

generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på 

klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står 

transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför 

avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de 

ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en 

överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt 

hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 

enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det 

innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och 

att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör 

transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 

bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till 

vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är 

helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås 

stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar 

av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, 

mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart 

transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt 

och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och 

kollektivtrafikhållplats. 

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social 

aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med 

annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 

Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om 

människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 

markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för 

ytor för mötesplatser, service och rekreation. 

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är 

samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt 

för den enskilde.  

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse 

genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 

bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med 

kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga 

mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt 

att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte 

skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 
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genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn 

på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares 

sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.  

Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för 

miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, 

men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc. 

Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.  

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna 

Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 

arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt 

Förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena 

sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra 

sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i 

kommande planeringsskeden och inte förverkligas.  

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella 

miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 

Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid 

förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att 

eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, 

samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig 

bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan 

förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra 

översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 

tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.  

Åtgärdsförslagen i rapporten beskriver i första hand åtgärder för hänsyn, analyser och 

utredningar i kommande planskeden i syfte att förverkliga potentiella positiva 

konsekvenser av översiktsplanen.  
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1 Inledning 

 Bakgrund och syfte 

En översiktsplan bedöms enligt Miljöbalken alltid innebära en betydande miljöpåverkan 

vilket medför att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid ska göras. 

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekterna som en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra dels på 

människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på 

hushållning med mark och vatten, och dels på annan hushållning med material, 

råvaror och energi. En samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och 

miljön ska finnas beskriven utifrån vad som framkommit i MKB:n (Miljöbalken 6 kap. 3 

§ MB). 

I denna rapport tas också ett helhetsgrepp på hela hållbarhetsperspektivet, med de 

miljömässiga, ekonomiska och sociala effekterna av översiktsplanen. Syftet är att få 

en helhetssyn i bedömningen, och att identifiera synergier och målkonflikter. 

Borås stads gällande översiktsplan ÖP06 har aktualitetsprövats med slutsatsen att 

kommunen behöver en ny ÖP som möter förändrade planeringsförutsättningar och 

utgör ett bättre stöd för långsiktig planering.  

Den nya översiktsplanen bygger dels på lokala, regionala och nationella mål, dels på 

en medborgardialog. Översiktsplanen ska bidra till att uppfylla nationella, regionala 

och lokala mål och strategier.  

 Avgränsningar och metodik 

Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver sociala, ekonomiska och 

miljökonsekvenser av ny översiktsplan för Borås stad.  

En miljökonsekvensbeskrivning ska belysa sådant som är av vikt för det aktuella 

projektet, det vill säga de väsentliga miljökonsekvenserna som kan inverka på 

människors hälsa, miljö och hushållning av resurser. I enlighet med 6 kap 12 § 

miljöbalken redovisas här de uppgifter som krävs för att bedöma projektets inverkan 

på människors hälsa, miljö och hushållning med naturresurser. 

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver de huvudsakliga miljökonsekvenser som 

markanvändningen i planområdet ger upphov till, både positiva och negativa. 

Planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormer för Luft, Buller och Vatten beskrivs 

under respektive miljöaspekt.  

En grundläggande definition för den här rapporten är att en hållbar utveckling innebär 

en helhetssyn på de ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiven i samhället. En 

hållbar utveckling innebär att vi nyttjar mänskliga resurser, ekonomiska resurser och 

naturresurser på ett sätt som håller både idag och för framtiden. Det finns även en 

global dimension som innebär att en hållbar utveckling i vårt samhälle inte är hållbar 

om den leder till miljöproblem eller ohållbart utnyttjande av resurser på andra håll i 

världen. Utsläpp av växthusgaser är ett exempel där effekterna är globala.  

Ledordet för hållbar utveckling är helhetssynen på att de olika dimensionerna 

samspelar med varandra. I denna rapport beskrivs, på en övergripande nivå, både 

sociala och ekonomiska konsekvenser samt miljökonsekvenser och på vilket sätt de 

olika konsekvenserna påverkar varandra. För de sociala konsekvenserna har ett urval 
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och formulering av relevanta och betydande aspekter gjorts i relation till de aspekter 

som tas upp i Göteborgs stads analysmodell för social konsekvensanalys.  

Bedömningarna görs på underlag framtaget för Borås stad och översiktsplanen.  

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan är en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. Götalandsbanans dragning är i 

dagsläget osäker. Kommunen har förordat ett scenario för Götalandsbanan som 

innebär ett centralt belägen stationsläge och en spårdragning under mark som inte 

påverkar stadsrummet i staden Borås. Översiktsplanen och 

miljökonsekvensbeskrivningen utgår från detta scenario och gör därmed ingen 

konsekvensbedömning av alternativa scenarier. 

 Nuläge 

Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning. 

Till 2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas. En betydande andel av 

dessa förväntas tillkomma i staden Borås. En stark bostadsutveckling väntas också i 

de s.k. serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors.  

Borås är Västra Götalands näst största stad och navet i Sjuhäradsbygden med ca 

210  000 invånare. I Borås Stad bor det ca 110 000 invånare. Närheten till Göteborg 

och Landvetter flygplats är en strategisk styrka och den viktigaste förutsättningen för 

Borås fortsatta utveckling. Såväl kommunens som regionens konkurrenskraft gynnas 

av att Borås och Göteborg knyts närmare varandra. På sikt kommer också sambanden 

med Jönköping att stärkas. Utbyggnaden av Götalandsbanan är den viktigaste 

investeringen för hela regionens utveckling. 

Högskolan i Borås har ca 12 000 studenter och är en av kommunens största 

arbetsgivare. Bland flera utbildnings- och forskningsområden har högskolan en särskild 

profil inom biblioteks- och informationsvetenskap samt textil och mode. 

Textilhögskolan har starka band till kommunen och näringslivet genom olika 

samverkansprojekt. Högskolans ambition är att utvecklas med fler studenter och 

forskare samt få universitetsstatus. Inriktningen för planeringen är att högskolan ska 

fortsätta utvecklas som en del i den centrala stadsmiljön. 

Borås är en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt 

Sjuhäradskommunerna. 13 000  personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar 

från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan 

Borås och Göteborg, med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna – Sveriges 

tredje största pendlingsstråk. Mycket av pendlingen sker med bil vilket redan i dag 

påverkar framkomligheten på väg 40, i Borås och i Göteborgsområdet. 

Kollektivtrafiken mellan Borås och Göteborg domineras av bussar med hög turtäthet, 

men med längre restid än med bil. Busstrafiken har i stora delar nått sitt kapacitetstak 

under högtrafik, och det är svårt att öka antalet avgångar med hänvisning till 

utrymmet i städerna. Den befintliga järnvägen mellan Borås och Göteborg, Kust till 

kust-banan, är i dag inte ett attraktivt alternativ till bil och buss.  

I en stad med växande näringsliv är godstransporter ett viktigt inslag. I Borås finns 

spetskompetens inom textil, logistik och handel vilket kräver bra logistik. Godstrafiken 

förutspås öka i takt med att Göteborgs hamn byggs ut. Det kommer delvis att påverka 

Borås när gods ska passera staden. För godstrafik på järnväg och väg är den 

långsiktiga inriktningen att godset ska passera utanför staden för att minska de 

negativa effekterna av bullerstörningar och säkerhet och främja en attraktiv 

stadskärna. 
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2 Översiktsplan 2017 
Inför arbetet med en ny Översiktsplan har intern dialog genomförts för att ta fram 

önskemål på hur en ny översiktsplan bör utformas. Målen med planförslaget, i enlighet 

med framförda önskemål, är att: 

 Principerna får inte bli så generella att de inte ger stöd, styrning och inblick i 

kommunens utvecklingsambitioner.  

 En tydlig och väl förankrad översiktsplan, vilket minskar risken för 

överklaganden. Koppling ska finnas till energi- och klimatstrategi och miljömål.  

 Ha en tydlig koppling till markanvändningen och ge förutsättningar för 

kommande detaljplanering.  

 Planförslagets strategier håller sig till en allmän nivå och varken styr 

planeringen eller ger stödjande riktlinjer men fungerar som långsiktiga mål.  

 Planförslaget 

Hållbar utveckling är utgångspunkten för Borås nya översiktsplan. Borås ska utvecklas 

som en levande och långsiktigt hållbar kommun. Samhället ställs inför krav på en 

snabbare omställning än hittills och ett behov av högre grad av helhetstänkande. 

Översiktsplanen blir ett viktigt verktyg för att skapa denna helhetssyn och en 

möjlighet att ta strategiska beslut som underlättar i den kommande planeringen.  

Mot bakgrund i kommunens vision och mål, samt det som framkommit i dialog med 

boråsarna, pekar översiktsplanen ut fem målområden som ska stå i fokus i 

planeringen. Målområdena är: 

En tät, sammanhållen och blandad bebyggelse 

Infrastruktur som hanterar tillväxten 

God livsmiljö och ett enkelt vardagsliv 

Närhet till stadspuls, natur och landsbygdens lugn 

Regioncentrum med nationell och internationell koppling 

Planförslagets intentioner är att Borås ska utvecklas till en levande och långsiktigt 

hållbar stad där sociala, ekonomiska och ekologiska faktorer samspelar. Den 

översiktliga kommunala planeringen ska främja och skapa en positiv social utveckling 

med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser. Fler invånare i 

Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med anknytning i 

första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. För att växa 

ekonomiskt hållbart behöver en avvägning för olika intressen i markanvändningen 

göras för största möjliga samhällsnytta. Genom att så långt som det är möjligt ta 

tillvara på befintliga resurser och utnyttja dem effektivt kan staden växa ekonomiskt 

hållbart. 

Utifrån mål, visioner och målområden har man sedan tagit fram övergripande 

strategier och planeringsprinciper som ska vägleda den översiktliga planeringen i 

Borås stad. 

De övergripande strategierna är: 

- Femkärnighet. Borås växer i första hand i de fem kärnorna: staden Borås och 

de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

 



 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING  

 

Datum 2017-11-03  Sida 9 (52) 

- Styrkan kommer inifrån. Bebyggelsen växer genom förtätning, 

komplettering och omvandling inom orterna – alltså där det redan är byggt. 

 

- Koncentrerat och sammanbundet. Bebyggelse koncentreras utmed stråk 

och runt stationer, mindre centrum och stadsdelstorg. 

 

- Tätt och mixat. Den täta bebyggelsen ska ha så bred blandning som möjligt 

av både människor och funktioner. 

 

- Mer mötesplatser och målpunkter. Fler attraktiva offentliga mötesplatser 

utvecklas i alla orter och stadsdelar. 

 

- Grönt och blått runtom. Närheten till natur- och rekreationsområden, sjöar 

och vattendrag värnas genom att vi håller ihop bebyggelsen inom tätorterna. 

 

- 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. 

 

- Viskan och textilen synliggörs i staden. Borås vänder ansiktet mot Viskan 

och lyfter fram den textila identiteten när staden växer. 

 

- Regional utblick. Borås utvecklas som centrum i Sjuhärad och som Västra 

Götalandsregionens andra stad, med regionala målpunkter som högskola och 

sjukhus. 

 

Planförslaget omfattar också planeringsprinciper inom följande områden: 

- Bostadsbyggande och boendemiljöer 

 

- Gröna och blå strukturer 

 

- Trafik. Transporter och mobilitet 

 

- Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

 

- Näringsliv, arbetsplatser och handel 

 

- Tillgång till samhällsservice 

 

- Bebyggelse utanför tätort 

 

- Stadsbyggnad och arkitektur 

 

Översiktsplanen anger att om avsteg görs från principerna i detaljplaner bör detta 

motiveras inför beslut. Intressen och områden av särskilt värde eller där särskild 

hänsyn behöver beaktas vid planering av den fysiska miljön, redovisas i kapitlet 

Hänsyn i Översiktsplanen. 
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Figur 1 Ur ÖP 2017: Övergripande strukturbild för bebyggelseutveckling. Önskvärd 

ortstruktur med fem starka kärnor som binds samman med effektiva 

kollektivtrafikstråk. 

 Kommunikationer 

Borås är en viktig nod och arbetsmarknadsregion med en stor in- och utpendling från 

övriga kommuner i Sjuhärad samt Göteborgsområdet. Borås växer och fler och fler 

behöver förflytta sig. Götalandsbanan kommer att påverka både stadens utveckling 

och boråsarnas resande.  
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2.2.1 Trafik 

I en stad som växer finns all anledning att ha en plan kring hur transportsystemet ska 

utvecklas. Med fler människor kommer också fler transporter. I en stad som vill 

utvecklas till en levande och nära stad är det viktigt att transportinfrastrukturen inte 

tar för stor plats. Att utveckla en ytsnål transportinfrastruktur blir en nyckel till att 

kunna nå flera av de mål kommunen satt upp. Att ge plats för grönytor, möten, 

människor skapar en levande stad. Stora asfaltsytor som ibland står tomma och ibland 

fyllda av parkerade bilar kan skapa barriärer och avstånd i den växande staden. 

Samtidigt är bilen och dess infrastruktur något som skapat de strukturer vi ser i Borås 

idag. Den omställning som Borås stad står inför kommer att ta tid och för delar av 

kommunen kommer bilen fortsatt att vara ett attraktivt transportsätt. Med 

teknikutveckling blir fordonen också mindre miljöstörande och ger upphov till färre 

utsläpp och mindre buller. Och i delar av kommunen, mer glesbefolkade områden, 

kommer bilen fortsatt vara det mest attraktiva sättet att transportera sig. Inne i den 

förtätade staden kommer det krävas att både gång, cykel och kollektivtrafik tar en 

större andel av transportrörelserna ifall Borås ska nå målen i översiktsplanen. 

 

Den största målpunkten för kollektivtrafiken är centrum. Övriga större målpunkter är 

t.ex. Resecentrum, Högskolan, Borås djurpark, Kulturhuset och Borås Arena-området 

samt Södra Älvsborgs Sjukhus och Viared.1  

Borås stad har tagit fram tal för befolkning och sysselsatta för år 2022, 2029 samt 

2040 som underlag för stadens planering. Talen utgår från dagens tillväxt samt 

bedömningar som gjorts för den framtida utvecklingen av bostadsbyggandet. Till år 

2040 antas invånarantalet ha ökat med 39 % från år 2014. Antalet sysselsatta antas 

under samma period ha ökat med 35 %.2 Utmaningen blir att trots ökad befolkning 

inte öka antalet bilresor. Detta genom att göra kollektiva transportsätt och gång och 

cykel mer attraktiva.  

2.2.2 Götalandsbanan 

Trafikverket utreder ny höghastighetsjärnväg i Sverige. Götalandsbanan en del av 

denna nya stambana, med planerad station i Borås. En ny järnväg Göteborg-Borås och 

vidare österut mot Jönköping och Stockholm är tillsammans med ett centralt placerat 

stationsläge i Borås avgörande förutsättningar i förverkligandet av kommunens vision. 

Med Götalandsbanan får Västsverige en arbetsmarknadsregion som binder ihop Borås 

med Göteborg och Jönköping. 

Trafikverket utreder i nuläget lokaliseringen av järnvägen genom Borås. Utredningen 

har pekat ut åtta korridorer genom kommunen. Kommunen förordar ett centralt 

stationsläge.  

Att Götalandsbanan kommer till och får ett centralt stationsläge är en avgörande 

faktor för att uppnå många av de mål och den vision kommunen satt upp.  

Utgångspunkten för utformningen av översiktsplanen är en centralt placerad station 

med underjordisk spårdragning under staden, utan betydande fysiska ingrepp i 

stadsmiljön. Om planeringsförutsättningarna förändras kan översiktsplanen behöva 

kompletteras genom tillägg eller fördjupningar. Ambitionen är att översiktsplanens 

huvuddrag ska fungera och gälla oavsett Götalandsbanan dragning genom kommunen. 

                                                
1 Borås Stad m.fl. 2016 
2 Sweco 2017 - PM 
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När beslut om korridor finns, kommer fördjupade studier att behöva genomföras, både 

av kommunen och av Trafikverket.  

 Huvudaspekter för bedömning av planförslaget 

För jämförelsen mellan nollalternativ och planförslag har ett antal nyckelområden, eller 

aspekter, som översiktsplanen styr mot, identifierats inom ramen för denna rapport.  

Utgångspunkten för översiktsplanen är att planera för att fler människor kommer att 

bo och verka i Borås. Planeringen skall både hantera den förväntade ökningen av 

befolkning och verksamheter, samt stödja och gynna denna utveckling. 

Översiktsplanens övergripande strategier och planeringsprinciper bedöms omfatta 

följande nyckelområden/ aspekter: 

- Hållbart resande. Samhällsstrukturen skall stärka förutsättningarna för ett 

hållbart resande. 

 

- Stärka koppling. Stärka koppling mot omkringliggande regioner, inom 

Sjuhäradsbygden, mot Göteborg, och på sikt mot Jönköping. Götalandsbanan 

är ett viktigt verktyg och en förutsättning. 

 

- Grönstruktur. Planera för en sammanhängande grönstruktur. Bibehålla och 

stärka invånarnas närkontakt med grönområden samtidigt som bebyggelsen i 

Borås och i serviceorterna förtätas. 

 

- Överbrygga barriärer och trygghet. Gynna en god boende- och livsmiljö 

och ett enkelt vardagsliv genom att minska den fysiska segregationen i 

stadsmiljön, planera för mötesplatser och förbättra kommunikationer mellan 

olika stadsdelar. 

 

- Bostäder och lokaler. Bostadsförsörjning till en växande befolkning samt 

utbyggnad av verksamheter och arbetsplatser. 

 

- Kulturarv. Förvalta och utveckla kulturarvet med textilindustrin och Viskan. 

Denna rapport kommer att bedöma de ekologiska, ekonomiska och sociala 

konsekvenserna av dessa aspekter, under respektive avsnitt nedan. 

 Riksintressen och skyddade områden 

Ett område som har pekats ut som riksintresse ska skyddas mot åtgärder som 

påtagligt kan skada dess värden, det vill säga värden som har betydelse från allmän 

synpunkt och som inte kan återskapas om de förstörs. Hänsyn ska tas till riksintresset 

oavsett om en planerad verksamhet sker innanför eller utanför det redovisade 

områdets gränser. Översiktsplanen ska redovisa hur kommunen avser att tillgodose 

riksintressena.  

Riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård 

Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för naturvård, kulturmiljövård och 

friluftsliv skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön. 

Områden utpekade som riksintresse för naturvård i Borås Stad är, se figur nedan:  

- Uttermossen (berör även Marks kommun) 

- Åsunden-Torpasjöområdet (berör även Tranemo och Ulricehamns 

kommuner) 

- Gingri 
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- Skogsbygden (berör även Vårgårda och Bollebygds kommun) 

- Rölle-Säggryd Skephult och  

- Abborrås (berör även Marks kommun)  

- Lysjön (berör även Svenljunga kommun) 

Områden som angetts som riksintresse för kulturmiljövård är, se figur nedan: 

- Torpa (berör även Tranemo och Ulricehamns kommuner) 

- Fristad-Gingri  

- Rydboholm 

Riksintresse för friluftsliv i Borås Stad är Yttre Åsunden-Torpasjön, se figur nedan. Två 

nya riksintressen för friluftsliv har beslutats. Avgränsningarna har beslutats i samråd 

mellan Borås Stad och Länsstyrelsen. Dessa är: Rya åsar och Mölarp-Krökling. 

Översiktsplanen föreslår inga förändringar som står i konflikt med dessa nya 

riksintressen.  

 
Figur 2  Karta över större delen av Borås Stad, med markerade riksintressen för naturvård, 
friluftsliv, kulturmiljövård och kommunikation. Staden Borås och serviceorterna Dalsjöfors, 
Sandared och Viskafors berörs inte av riksintressen för, naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. 
I Fristad finns riksintresseområden för naturvård, kulturmiljövård.3 © Lantmäteriet Medgivande 
R50103251_140001 

Riksintressen för kommunikation 

Utpekande av ett riksintresse för kommunikationer innebär enligt miljöbalken att 

riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller 

utnyttjandet av anläggningen, därmed ska funktionen hos transportsystemet 

säkerställas. Tillkommande bebyggelse får inte negativt påverka varken nuvarande 

eller framtida nyttjande av kommunikationsanläggningen. 

I Borås Stad är väg 27, 40, 41 och 42 riksintresse enligt Trafikverket, se figur nedan. 

Samtliga befintliga järnvägar i Borås stad är av riksintresse, se figur nedan. Nuvarande 

                                                
3 Länsstyrelsens WebGIS 2017 
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järnvägar med sträckning genom kommunen är Viskadalsbanan, Kust till kustbanan 

och Älvsborgsbanan. Framtida kommunikationsanläggningar inrymmer åtgärder som 

ligger tidigt i planeringsprocessen och där beslut om slutlig lokalisering saknas. 

Tidshorisonten för framtida åtgärder är svår att precisera, och därför är även det 

externa markanspråket svårt att precisera. Trafikverkets utgångspunkt är att det i 

utredningsområdet inte ska etableras ny bebyggelse eller bygglovspliktig verksamhet 

som avsevärt kan försvåra framtida byggnation av höghastighetsjärnvägen. I detta 

tidiga skede är det enligt Trafikverket svårt att bedöma hur en föreslagen exploatering 

i utredningsområdet kan komma att påverka eller påverkas av 

höghastighetsjärnvägen. Behovet av dialog mellan Trafikverket och kommunen är 

därför stort. Trafikverkets utgångspunkt är att möjliggöra en fortsatt 

samhällsutveckling i berörda kommuner, utan att utbyggnaden av 

höghastighetsjärnvägen i framtiden förhindras eller försvåras. Dialog pågår för 

närvarande mellan statliga myndigheter kring hur riksintressefrågan kring 

Götalandsbanans sträckning ska hanteras innan en korridor är beslutad.  

 

Figur 3  Riksintressen för kommunikation i Borås; framtida och befintlig järnvägssträckning, 

planerad och befintlig vägsträckning. Riksintressena för kommunikation som rör befintlig väg och 
järnväg berör staden Borås, Fristad, Sandared och Viskafors. Riksintresseområdet för framtida 
järnväg berör i nuläget staden Borås och serviceorten Dalsjöfors.4 © Lantmäteriet Medgivande 
R50103251_140001  

Skyddad natur 

I Borås stad finns 62 områden som har skydd i miljöbalken, i form av naturreservat, 

djur- och växtskyddsområde, Natura 2000-områden, skogigt biotopskyddsområde och 

vattenskyddsområde. De områden som har status som Natura 2000 enligt EU:s art- 

och habitatsdirektiv är Rölle, Backa, Tattarströmmarna, Abborrås, Tranhult och Mölarp 

och Kröklings hage, se figur nedan.5 

                                                
4 Länsstyrelsens WebGIS 2017 
5 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
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Figur 4 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med svart 
ring i figuren.6 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001 

Bedömning i Översiktsplanen 

Översiktsplanens inriktning är att riksintressena ska respekteras och att inga åtgärder 

ska tillåtas som påverkar riksintressenas motiv negativt. De flesta riksintressen inom 

Borås Stad har gällt under lång tid och kommunen har inte för avsikt att föreslå 

förändringar i markanvändningen eller andra åtgärder som påverkar dessa negativt. 

Kommunen delar i allt väsentligt synen på riksintressena för naturvård, 

kulturmiljövård, friluftsliv och kommunikationer som beslutats av statliga myndigheter.  

Kommunen delar Trafikverkets intention att gemensamt undvika situationer som 

väsentligt kan försvåra utbygganden av höghastighetsjärnvägen.  Götalandsbanan är 

en avgörande samhällsbyggnadsfråga för Borås. Samtidigt är riksintressets utbredning 

omfattande och täcker stora delar av de områden där kommunen vill se 

bebyggelseutveckling. Det är angeläget att utredning av järnvägen fortsätter så att 

riksintresset kan preciseras och minska i omfattning. Borås välkomnar också 

förtydliganden från myndigheterna gällande hur riksintressena för järnvägen ska 

hanteras. Fortsatt dialog mellan kommunen och Trafikverket är viktig för att 

möjliggöra både ett genomförande av järnvägen och en fortsatt god stadsutveckling i 

Borås.  

 Vision och mål 

Borås har en vision7 – ”Borås 2025”- som antagits av Kommunfullmäktige och tagits 

fram i dialog med invånarna. Visionen kan sammanfattas:  

Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. I Borås står möten mellan 

människor i fokus. Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara 

                                                
6 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
7 Borås Stad 2015 - Vision Borås 2025 
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individernas unika kraft, kunskap, förmåga och idéer. Borås utmärks av kreativitet och 

mod att tänka och handla i nya banor. I Borås lever människor tillsammans, och i 

harmoni med naturen och omvärlden. Viskan var förr den livsnerv som industrin 

byggde sin framtid på. Nu ger Viskans flöde inspiration till rekreation och upplevelser.  

Vi arbetar för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala och ekonomiska 

dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om hur livsmiljön påverkas 

av våra val och vi är motiverade att välja det som är bäst för en hållbar utveckling. 

Visionen för Borås 2025 pekar ut följande strategiska målområden 

1. Människor möts i Borås. 

2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 

3. Företagandet växer genom samverkan. 

4. Stadskärnan är livskraftig. 

5. Medborgarnas initiativkraft gör  landsbygden levande. 

6. Vi har goda resvanor och attraktiva kommunikationer. 

7. Vi värnar ekologisk hållbarhet lokalt och globalt.  

 

Andra lokala mål- och styrdokument med koppling till översiktsplanen är: 

- Borås Stads miljömål 

- Borås Stads Energi- och klimatstrategi 

- Borås Stads grönområdesplan 

- Program för ett integrerat samhälle 

 

3 Alternativ till planförslaget 

 Alternativ planering 

Planförslaget förordar en förtätning och ett stråktänkande med koncentrerad 

bebyggelse och infrastruktur i anslutning till staden Borås och serviceorterna 

Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. 

En alternativ planering till planförslaget är att istället för att styra mot förtätning, 

planera för en geografisk utbredning av staden Borås, och ta i anspråk ny mark för 

bebyggelse och infrastruktur. 

Konsekvenserna av en alternativ planering blir generellt att investeringsbehovet för 

kommunal infrastruktur gällande vägnät, VA, etc., samt kommunal service riskerar att 

öka. Samtidigt försvåras förutsättningarna för hållbara transportsätt kraftigt, då 

boende i utkanten av samhället generellt sett medför ökat bilberoende.  

Samtidigt kan störningar som kan uppkomma för boende vid förtätning, t.ex. i form av 

buller eller dålig luftkvalitet minska. Socialt sett riskerar en alternativ planering att 

bygga in fysiska barriärer i form av avstånd eller trafikerade vägar och öka 

segregationen i kommunen genom att olika boendetyper och bostadsformer skiljs åt. 
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 Nollalternativ 

Enligt Plan- och Bygglagen ska planförslaget i miljökonsekvensbeskrivningen jämföras 

med ett så kallat nollalternativ, vilket innebär att gällande planer fortsätter att verka 

utan förändringar. Det innebär i detta fall att den tidigare översiktsplanen, antagen 

2006, fortsätter att gälla. 

Den tidigare översiktsplanen bygger på de utmaningar, prognoser och den 

omvärldsanalys som var aktuell 2005-2006. Exempelvis visade prognoser på en liten 

befolkningsökning och för nya bostäder konstaterades att: ”tillskottet av nya bostäder 

kommer vara marginellt”. Översiktsplan-06 styr inte mot förtätning.  

För nollalternativet gäller: 

- Förordar perifert belägen bebyggelse med närhet till naturen, mindre 

störningar och högre grad av trafiksäkerhet. 

- Produktion/industri väntas successivt försvinna. 

- Ökad handel och logistikaktivitet 

Nollalternativet innebär att kommunens översiktsplan inte rustar för de utmaningar 

som väntar och därmed inte heller fullt ut kan ta vara på de möjligheter som en 

tillväxt ger. Kommunen riskerar att gå miste om helhetssynen och få en mer 

komplicerad fortsatt planprocess.  

 

4 Sociala och ekonomiska konsekvenser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. Samtidigt kan en åtgärd vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara 

hållbar ur ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma 

långsiktig hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Den sociala hållbarheten handlar om att planera och bygga städer med människan i 

fokus. Social hållbarhet är en långsiktig process och inte ett statiskt tillstånd, därför 

krävs ett robust samhälle som kan hantera de utmaningar som dyker upp. En kraftig 

befolkningsökning, en åldrande befolkning, förändringar på arbetsmarknaden eller nya 

behov av vård och service är några exempel på sociala utmaningar som en kommun 

måste vara beredd att hantera.  Social hållbarhet handlar även om 

generationsrättvisa, social rättvisa, tillit och medborgerligt deltagande. Långsiktig 

planering ska ha med sig dagens situation, framtidens och vägen dit. Stadsmiljön ska 

främja en god livsmiljö på lika villkor och fördela resurserna dit de bäst behövs. 

Ambitionerna i översiktsplanen är höga med fokus på att skapa en positiv social 

utveckling med hälsosamma miljöer, närhet till möten och kulturella upplevelser.  

Den ekonomiska hållbarheten handlar om strategisk resursfördelning för att använda 

ekonomiska medel på ett sätt som gynnar ett hållbart samhälle. Goda investeringar 

ger långsiktiga resultat och hushållar med offentliga och privata resurser. Att investera 

i folkhälsofrämjande åtgärder ger avkastning på lång sikt med exempelvis lägre 

sjukfrånvaro och minskade ohälsotal. Att investera i förskolan ger effekter på barns 

skolprestationer genom hela grundskolan. En förtätning som hushållar med de 

kommunala resurserna ger möjlighet att satsa på kommunal service även i delar av 

kommunen som är mer perifera. Ekonomisk hållbarhet innebär även att 

markanvändningen bidrar till positiv ekonomisk utveckling för kommunens företagare 

och näringsliv, något som ger jobb i en attraktiv arbetsmarknadsregion. Satsningar på 

infrastruktur ska ge god samhällsekonomisk avkastning och stärka orternas 
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utveckling. Ekonomisk tillväxt är en möjlighet som ger möjlighet att genomföra 

strukturförändring i samhällsplaneringen. 

De huvudsakliga sociala aspekterna av översiktsplanen bedöms vara Bostadsbyggande 

och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, arbetsplatser och 

handel, Tillgång till samhällsservice samt Identitet och kultur. 

I översiktsplanen fastställs att kommunen ska jobba strategiskt med att skapa en god 

livsmiljö för alla invånare. 

 Bostadsbyggande och boendemiljöer 

Förutsättningar 

Borås växer och målet om 30 000 fler boråsare till 2035 är en viktig utgångspunkt för 

denna översiktsplan. Det betyder att till 2035 behöver cirka 15 000 nya bostäder 

byggas. Den största delen av dessa förväntas tillkomma i staden Borås, samt en stor 

del i serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors. Det är en fortsättning 

för den nuvarande utvecklingen, där huvuddelen av bostadsbyggandet sker i dessa 

fem kärnor. 

En planeringsprincip i översiktsplanen är att ”Planeringen av bostäder ska bidra till en 

komplettering, med varierade bostadstyper, storlekar och upplåtelseformer inom 

respektive område.” 

Ser man kommunövergripande så finns det en stor variation av bostäder och 

upplåtelseformer idag. Däremot är många områden homogena där alla hus är byggda 

samtidigt och i liknande form. Majoriteten av bostäderna i kommunen är 

flerbostadshus (57 %) och av dessa är en majoritet hyresrätter (46 %). Flest 

lägenheter och flerbostadshus totalt finns i Centrum och flest småhus finns i 

Dalsjöfors. Högst andel hyresrätter finns i Centrum, högst andel bostadsrätter finns i 

Sjöbo och högst andel äganderätter finns i Dalsjöfors.8  

Borås har en fördelaktig position på marknaden om man ser till Svensk 

Fastighetsförmedlings trendrapport 2016. Nästan två tredjedelar av alla tillfrågade i 

undersökningen drömmer om ett boende en bit från staden med närhet till natur och 

grönområden. Samtidigt vill svenskarna också ha närhet till vatten och bra 

kommunikationer. 

Konsekvenser 

I översiktsplanens förslag till markanvändning i respektive ort framkommer inte någon 

analys över nuläget och vilken typ av bostadsbebyggelse som behöver kompletteras 

med för att få en blandning. Ser man till 2015 års handlingsplan för bostadsbyggande 

kan man se att en stor majoritet av planerad bostadsbebyggelse är i flerbostadshus, 

framförallt i Centrum. Om det är en fortgående trend så finns risken att Borås inte 

bebyggs med varierande bostadstyper utan istället förstärker rådande situation. Därför 

är det viktigt att dessa flerbostadshus innehåller en variation på lägenhetsstorlek, 

upplåtelseform, pris och utformning.  

Ett ensidigt bostadsbyggande riskerar att utesluta grupper som efterfrågar andra 

boendeformer.  

Ambitionen i översiktsplanen att jobba strategiskt mot en ökad blandning ger positiva 

sociala effekter av mer heterogena bostadsområden med större valmöjlighet. 

                                                
8 Borås Stad 2016 - Statistik bostäder 
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Att bostadsbyggandet ökar i kommunens fem kärnor kan leda till att även 

serviceorterna stärks och Borås Stad blir attraktivt för många olika målgrupper. 

Att stärka Borås stadskärna med fler bostäder, handel och service skapar en dynamisk 

kärna som bidrar till hela kommunen. Att ha ett bra centralt utbud kan locka besökare, 

investeringar och etableringar. 

Översiktsplanen behandlar inte renoveringar av befintligt bestånd. Eftersom flera 

områden består av bostäder byggda i samma period så uppstår renoveringsbehovet 

samtidigt. För att inte höja hyror för mycket eller låta bostäder stå med dålig standard 

krävs en plan för en hållbar renovering av det befintliga beståndet. 

En tydlig viljeriktning för framtida bostadsbyggande kan stimulera marknaden att 

investera i Borås. Tydlighet med vilka kriterier som kommunen kommer kräva av 

byggbranschen leder ofta till ökad investeringsvilja då förutsättningarna blir 

hanterbara. 

Åtgärdsförslag 

Det finns i dagsläget blandning i det totala bostadsbeståndet om man ser till hela 

kommunen. Framtida planering bör eftersträva att upprätthålla en balanserad 

blandning för att bibehålla detta, och samtidigt verka för att undvika segregerade 

delområden. En analys över brist, behov, utbud och efterfrågan i respektive ort bör 

göras och styra planeringen mot den variation och blandning som översiktsplanen 

förespråkar.  

Att använda markanvisning som ett verktyg och ställa krav på typ av bebyggelse så 

att bostäderna möter efterfrågan och skapar ett blandat utbud. 

Att prioritera detaljplaner som bidrar till ökad blandning och variation i de olika 

områdena.  

Våga testa nya bostadslösningar så som stadsvillor, radhuskoncept inkorporerat i 

flerbostadshus eller upplåtelseformer som är nya för kommunen (eventuellt kooperativ 

hyresrätt).  

Eftersom planförslaget skriver att konsekvenser av planerade åtgärder ska bedömas 

utifrån olika gruppers perspektiv föreslås upprättande av en rutin på att göra sociala 

konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser i planärenden.  

En översiktsplan hanterar inte detaljfrågor om bostadsmiljöer, men framtida 

kommunalt detaljplanearbete kan behöva hantera gårdsmiljöer och offentliga rum på 

kvartersmark och allmän platsmark. Krav bör finnas i detaljplaner för bostäder på 

privata och halvprivata platser med god utformning. Detta kan hanteras exempelvis 

genom kvartersutformning, planterbara bjälklag, gott mikroklimat och uppföljning på 

gårdsmiljöns gestaltning. 

 Sociala och hälsosamma livsmiljöer 

Förutsättningar  

I översiktsplanen beskrivs att kommunens delar ser olika ut, socialt och ekonomiskt. 

Det ses som en styrka i meningen att staden erbjuder en mångfald av miljöer, men 

det är samtidigt en utmaning att människor lever uppdelat utifrån socioekonomisk 

bakgrund. Genom att separerade stadsdelar och tätorter byggs ihop kan mångfald och 

trygghet främjas. Vidare beskriver översiktsplanen att livsmiljöer ska vara 

hälsosamma genom att uppmuntra till en aktiv livsstil. Människor ska kunna mötas på 

offentliga platser, både i sitt närområde och på stadens gator och torg. Barns och 

ungdomars behov är en viktig utgångspunkt i all planering.  
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I Borås finns en stor andel ensamhushåll, 46 %. Ensamhushåll utan barn är det 

vanligaste. Centrums kommundel är det område som har högst andel ensamhushåll 

utan barn. Stadsdel Norrby är det område med flest hushåll med 5 personer eller fler 

(18 % är 5 personer eller fler jämfört med stadskärnan som har 1 %).9 Det innebär att  

det ser olika ut i kommunen i hur man bor och därmed också behoven i den lokala 

livsmiljön.  

Konsekvenser 

Översiktsplanens strategiska inriktning att förtäta genom att blanda olika 

bostadsformer kan innebära att den demografiska situationen förändras. Exempelvis 

att det flyttar in barnfamiljer i ett område som primärt befolkats av äldre eller att 

singelhushåll får storhushåll som grannar. Det gör att livsmiljön förändras och nya 

möten kan uppstå. 

Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att 

man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda 

miljön.  

Att fysiska barriärer byggs bort är positivt för att människor ska kunna röra sig mellan 

områden, men sociala och kulturella aktiviteter eller institutioner krävs för att locka 

människor att ta sig till nya platser.  

Hälsosamma vanor etableras redan i tidig ålder och fokus på barn och ungas 

möjligheter att gå och cykla i vardagen kan ge långsiktiga hälsoeffekter. 

Översiktsplanen nämner att mötesplatser ska finnas på allmänna ytor. Det är även 

viktigt att inkludera inomhusverksamheter så som öppna förskolan, bibliotek, 

föreningslokaler, mötesplatser för äldre eller daglig verksamhet. 

En planeringsprincip är att trygghet och säkerhet ska beaktas vid utformning av det 

offentliga rummet och i trafikmiljöer, samt stärks på otrygga platser genom väl 

genomtänkt gestaltning.  

Åtgärdsförslag 

Temporära evenemang eller nya sociala arenor kan fungera som dragare för att få 

människor att röra sig mellan områden. 

Översiktsplanen föreskriver att planeringen ska utgå från barnperspektivet, genom att 

man lyssnar på barn och unga om hur de använder och vill använda den byggda 

miljön. I mindre orter kan gärna lokalsamhället involveras i utformningen av det 

offentliga rummet. Goda erfarenheter finns från andra svenska kommuner där 

ungdomar planerat en yta, något som visat sig vara både resurseffektivt och 

uppskattat. 

Det är ett ständigt pågående arbete att upprätthålla och skapa en trygg miljö för alla, 

och åtgärder som belysning, tillgänglighetsanpassning eller närvaro av 

trygghetsskapande aktörer behöver utvärderas löpande. 

 Näringsliv, arbetsplatser och handel 

Förutsättningar 

Översiktsplanens intention är att i Borås ska företag ha goda villkor att verka och 

utvecklas, samtidigt som det ska vara attraktivt att flytta verksamheter hit. 

Personalintensiva verksamheter ska därför lokaliseras i centrala delar av kommunen, 

företrädesvis i Borås, men även i serviceorterna. Storskaliga, störande och 

transportintensiva verksamheter ska lokaliseras utanför den blandade stadsmiljön för 

                                                
9 Statistik Borås Stad 2016  
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att möjliggöra en förtätning av tätorterna och undvika tung trafik genom staden. De 

större handelsområdena ska fortsätta att utvecklas som handelsområden men ingår 

även som en del i utvecklingen av den blandade staden. Bostäder kan med fördel 

integreras med handel för att skapa en blandning av funktioner med nära avstånd som 

tillför aktivitet fler timmar på dygnet. Därför föreslås inga nya externa 

handelsområden. Högskolan och det kunskapsintensiva näringslivet ska ges utrymme 

att växa inom staden. 

Borås tradition som textilt centrum lever kvar och har stor betydelse för 

näringslivsstrukturen. I Borås jobbar en majoritet inom vård (19 %), handel (17 %) 

och företagstjänster (13 %).10  

De två kvinnodominerade branscherna är utbildning samt vård och omsorg. Enligt 

Borås program för jämställdhet ska kommunen jobba aktivt för att bli en jämställd 

arbetsgivare.11 

Borås utgör en egen arbetsmarknadsregion med inpendling från framförallt 

Sjuhäradskommunerna. 13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar 

från Borås till andra kommuner. Den största enskilda pendlingsrelationen finns mellan 

Borås och Göteborg med ungefär lika många pendlare i båda riktningarna. 

Konsekvenser 

Olika branscher och verksamheter har olika incitament att etablera sig i en kommun, 

men alla behöver personal som kan bo nära eller pendla till sin arbetsplats. Att skapa 

en attraktiv stadsmiljö med god tillgång till bostäder gynnar företag som ska rekrytera 

personal.  

Att ge utrymme för utbildning och högskola gynnar det lokala näringslivet och lockar 

unga människor till staden. Kan studenterna dessutom få en god bostad och ett jobb i 

Borås så har kommunen utökat sin befolkning med viktiga resurser. 

Externa handelsområden riskerar att konkurrera ut centrumnära handel och därmed 

motverka en attraktiv stadskärna. Därmed är det fördelaktigt att inte etablera nya 

externhandelsområden. De befintliga handelsområdena kan utvecklas till 

stadsdelscentrum med stor räckvidd ifall de kompletteras med bostäder och andra 

funktioner. 

Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning 

för att stimulera arbetsmarknaden. Att hållplatslägen och stationer ligger väl 

integrerade i den bebyggda miljön blir viktigt för att människor ska välja att resa 

kollektivt. Ju fler som reser kollektivt, går eller cyklar desto mer kapacitet frigörs för 

näringslivets transporter och flöden. 

Om pendlingen till och från Göteborg försvåras i och med stora förändringar i 

busslinjes dragning (så som olika bygg- och infrastrukturprojekt) kan det påverka 

Borås. 

Åtgärdsförslag 

Eftersom Borås har en strategi att jobba med jämställt arbetsliv och vårdsektorn är en 

av de största arbetsgivarna för kvinnor, kan översiktsplanen kompletteras med en 

strategi för jämställd näringslivsutveckling. Södra Älvsborgs sjukhus är en viktig resurs 

i kommunen men lyfts inte i översiktsplanen.  

                                                
10 Borås Stad 2016 - Statistik sysselsättning och pendling 
11 Jämställdhetskartan 2017  
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 Tillgång till samhällsservice 

Förutsättningar 

Översiktsplanens strategi innebär att skapa ett enkelt vardagsliv för alla boråsare där 

staden erbjuder service inom rimligt avstånd. Offentlig service bör samlokaliseras med 

kommersiell service, företrädesvis i stadens och serviceorternas centrala delar samt 

vid noder och stadsdelstorg. Serviceorterna i Borås ska erbjuda lokal service som 

skolor, vård, äldreomsorg och viss kommersiell service i kollektivtrafiknära lägen till 

mindre orter och landsbygd i omlandet. Barn ska på ett tryggt sätt kunna ta sig till 

skola och fritidsverksamheter utan vuxens sällskap. Mark för offentlig service ska 

reserveras tidigt i planeringsprocessen för att säkerhetsställa goda lägen och att 

behoven för olika typer av verksamheter tillgodoses.   

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det 

ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när de blir 

äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner i mer centrala delar. Ofta saknas 

sådana alternativ, vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar bostadsbristen. 

Borås har en fördelaktig demografisk struktur med en jämn befolkningspyramid och 

alltså en jämn fördelning mellan åldersgrupper. Det innebär att den skattebetalande 

yrkesverksamma befolkningen kan väga upp för den mer servicekrävande yngre och 

äldre befolkningen.12  

Konsekvenser 

Borås har flera bostadsområden som är homogena i sin utformning och demografi. Det 

kan innebära en risk för skolsegregation där barnen går i relativt homogena klasser. 

En blandning i bostadsutbud kan även innebära större heterogenitet i lokala 

skolklasser. 

Att erbjuda lokal service i hela kommunen kan skapa en trygghet för brukaren som 

exempelvis får skola, äldrevård eller daglig verksamhet i sitt närområde. 

Samhällsservice bör vara nåbar med kollektivtrafik, gång och cykelstråk för att 

underlätta för exempelvis äldre som inte kör bil, samt i övrigt ge förutsättningar för 

jämlik tillgång till samhällsservice (se avsnitt 6 Miljökvalitetsmål, där även 

Jämställdhetsmål beskrivs). Att stärka länkarna mellan landsbygd och serviceort kan 

bidra till en underlättad vardag för äldre och vårdtagare. Detta kommer behöva vägas 

mot tidsvinster och effektivitet i kollektivtrafiksystemet – ju färre hållplatser i rakare 

stråk desto effektivare är resan men man missar också uppsamlingsområden om 

hållplatser dras in. 

Att barn kan röra sig utan vuxens sällskap underlättar för vardagslivet, barns frihet 

och kan motverka farliga trafiksituationer genom att föräldrar kör mindre bil i 

skolområden. 

De ekonomiska vinster som kommunen kan göra genom att slå ihop serviceenheter 

eller flytta på verksamheter bör alltid ställas mot de sociala konsekvenser som uppstår 

av exempelvis längre resväg, förändrat serviceutbud eller otrygghet. 

Åtgärdsförslag 

Kommunen kan med fördel utreda och diskutera krav på utformning av skolmiljö. Det 

finns nationella riktlinjer kring ytmått för grundskola, både inne och ute, i relation till 

elevantal. Det finns även lagkrav genom skollagen på pedagogiska kvaliteter i 

                                                
12 Borås Stad 2016 - Befolkningsprognos 2016-2020 
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skolmiljö. Att satsa på en god skolmiljö gynnar folkhälsan, skolresultaten och skapar 

en attraktiv livsmiljö. 

Kommunen kan studera alternativ för samutnyttjande av servicelokaler. 

Studera behovet av samhällsservice förutom vård och skola – finns det behov av 

sociala arenor för daglig verksamhet, träffpunkter för äldre eller öppna förskolor?  

 Identitet och kultur  

Förutsättningar 

Översiktsplanen beskriver hur Borås moderna näringsliv bär och förädlar arvet som 

textilstad, men att arvet också lever i den fysiska miljön. Byggnader och platser från 

textilindustrins tid har stor potential att bli en del av morgondagens stad, och 

översiktsplanen vill lyfta fram den textila identiteten när framtidens bostads- och 

arbetsplatsmiljöer byggs. Det kräver respekt för det gamla och nya idéer.  

Den översiktliga kommunala planeringen ska främja en positiv social utveckling, med 

hälsosamma miljöer, närhet till möten med andra, och till kulturella upplevelser. För 

Borås är det självklart att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle med likvärdiga och 

goda levnadsförhållanden för alla. Därför ska tillgång till utbildning, gemenskap, 

trygghet, hälsa, jämlikhet, integration och kultur vara självklara. 

I Borås ska människor kunna mötas oavsett social bakgrund och ålder. Möten främjas 

genom fler rörelser mellan stadsdelar och orter, och med fler och attraktiva 

mötesplatser. Att människor exponeras för olikheter, olika kulturella uttryck och 

livsstilar, ger inspiration till nya idéer, tankesätt och tolerans. Översiktsplanen strävar 

efter en byggd miljö som inbjuder till spontana och gränsöverskridande möten. 

Konsekvenser 

När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed identiteten. Ny bebyggelse har 

potential att samspela med det gamla och lyfta en stads identitet, men det kräver en 

stor omsorg gällande gestaltning. Då byggbranschen blir mer och mer standardiserad 

riskerar nyproduktion att sakna lokal identitet eller uttryck.  

Att Borås har en tydlig textilindustriell historia bör värnas utan att tappa andra 

aspekter av Borås identitet. Landsbygdens kvaliteter, kulturlivets utbud eller historiska 

monument med mera bör också inkluderas i den fysiska planeringen.  

Att främja en positiv social utveckling innebär även att stötta de rörelser och 

institutioner som bidrar till detta. En översyn av kommunens bidrag till ideella 

näringar, ungdomsverksamhet eller kulturyttringar med mera bör följa detta mål. 

När en stad står inför en stor förändring och utveckling krävs förankring i 

lokalsamhället och att boråsarna är med i formandet av den nya identiteten. Annars 

riskerar det att uppstå sprickor mellan det nya och det gamla. 

Översiktsplanen beskriver att kulturutbudet ska säkerställas och utvecklas, något som 

är viktigt att göra tillsammans med lokala aktörer och influenser. Se även avsnitt 5.8 

Kulturmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar till att uppnå visionen 

och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna identiteten. Dessa krav 

används sedan i markanvisningar, planhandläggning och bygglov.  

Att Borås tillåts fortsätta forma sin kollektiva identitet genom invånarnas egna initiativ.  
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Att utveckla landsbygden på sina villkor och lyfta de aspekter som invånarna själva 

värnar om. 

 Ekonomisk tillväxt 

Förutsättningar 

Forskning om tillväxt13,14 och attraktionskraft visar på flera viktiga generella faktorer 

för ekonomisk tillväxt i en region: 

- Flerkärnighet, både regional och kommunal flerkärnighet. Att det finns 

variation i utbud av platser för boende och vistelse 

- Forskning och utveckling, samarbete mellan näringsliv och 

högskola/universitet och förutsättningar för entreprenörskap och 

teknikutveckling 

- Infrastruktur dels i form av vägar och järnväg för en regional arbetsmarknad, 

men även digital infrastruktur och grundläggande kommunal service 

- Attraktionskraft, trivsel och trygghet för invånare och företag 

- Mångfald i idéer och människor, utbud av varor samt tjänster  

Konsekvenser 

Planförslaget stödjer de faktorer som generellt bedöms gynna regional ekonomisk 

tillväxt. Översiktsplanen utgår från nuläget i kommunen med en förväntad tillväxt i 

befolkning och ekonomi, och styr därmed utifrån prognoser om ökat behov av 

transporter, bostadsbyggande och verksamhetslokaler. 

En struktur med förtätning i anslutning till Borås stad och serviceorterna, samt längs 

utpekade stråk minskar behovet av nyinvesteringar i kommunal infrastruktur, jämfört 

med nollalternativet. Om ny bebyggelse generellt uppförs spritt över kommunen 

istället för koncentrerat till utpekade stråk, innebär det att kommunens kostnader för 

investeringar i infrastruktur ökar mer.  

Förtätning av bebyggelse och infrastruktur ger också möjlighet att koncentrera flöden 

av människor till starka stråk som ger bättre handelslägen jämfört med om flöden 

sprids ut över större geografisk yta.  

Sammantaget bedöms planförslaget ge större förutsättningar att tillvarata och stärka 

ekonomisk tillväxt jämfört med nollalternativet. Den tidigare översiktsplanen hade en 

annan utgångspunkt och utgick från andra prognoser om tillväxt. 

 

5 Miljökonsekvenser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar.  

För att åstadkomma långsiktig ekologisk hållbarhet är det till exempel helt nödvändigt 

att bygga på människors beteende och sociala samspel, det måste också finnas 

ekonomiska resurser och ekonomisk bärkraftighet som stödjer miljöförbättrande 

åtgärder. 

                                                
13 Mellander 2008 
14 ISA m.fl. 2004. 
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Den ekologiska dimensionen handlar om påverkan på naturen och dess ekosystem, 

markanvändning och konsekvenserna för att bibehålla den stabilitet och balans som 

våra samhällen är beroende av. I detta avsnitt beskrivs planförslagets påverkan direkt 

och indirekt. 

 Hushållning med naturresurser 

Förutsättningar15 

Med hushållning av naturresurser avses här såväl användning av energi, råvaror som 

förutsättningar för resurseffektiv livsstil i planförslaget. Användning av naturresurser 

ur miljöperspektiv kan innebära uttag av icke förnyelsebara råvaror i form av 

exempelvis berg/naturgrus, metaller och oljebaserade råvaror eller förnyelsebara 

råvaror som trä eller biobränslen. Såväl användning av förnyelsebara som icke 

förnyelsebara råvaror medför energikrävande utvinning eller förädling samt ofta 

utsläpp till luft och vatten. Med resurseffektiv livsstil menas exempelvis möjlighet till 

effektiva och miljöanpassade transportsätt. Relevanta aspekter av hushållning av 

naturresurser i planen bedöms vara: 

- Utvinning av berg och naturgrus 

- Förutsättningar för energiförsörjning  

- Vattenförsörjning 

- Användning av mark för bebyggelse och infrastruktur 

- Förutsättningar för hållbara transportsystem  

Den viktigaste aspekten av naturresursanvändning i Sverige och i världen idag är 

användning och utsläpp av fossila växthusgaser. Utsläpp av växthusgaser är ett av de 

stora hoten mot samhället och en av vår generations största utmaningar med risk för 

genomgripande påverkan på klimatsystemen och därmed förutsättningarna för 

samhället. En påverkan som vi redan idag ser effekter av med förändrat klimat och 

smältande polarisar. Möjligheten att vända den här utvecklingen med ökade utsläpp av 

växthusgaser kräver omfattande åtgärder väldigt snabbt. 

En av de viktigaste växthusgaserna är den koldioxid som bildas vid förbränning av 

fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Av dessa utsläpp står transporter för en 

betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför avgörande att planera 

för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

Utvinning 

Inom Borås finns berg och en mindre mängd naturgrus. Med naturgrus avses naturligt 

sorterade jordarter som till övervägande del består av fraktionerna sand, grus, sten 

och block16.  

Naturgrus är en ändlig resurs och ska användas endast om det inte är möjligt att 

ersätta med bergkross. 

Energiförsörjning 

Det kommunalägda bolaget Borås Energi och Miljö producerar biogas, fjärrvärme, 

fjärrkyla och el med förbränning, vattenkraft och solenergi. Funktioner kommer att 

samordnas i en ny anläggning på Sobacken då även reningsverket flyttas hit och en ny 

fjärrvärmeanläggning byggs. Sobacken utvecklas för att på sikt utgöra ett samlat 

                                                
15 Översiktsplan 2017 
16 Lag (1995:1667) om skatt på naturgrus 
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energi- och miljöcentrum (EMC) för avfallshantering, energiproduktion och på sikt 

avloppsrening. 

Vattenförsörjning 

Öresjö är huvudvattentäkt i Borås och förser ca 87 000 personer i Borås med 

kommunalt dricksvatten. Vattnet renas i Sjöbo vattenverk. Alla vattentäkter inom 

Borås Stad som utnyttjas till produktion av allmänt dricksvatten, även 

reservvattentäkten Ärtingen, har ett gällande skyddsområde. För de mindre täkterna 

bedrivs ett arbete med att uppdatera skyddsföreskrifterna. Det finns fler möjliga 

vattentäkter inom kommunens gränser än de som används för allmän försörjning.  

Inom Borås Stad finns tolv identifierade potentiella dricksvattenresurser. Två av dem, 

Öresjö och Ärtingen, används redan för den allmänna produktionen av dricksvatten 

och omfattas av vattenskyddsområden. Samma sak gäller för Tolken, som ingår i 

vattenskyddsområdet för Öresjö. De identifierade grundvattensresurserna är stora, 

men kan inte ensamt leverera den mängd dricksvatten som Borås har behov av. 

Behovet av dricksvatten kommer sannolikt inte sjunka i framtiden och utvecklingen 

mot stora produktionsanläggningar kommer förmodligen fortsätta. Se även avsnitt 5.3 

Vattenmiljö. 

Markanvändning för bebyggelse och infrastruktur 

Boråsarna blir fler, både genom positivt födelseöverskott och positiv nettoinflyttning. 

Med utgångspunkten att Borås befolkningsutveckling fortsätter i samma takt, över en 

20-årsperiod, förväntas folkmängden vara ca 140 000 år 2035 (30 000 fler än idag). 

Fler invånare i Borås innebär att staden behöver fler bostäder i goda lägen och med 

anknytning i första hand till befintlig infrastruktur där ingrepp redan har gjorts. Till år 

2035 förväntas ca 15 000 nya bostäder behöva byggas i Borås, vilket innebär att mark 

behöver tas i anspråk för ny bebyggelse. 

 

 

 Figur 5 Ur ÖP 2017, markanvändning gröna och blå strukturer. 
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13 000 personer pendlar till arbete i Borås och 9000 pendlar från Borås till andra 

kommuner. Idag sker mycket av pendlingen med bil och Borås är idag en relativt 

bilburen stad. Att många persontransporter sker med bil är en utmaning för 

framkomligheten i Borås. Samtidigt som kommunen växer kommer antalet fordon på 

Borås vägar att öka. I kommunen går stora vägar genom staden Borås. Det skapar 

god tillgänglighet och bidrar till den starka logistikbranschen. Det påverkar dock både 

miljön och framkomligheten negativt och bidrar till en trafikdominerad stadsmiljö.  

Kommunen står inför en utmaning avseende avvägning mellan trafikens behov av 

markanvändning för infrastruktur i staden och behov av mark för bebyggelse och 

grönytor. 

Översiktsplanens planeringsprinciper föreskriver förtätning och satsning på 

kollektivtrafik, gång och cykel. 

 

 

Areella näringar 

De areella näringarna har stor betydelse för naturvård, landskapsbild och ekonomi. 

Områdena har förutom betydelse för jordbruksproduktion också natur- och 

kulturvärden och kan ingå i värdefulla kulturlandskap med vacker landskapsbild.  

De jord- och skogsbruk som finns i kommunen är relativt små. Det är värdefullt att 

behålla och utveckla det jord- och skogsbruk som finns för att möjliggöra en närodlad 

livsmedelsförsörjning, för att vårda skogen och hålla landskapet öppet.  

Översiktsplanens övergripande inriktning är att bebyggelse hålls inom tätort, vilket 

minimerar ianspråktagande av jord- och skogsbruksmark.  

Konsekvenser 

När befolkningen ökar i Borås ökar även uttagen av naturresurser. Det ställer krav på 

markanvändning, dricksvattenuttag, avfallshantering och energiutvinning. Nya 

bostäder och vägar kräver även resurser i byggnadsskedet.  

De ekologiska och ekonomiska konsekvenserna av markanvändningen innebär att 

förutsättningarna för resurseffektivt nyttjande av naturresurser ökar vid en förtätning i 

lägen som är lokaliserade i anslutning till befintlig infrastruktur för bil- och cykelvägar, 

kollektivtrafik, utbyggt VA-nät, digitalisering etc. En utbyggnad av bostäder och 

verksamhetslokaler i anslutning till kollektivtrafik ger goda förutsättningar för resande 

med kollektivtrafik eller cykel.  

Planförslaget bedöms stödja en resurseffektiv markanvändning genom att i huvudsak 

förtäta bebyggelse i anslutning till befintlig infrastruktur och inte ta i anspråk 

jordbruksmark eller skogsmark i någon större utsträckning. Inriktningen är att staden 

långsiktigt utvecklas mot en tätare bebyggelse. Detta ger också gynnsamma 

förutsättningar för flera sociala konsekvenser avseende mötesplatser och handel. 

Övervägande del av bebyggelseutvecklingen sker inom dagens tätortsgräns. 

Inriktningen mot ökad kollektivtrafik minskar risken att lokaltrafik belastar riksväg 40 

vilket ger ökad framkomlighet för riksvägen som också är riksintresse för 

kommunikation. 

Nollalternativet innebär en minskad styrning mot hållbara transportsätt vilket bedöms 

innebära att utsläpp till luft och buller från biltrafiken ökar mer än i planförslaget. 
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Detta innebär även att belastningen kan öka exempelvis på riksväg 40. Framtagna 

prognoser visar på att föreslagen bebyggelsestruktur ger en minskning med ca 5 % av 

transportarbetet år 2040 jämfört med nollalternativet, trots att beräkningen inte tar 

hänsyn till förväntat ändrat resebeteende/transportval då fler invånare får tillgång till 

tillgänglig kollektivtrafik och cykelnät. 

Nollalternativet bedöms också innebära en minskad styrning mot bebyggelse i 

anslutning till befintlig infrastruktur för service. 

Sammanfattningsvis bedöms planförslaget stödja en resurseffektiv hantering av 

naturresurser.  

Åtgärdsförslag 

För att tillgodose klimatmål och mobilitetsbehov behöver kollektiva färdmedel och 

gång-och cykelbanor prioriteras i stadsrummet. Detta är särskilt viktigt i stadens 

urbana stråk och till serviceorterna. Det är därför mycket viktigt att översiktsplanens 

principer får genomslag i detaljplaneringen och kompletteras med andra styrmedel. 

Exempelvis kan, för särskilt viktiga områden, sektorsövergripande arbete så som Grön 

Transportplan prövas, där kommunen och övriga aktörer i området åtar sig att 

genomföra hållbara mobilitetsåtgärder. 

Götalandsbanans centrala stationsläge är en förutsättning för bedömningen och en 

mycket positiv åtgärd. 

 Luftmiljö 

Förutsättningar 

Frisk luft fri från luftföroreningar innebär att miljö och människors hälsa inte påverkas 

negativt. Luftföroreningar kan vålla sjuklighet och förkorta den förväntade livslängden 

hos människor, men även bidra till växtskador, korrosion, nedsmutsning, övergödning, 

försurning och klimatförändringar. Utsläppen kommer från transporter, förbränning, 

uppvärmning och industrier. Luftföroreningar transporteras även in i Sverige från 

andra länder.  

 

Miljöförvaltningen i Borås mäter halterna av föroreningar i luften. Modelleringar av 

utsläppens spridning och inventeringar av påverkan på lavar och skog utförs. 

Dessutom mäts nedfallet av radioaktiva ämnen.17 Borås Stad deltar i 

Luftvårdförbundet för västra Sveriges (Luft i Väst) arbete. Förbundet samordnar 

mätningar av luftföroreningar, vindar och nederbörd liksom modellering av spridning 

av olika luftburna ämnen för 40 kommuner och många företag.18 

 

Översiktsplanen innebär att fler människor kommer vistas på samma yta inom de 

områden där staden förtätas, en förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer 

trafik. Samtidigt ger förtätningen i sig förutsättningar för att biltrafiken generellt i 

kommunen och i regionen minskas till fördel för fler transporter med kollektivtrafik och 

cykel/gång.  

Översiktsplanen samt utbyggnad av Götalandsbanan innebär också stärkt koppling 

med omkringliggande regioner vilket ger förutsättningar för minskat bilresande.   

                                                
17 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft  
18 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Luft 
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Partiklar 

Sedan 2008 har Borås kontinuerliga mätningar av PM10. Mätningarna har visat att 

halterna inte överskrider miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet och 

dygnsmedelvärdet.19 Enligt miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärdet av PM10 får 

halten överstigas 35 gånger på ett år. År 2016 överskreds dygnsmedelvärdet 

miljökvalitetsnormen för PM10 4 gånger fram till den 6 maj, se figur nedan.20 År 2015 

överskreds dygnsmedelvärdet totalt 8 gånger.21 

 

 

Figur 6 Resultat av luftmätningar vid Stadshuset på Kungsgatan (PM10).22 

Kväveoxider (NO2 och NO) 

Borås mätte fram till år 2015 kvävedioxid i centrala Borås på två ställen; i gaturum 

och ovan tak (mätningarna har avbrutits på grund av ombyggnation). Enligt 

precisering av miljömålet Frisk luft ska årsmedelvärdet på kvävedioxid inte överstiga 

20 µg/m3. Enligt mätningarna i gaturummet låg årsmedelvärdet på 21 µg/m3 år 2015, 

alltså något över miljömålet. År 2011 var årsmedelvärdet av kvävedioxid enligt 

mätningarna 30 µg/m3. Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid är 40 µg/m3 som 

årsmedelvärde, vilket innebär att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid uppfylls enligt 

mätningarna i gaturummet i Borås. Ovan tak är halterna generellt lägre än i 

gaturummet och de understeg både miljömålet och miljökvalitetsnormen år 2014 

(mätresultat för 2015 saknas).23 Kvävedioxidhalten har även mätts kampanjvis år 

1991,1994, 2007 och 2012 i Borås. Mätningarna visar att halterna har varit konstanta 

eller bara minskat marginellt och visar på samma tendens som för mätningar ovan tak 

i Borås samt i andra kommuner i Sverige.24 

                                                
19 Luft i Väst 2016  
20 Borås Stad 2016 - PM10 
21 Luft i Väst 2016 
22 Borås Stad 2016 - PM10 
23 Luft i Väst 2016  
24 IVL 2012 
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Övriga luftföroreningar 

Svaveldioxid och bensoapyren (ett mått på Polyaromatiska kolväten, PAH) har 

uppmätts till låga halter i Borås. Svaveldioxid mäts kontinuerligt och årsmedelvärdet 

2015 var 0,7 μg/m3. Bensapyren mättes under 2009 genom analyser på PM10-filter 

från tidigare års mätningar och halten var 0,00015 µg/ m3 i gaturumsmiljö.  

Bensen (som används för att mäta Lättflyktiga organiska föreningar, VOC) uppmättes 

år 2014 till 3,3 µg/m3 i Borås. Miljömålet om 1 µg Bensen/m3 överskreds då men 

miljökvalitetsnormen om 5 µg Bensen/m3 uppfylldes. 25  

Konsekvenser 

Översiktsplanen stödjer förtätning vilket innebär att fler människor kommer att visas 

på samma yta inom de områden där staden förtätas. När staden förtätas påverkas fler 

människor av de luftföroreningar som kan uppkomma i de förtätade områdena. En 

förtätning i centrum kan också leda till lokalt mer trafik. I utsatta lägen kan förtätning 

medföra försämrad luftomblandning vilket kan ge en lokalt sämre luftmiljö. Det blir 

därför viktigt att i den framtida planprocessen studera dessa faktorer närmare för att 

undvika negativa konsekvenser.  

Samtidigt är luftföroreningar till stor del regionala, och härrör till övervägande del från 

utsläpp från förbränningsmotorer i biltrafik. Översiktsplanen styr mot hållbart resande 

och minskade trafikflöden med minskade utsläpp av luftföroreningar regionalt sett. 

Götalandsbanan innebär överflyttning av trafik från väg till järnväg inom regioner. 

Detta innebär en minskning av luftföroreningar i Borås omgivning vilket även minskar 

halterna i Borås. 

Miljökvalitetsnormer bedöms klaras inom kommunen för samtliga luftföroreningar som 

mäts i Borås. Miljömålet för kväveoxider tangerades 2015 och målet för VOC 

överskreds 2014.  

Översiktsplanen stödjer planering för en sammanhängande grönstruktur i Borås stad. 

Som motvikt till förtätningen är det viktigt med planering av grönstruktur för att 

bevara grönytornas ekosystemtjänster som exempelvis luftrening.  

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god luftmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt uppföljning och bevakning av luftmiljön.  
 
Reservera grönytor i lägen med höga halter luftföroreningar, utformning med särskild 
hänsyn till vegetation med ekosystemtjänster som gynnar god luftkvalitet.  
 
Analys av mikroklimat/luftmiljö i nya detaljplaner i utsatta lägen. 

 

 Buller 

Förutsättningar 

Buller har stor påverkan på vår hälsa och den kan påverka vår möjlighet till en god 

livskvalitet. Idag finns flera studier som pekar på att långvarig exponering för flyg- och 

vägtrafikbuller kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Temporärt och permanent 

buller får inte överskrida de bullernivåer som finns för byggnation och trafik. Hänsyn 

                                                
25 Luft i Väst 2016  
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ska även tas till Trafikverkets nya riktlinjer för vibrationer vid väg. Bullret från en 

trafikled varierar mycket vid olika tidpunkter beroende på trafikens täthet och 

sammansättning. Buller från industriverksamhet kan uppstå från själva produktionen 

och bullrande transporter till och från industrierna.26 

Under 2012 kartlade Borås Stad omgivningsbuller som orsakas av väg och järnväg. 

Beräkningarna finns redovisade på kartor, se figurer nedan.  

Kartorna visar den beräknade situationen för omgivningsbuller år 2012, utomhus vid 

fasad. Befintliga bullerskydd såsom bullervallar och bullerplank har tagits med i 

beräkningarna medan eventuella enskilda fastigheters bullerplank eller murar inte är 

med i beräkningarna. Det gör att den enskilda fastigheten kan ha en lägre bullernivå 

än den som visas i kartan. Inga bullerskydd utmed järnvägsspåren finns med i 

beräkningarna. 

 

Figur 7 Buller från vägtrafiken i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden 
för ljudnivåer i området runt vägar i Borås. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA, 
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74 
dBA, mörkblått > 75 dBA.27 

                                                
26 Borås Stad 2015 - Miljöbarometern Buller 
27 Borås Stad och lantmäteriet 2016   
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Figur 8 Buller från järnvägen i Borås. Färgmarkeringarna i kartan visar olika dygnsmedelvärden 
för ljudnivåer i området runt järnvägen. Mörkgrönt representerar ljudnivåer på 45-49 dBA, 
ljusgrönt 50 - 54 dBA, gult 55 - 59 dBA, orange 60 - 64 dBA, rött 65 – 69 dBA, violett 70 - 74 
dBA, mörkblått > 75 dBA.28 

Trafikbullerförordningen (SFS 2015:216) föreskriver att buller från spårtrafik och 

vägar inte bör överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, 

och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

I 2012 års bullerkartläggning beräknades ca 40 procent av Borås Stads invånare vara 

utsatta för bullernivåer mellan 50 och 75 dBA, då bullerkällorna är alla vägar och 

järnvägar. Tittar man bara på nivåerna över 55 dBA var ca 25 procent bullerstörda 

vilket motsvarar 26 600 personer. 

Under perioden 2013-2017 planeras åtgärder för att minska antalet bullerstörda 

invånare i Borås Stad.29 Miljöförvaltningen ska bland annat inventera lokaler för 

brukare som inte har möjlighet att välja var de vistas, t.ex. skolor och äldreboenden, 

för att kunna prioritera åtgärder för lokalerna med de högsta ljudnivåerna. Även en 

inventering av ljudnivåer kring utomhusplatser och kartläggning av tysta områden och 

områden som är relativt opåverkade av störande omgivningsbuller ska genomföras. 

Följande riktlinjer för buller finns i översiktsplanen:  

- Gällande riktvärden för buller ska uppfyllas och god ljudmiljö ska alltid 

eftersträvas vid ny exploatering. 

- Buller ska särskilt beaktas i miljöer där barn och äldre vistas. 

- Nya verksamheter som är ljudstörande ska hänvisas till områden som redan är 

bullerpåverkade. 

                                                
28 Borås Stad och lantmäteriet 2016   
29 Borås Stad 2013 - Bullerrapport 
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- Vid bostadsbyggnation i bullerutsatta miljöer ska verksamheter, 

parkeringsbyggnader eller andra mindre bullerkänsliga funktioner placeras som 

avskärmning mot bullret.  

- Borås Stad ska arbeta vidare med åtgärder för att minska antalet bullerutsatta 

bostäder och människor. Bullersituationen behöver utredas och uppdateras 

med en ny kartläggning. 

- Vid planering och byggnation i närheten av väg och järnväg ska riktvärden för 

vibrationer beaktas. 

 

Konsekvenser 

Förtätning av staden i enlighet med översiktsplanens inriktning med byggande av nya 

bostäder kan innebära fler bostäder i bullerutsatta lägen. Förtätningen innebär 

samtidigt förutsättningar för ökad kollektivtrafik i staden, vilket leder till att buller från 

vägtrafik totalt minskar. När godstrafik flyttas utanför staden Borås minskar också 

bullerpåverkan från dessa källor.  

I översiktsplanen är den långsiktiga inriktningen för godstrafik på järnväg och väg att 

godset ska passera utanför staden. Götalandsbanan planeras som en ny 

järnvägsförbindelse för persontrafik, Borås förordar att järnvägssträckningen ska 

placeras i tunnel under staden, med en station med centralt läge.  

 

Planförslaget innebär sammanfattningsvis en större möjlighet att minska 

bullernivåerna jämfört med nollalternativet. Då staden förtätas finns dock en risk för 

fler bostäder i bullerutsatta lägen vilket måste beaktas i kommande planering. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt arbete med antagna åtgärder för buller i Borås stad, 2013-2017. 

Vid detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till bullerutredningen för Borås stad30 

som visar bullerpåverkan från vägar och järnväg. Det är också viktigt att utreda 

bullerpåverkan av planerade bostäder och verksamheter. Samtidigt bör bullerpåverkan 

bedömas med en helhetssyn vid avvägning mellan bostadsbyggande och hälsoeffekter 

av buller där fokus läggs på effekterna för människors hälsa och sociala miljö. Faktorer 

som bör vägas in: 

- Ljudkvalitet i gatunivå, vilket innebär upplevd störning som inte enbart uppmätt 

ljudnivå. 

- Tillvarata speciallösningar för bulleravskärmning i form av exempelvis bullerplank 

och fastighetsnära lösningar, vilket kan styras i detaljplaneskedet.  

- Positiva aspekter av möjligheter till en hållbar livsstil vid lokalisering av bostäder i 

centrala lägen, exempelvis närhet till kollektivtrafik och möjlighet till blandstad och 

de sociala kvaliteter detta för med sig. 

 Risk 

Förutsättningar 

De risker som hanteras i denna miljökonsekvensbeskrivning utgörs i första hand av 

risker förknippade med transport av farligt gods på väg eller järnväg samt olyckor från 

särskilt farlig industriverksamhet, i första hand s.k. Sevesoverksamheter. 

                                                
30 ÅF 2012 
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En olycka med farligt gods kan ge upphov till risk för allmänhet som uppehåller sig i 

närheten av olyckan, vid bedömning av dessa risker tas hänsyn både till den s.k. 

individrisken, dvs. risken för en individ som råkar uppehålla sig i närheten av 

olycksplatsen, och till den s.k. samhällsrisken, där hänsyn också tas till om det kan 

antas vara många individer som uppehåller sig i närområdet. Inom riskavstånd från 

farligt gods-leder skall inte planeras för personintensiva verksamheter.  

I Borås Stad är Transporter av farligt gods på väg hänvisade till riksvägarna 27, 40, 41 

och 42. Farligt gods transporteras även på järnväg, främst på Kust till kust-banan.  

Borås stads risk- och sårbarhetsanalys för år 2015-2018 har identifierat de största 

kritiska beroendena för att upprätthålla generell samhällsviktig verksamhet och de 

största riskkategorierna baserat på bedömd sannolikhet och konsekvens. De kritiska 

områdena är att upprätthålla kapacitet inom personal, IT- och kommunikation och el.31 

Konsekvenser 

Riksvägarna 27, 40, 41 och 42, liksom järnvägssträckningarna genom Borås Stad, är 

utpekade som riksintressen för kommunikation, se avsnitt 2.4. Översiktsplanen 

förespråkar på några ställen förtätning i områden där farligt godsleder går idag. Vid 

detaljplanering är det viktigt att ta hänsyn till lederna för att försäkra att bostäder och 

andra verksamheter inte byggs för tätt inpå lederna.  

Sammanfattningsvis innebär inte planförslaget målkonflikter med identifierade 

samhällsrisker.  

Åtgärdsförslag 

Vidare studier krävs i detaljplaneskedet avseende konflikter mellan riskområden och 

exploatering för t.ex. bostäder. 

 Markmiljö 

Förutsättningar 

Ett förorenat område kan vara mark, grundvatten, ytvatten, sediment eller byggnader 

där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa 

eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av 

människor.  

 

Förorenade område har inventerats översiktligt i Borås. Djupare inventeringar har 

gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans 

sediment.32  

 

Viskan rinner genom Ulricehamns, Borås och Marks kommuner för att sedan nå havet 

vid Klosterfjorden i Varbergs kommun i Hallands län. I Borås och Marks kommuner har 

det funnits och finns ett antal stora textilindustrier sedan mitten av 1800-talet. En stor 

del av industriernas vattenutsläpp har skett till Viskan antingen direkt eller via de 

kommunala reningsverken. Även ett antal verkstadsindustrier har funnits i anslutning 

till ån.  

 

Viskanprojektet, som har initierats av Länsstyrelsen i Västra Götaland och drivs i 

samarbete med Borås Stad, har pågått sedan hösten 2001. I projektet har omfattande 

undersökningar och utredningar genomförts och syftet med dessa är att ta reda på hur 

                                                
31 Borås Stad 2017 
32 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Förorenade områden  
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föroreningarna i Viskans botten påverkar miljön samt belysa vilka eventuella åtgärder 

som är genomförbara.  

 

Sedimenten i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment 

finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan kräva 

någon form av efterbehandling. De stora utsläppen från industrierna i Borås samt det 

faktum att Viskan nedströms Borås vidgar sig i några mindre sjöar har medfört att 

föroreningar, bl.a. dioxin, tungmetaller, olja och bekämpningsmedel, har samlats i 

bottensedimenten i Djupasjön, Guttasjön och Rydboholmsdammarna.33 

 

Tillsammans gör de olika föroreningarna i sedimenten att området är ett av de mest 

förorenade i Sverige.34 Till viss del är de äldre sedimenten övertäckta av nya sediment 

och spridningen av föroreningarna till vattnet begränsas därmed. Tillförseln av till 

exempel dioxiner till vattnet är i vissa fall högre från befintliga reningsverk än från 

bottensedimentet med höga halter av historiska föroreningar. I främst 

Rydboholmsdammarna och ett område med sediment mellan Guttasjön och 

Rydboholmsdammarna är dock spridningen av föroreningar från textilindustrin fortsatt 

stor och behovet av sanering är där som störst.35  Då upptag av föroreningar sker i 

växter finns en risk att föroreningar kan spridas till fåglar.36 

Konsekvenser 

Viskan rinner genom centrala delar av Borås där markanvändningen kommer att 

förändras i och med den nya översiktsplanen.  

 

Exploatering och förändrad markanvändning i enlighet med översiktsplanen innebär att 

flera områden behöver provtas och eventuellt saneras för att klara tillämpliga 

riktvärden för markanvändningen.  

 

Efter sanering minskar risken att föroreningar från mark sprids till vattendrag och i 

övrigt orsakar skador på växt- och djurliv, men en sanering behöver föregås av en 

helhetsbedömning av miljörisker. 

 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god markmiljö. 

Åtgärdsförslag 

Då sedimenten i Viskan är fortsatt kraftigt förorenade måste arbetet inom 

Viskanprojektet fortsätta. Sanering av bottensediment får en positiv effekt på den 

biologiska mångfalden i och i omgivningen runt Viskan vilket kan öka dess värde som 

rekreationsområde.  

Vid detaljplanering är det viktigt att utreda förekomsten av markföroreningar i 

förslagna områden för bebyggelseutveckling. Vid den fortsatta planeringen är det av 

den anledningen viktigt att utreda förekomsten av eventuella markföroreningar i 

föreslagna bebyggelseområden, och vid misstanke om föroreningar kan 

markmiljötekniska utredningar utföras. Vid beslut om eventuell sanering bör en 

helhetsbedömning göras med hela hållbarhetsperspektivet och samhällsnyttan, där 

miljövinst och samhällsvinsten i övrigt av sanering vägs mot miljökonsekvenser under 

                                                
33 Borås Stad 2016 - Miljöbarometern Projekt Viskan  
34 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017  
35 Hifab 2011 
36 Länsstyrelsen Västra Götalands län 2017 
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saneringstiden, miljökonsekvenser av transporter av massor, möjlig markanvändning 

och exploatering efter sanering.  

De geotekniska förhållandena bör också undersökas närmare i samband med 

detaljplaneringen alternativt i bygglovsprocessen för att utreda stabilitetsförhållande, 

risk för markvibrationer, ras, skred och andra olägenheter. 

 Vattenmiljö 

Förutsättningar  

Vatten och avlopp inkl. dagvatten 

Borås Stad har ett ansvar för att invånare i kommunen har tillgång till ett hälsosamt 

dricksvatten och för att avloppsvatten från bostäder och verksamheter omhändertas 

på ett miljömässigt godtagbart sätt. Det finns också många verksamheter i kommunen 

som är beroende av vatten. 

Borås Stad har sammanställt kunskap om dagens och framtidens försörjning av 

dricksvatten och avlopp i kommunen i en VA-Översikt37. Staden har även arbetat fram 

en VA-plan38 som kommer utgöra grunden för den fortsatta utbyggnaden av 

kommunalt Vatten och avlopp. 

Enligt VA-planen kommer alla fastigheter i Borås Stad att tillhöra någon form av VA-

planområde. Med VA-planområde menas här ett område som antingen har allmän VA-

försörjning, är på väg att bli anslutet till allmän VA-försörjning, är föremål för vidare 

utredning av lämplig VA-försörjning eller ska även fortsatt ha enskild VA-försörjning. 

Inom Borås Stad har cirka 30 områden med sammanhållen bebyggelse identifierats 

som kan ha behov av en förändrad VA-struktur.  

Klimatanpassning 

Följande förutsättningar identifieras för hur ett förändrat klimat bedöms kunna komma 

att påverka VA-försörjningen:39 

- Konsekvenser av klimatförändringar kan drabba dricksvattenproduktionen i 

Borås stad både genom att produktionsanläggningar översvämmas och att 

vattentäkten förorenas.  

- En ökad temperatur är en parameter som kommer att påverka kvalitén på 

råvatten. En ökad temperatur ger ökad tillväxt av alger som i sin tur kan ge 

syrefritt bottenvatten.  

- Den ökade frekvensen av extremväder kommer innebära en risk. Risken 

består framförallt i att mikrobiella och kemiska föroreningar spolas ut i täkten 

vid kraftiga skyfall. 

- Det finns områden i kommunen med spillvattenledningar som kommer 

översvämmas vid höga nivåer i Viskan, vilket kan leda till bräddning av orenat 

avloppsvatten eller översvämmade fastigheter.  

- Klimatförändringarna kommer ställa skärpta krav på hållbara 

dagvattenlösningar och översvämningssäkert byggande. Borås saknar en plan 

för hur säker ytavrinning kan ske vid tillfällen då dagvattennätet är 

överbelastat av regnvatten.  

                                                
37 Borås Stad 2016 - VA-översikt  
38 Borås Stad 2016 - VA-plan  
39 Borås Stad 2016 - VA-översikt  
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Området längs Viskan har undersökts i ett pilotprojekt där länsstyrelserna i Västra 

Götalands och Hallands län under 2011 och 2012 har tittat närmare på hur området 

påverkas av ett förändrat klimat. Längs ån finns många intressen och verksamheter 

som riskerar att drabbas när ån svämmar över, såsom tätbebyggda områden, 

landsbygd, viktig infrastruktur som järnväg och större vägar och industrier med närhet 

till vattnet.  

Utifrån aktuella klimatprognoser har projektet simulerat hur Viskan påverkas vid höga 

och låga flöden och tagit fram förslag på hur ett hållbart klimatanpassningsarbete kan 

se ut. 

Inom avrinningsområdet är det främst områden som redan idag drabbas av 

översvämningar som riskerar att få ökade problem i framtiden. Beräkningar gjorda 

utifrån klimatmodeller visar dock att de flesta framtida översvämningar kommer vara 

kortvariga och återgå till normala flöden på ett par dagar och att de högsta flödena 

även fortsättningsvis troligtvis kommer att inträffa mellan november och februari.40 

Yt- och grundvatten 

EU:s ramdirektiv för vatten antogs år 2000 och anger vad EU-länderna minst ska klara 

vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Syftet med direktivet är att skydda och 

förbättra statusen i EU:s alla vatten. I svensk lagstiftning översattes direktivets mål till 

miljökvalitetsnormer i form av kvalitetskrav för yt- och grundvatten. Det 

grundläggande kravet är att alla grundvattenförekomster ska ha uppnått god kemisk 

och kvantitativ status och alla ytvattenförekomster ska uppnå god kemisk och 

ekologisk status senast vid utgången av 2015. Det finns möjlighet för en 

vattenmyndighet att besluta om undantag från detta krav som antingen avser ändrad 

tidpunkt för uppfyllandet eller mindre strängt krav. Vid all bebyggelseplanering ska 

gällande miljökvalitetsnormer beaktas.  

Enligt uppgifter från vatteninformationssystem Sverige, VISS, är de största kända 

miljöproblemen för vatten i Borås kommun försurning, kontinuitetsförändringar, fysisk 

påverkan, miljögifter och främmande arter. Data saknas angående förorening av 

miljögifter, förorenade sediment, flödesförändringar och syrefattiga förhållanden på 

grund av belastning från organiska ämnen. Vad gäller övergödning bedöms statusen i 

vattenförekomster inom kommunen som god eller hög.  

Till stor del saknas data kring varifrån påverkan kommer. Vad gäller försurning 

kommer påverkan till stor del från atmosfäriskt nedfall. Det finns också en betydande 

påverkan från dammar, barriärer och slussar samt från skogsbruket.  

Det finns 17 klassade grundvatten i Borås som alla har god kvantitativ status och god 

kemisk grundvattenstatus.41  

I figur nedan visas ekologisk ytvattenstatus för klassade sjöar och vattendrag i Borås 

Stad. Ingen av de 18 klassade sjöarna och 33 klassade vattendragen uppnår god 

kemisk ytvattenstatus.42  

                                                
40 Länsstyrelsen Västra Götalands län m.fl. 2012 
41 VISS 2016  
42 VISS 2016 
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Figur 9 Nuvarande ekologisk ytvattenstatus på klassade sjöar och vattendrag i Borås Stad. 

Lassesjön och vattendraget ”Örbäck (från Lassesjö till Marsjön)” har god ekologisk 
ytvattenstatus. Vattendragen ”Nolån - uppströms Töllsjön” och ”Ätran: Åsunden-Hillared” har 
otillfredsställande ekologisk status. Resterande 17 sjöar och 30 vattendrag har måttlig ekologisk 
status.  

Konsekvenser 

VA-verksamheten påverkas av kommunens utveckling, översiktsplanen har stor 

påverkan på den framtida styrningen och planeringen av VA-verksamheten. 

Översiktsplanens inriktning mot förtätning gynnar generellt en effektiv utbyggnad av 

VA-nät. Det är positivt att analysera ekosystemtjänster i samband med utformning av 

dagvattenhantering.  

Översiktsplanen bedöms ge goda förutsättningar för dagvattenhantering. 

Översiktsplanen stödjer förtätning, vilket innebär att andelen hårdgjord yta inte kan 

väntas öka i någon större utsträckning jämfört med nuläget, utan nytillkommande 

bebyggelse i första hand sker på redan ianspråktagen mark. Se även i avsnitt 5.1 

under Vattenförsörjning. 

Översiktsplanen stödjer hantering av klimatanpassning, och bedöms inte föreskriva 

exploatering i särskilt utsatta områden. De största riskerna för Borås Stad avseende 

klimatanpassning gäller förändrade nederbördsmönster med risker för lokala skyfall. 

Översiktsplanen bedöms inte inverka på möjligheten att nå miljökvalitetsnormer för 

vatten. Generellt finns krav i åtgärdsprogram kopplat till vattendirektivet att inte 

försämra och att planläggningen skall utvecklas för att förbättra vattenkvaliteten. En 

förtätning av redan ianspråktagen mark ger förutsättningar för att minska påverkan. 

Dels genom att ny mark inte tas i anspråk och dels genom att man kan koncentrera 

åtgärder som exempelvis dagvattenrening till färre platser. Vid förtätning kan andelen 

hårdgjord yta öka vilket kan påverka flödet från området. För att minska den påverkan 

gäller det att arbeta med flödesfördröjande åtgärder för att minska den negativa 

påverkan. I och med att redan bebyggd mark vidareutvecklas finns större möjligheter 

att åtgärda områden utan flödesfördröjande åtgärder.  

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget en god vattenmiljö. 

Åtgärdsförslag  

Fortsatt arbete med analys av ekosystemtjänster i anslutning till dagvattenhantering. 

Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen.  

Ekologisk ytvattenstatus för sjöar och 

vattendrag i Borås

God ekologisk status

Måttlig ekolgisk status

Otillfredsställande
ekologisk status
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Utredning av den övergripande gröna och blå infrastrukturen. Mer kunskap behövs om 

de gröna och blå strukturerna samt strategier för att värna och utveckla dem i 

harmoni med en tätare bebyggelse. Arbetet bör ta utgångspunkt i den gröna och blå 

infrastrukturens betydelse för natur, rekreation, biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster. Och i miljökvalitetsnormer för vatten.  

 Naturvärden 

Förutsättningar 

I Borås finns många områden med mycket höga naturvärden, både ur ett kommunalt 

perspektiv och ur nationellt och internationellt.  

Borås Stad är en typisk skogs- och mellanbygd. Här finns odlingslandskap med vackra 

betesmarker, lummiga lövskogar, stora orörda våtmarker samt sjöar och vattendrag 

med rik flora och fauna. Genom att bevara och sköta dessa områden kan vi lämna 

efter oss ett natur- och kulturarv till kommande generationer och öka den biologiska 

mångfalden.43 

En stor del av kommunens naturvärden är 

knutna till odlingslandskapet. Det typiska 

odlingslandskapet i kommunen är småskaliga 

ängs- och hagmarker som helt eller delvis 

omges av grandominerad skogsmark. 

Odlingslandskapet måste skötas för att 

naturvärdena ska bestå. Värdena är starkt 

hotade av igenväxning, granplantering och 

rationalisering i jordbruket.44 Hästen är idag 

det dominerande betesdjuret45. 

Åren 1996-1997 inventerades 

odlingslandskapen i Borås Stad. Inventeringen 

ligger till grund för en uppföljning som 

genomfördes under 2010. Då återinventerades 

ett stort antal lokaler för att se om några stora 

förändringar skett i odlingslandskapet. Syftet 

var att ge en förbättrad och samlad 

kunskapsbild och önskad framtidsbild av 

odlingslandskapet i Borås. Här finns ängar och 

betesmarker med rik flora, lövdungar och grova 

träd med sällsynta lavar och mossor samt värdefulla småbiotoper i form av 

åkerholmar, renar, öppna diken och dammar.46 I ett internationellt perspektiv har 

Sjuhäradsbygdens variationsrika och småkuperade stenmurslandskap få 

motsvarigheter.4748 

I Borås finns sex Natura 2000-områden med bevarandeplan:49 

- Mölarp och Kröklingshage – slåtteräng och lövskog 

- Rölle – ängs- och betesmark och bokskog 

                                                
43 Borås Stad 2016 - Naturen i Borås  
44 Borås Stad 2016 - Kulturlandskap 
45 Borås Stad 2015 - Slåttergubbens marker 
46 Borås Stad 2015 - Slåttergubbens marker  
47 Borås Stad 2016 - Kulturlandskap  
48 Borås Stad 2013 - Inventering 
49 Borås Stad 2016 - Natura 2000 

Figur 10 Orkidée vid rikkärret i Häljared.52 
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- Backa – ekhage 

- Tranhult – ädellövskog 

- Tattarströmmarna – vattendrag med flodpärlmussla 

- Abborrås – ängs- och betesmark 

I kommunen finns tretton naturreservat. Sex är kommunala: Rya åsar, Flenstorp, 

Lindåsabäcken, Vänga mosse, Älmås och Storsjön. De övriga är statliga reservat.50  

Översiktsplanens riktlinjer för områden med höga naturvärden: 

- Vid planläggning eller prövning av förhandsbesked och bygglov i eller i 

anslutning till värdefulla naturområden ska åtgärdens påverkan på 

naturmiljön bedömas.   

- Värna områden med "högsta naturvärde" (klass I) eller "mycket högt 

naturvärde"(klass II) gentemot åtgärder som påverkar området negativt.   

- Områden med "höga naturvärden" (klass III) ska så långt möjligt värnas 

gentemot åtgärder som påverkar området negativt. 

- Om åtgärder som kan vara skadliga på naturvärden av klass I eller II inte 

kan förhindras ska kompensationsåtgärder genomföras inom kommunen. 

- Det ska finnas aktuellt planeringsunderlag om förekomsten av höga 

naturvärden inom kommunen. 

Det pågår en landskapskaraktärsanalys för att närmare undersöka och beskriva 

kommunens olika landskapskaraktärer. Analysen kommer fördjupa kunskapen om 

stora opåverkade områden samt utgöra ett underlag för planering av exempelvis 

vindkraft och andra åtgärder som kan påverka landskapet. 

                                                
50 Borås Stad 2016 - Naturreservat 
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I nedanstående kartbild visas skyddsvärd natur i kommunen. 

Figur 11 Karta över skyddsvärd natur i Borås Stad, Natura 2000-områden är markerade med 
svart ring i figuren.51 © Lantmäteriet Medgivande R50103251_140001 

Översiktsplanen utfärdar rekommendationer för områden med höga friluftslivsvärden:  

- Inom och i anslutning till värdekärnor ska endast åtgärder som främjar natur- 

och rekreationsvärden tillåtas.  

- I områden med höga friluftslivsärden ska natur, rekreation och friluftsliv ha 

företräde framför annan användning. Tillgängligheten till områdena ska 

förbättras och funktioner som stärker friluftslivet ska utvecklas. 

Borås stads Grönområdesplan ligger till grund för översiktsplanen och omfattar Borås 

centrala delar, de större tätorterna samt orterna Ekås och Viared. Syftet med 

grönområdesplanen är att trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla 

grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering och byggande. 

Samtidigt ska planen även vara en vägledning för samverkan mellan förtätning av 

bebyggelsen och bevarande av de gröna värdena i stadens fortsatta utveckling. 

Borås Stads grönområden delas i planen in olika kategorier:  

- strövområden 

- stadsdelsparker 

- närparker  

- träffpunkter 

- gröna stråk för djur- och växtliv  

- stråk för människan  

Den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska bekosta en 

kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas 

                                                
51 Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 2017 
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(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Behovet av 

kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs. i 

samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram.52 

Konsekvenser 

Planförslagets planeringsprinciper värnar naturvärden i kommunen. De 

ekosystemtjänster som dessa områden bidrar med bibehålls. Invånare har fortsatt 

tillgång till kvalitativa grönområden. 

Det finns en möjlig intressekonflikt vid förtätning i staden Borås, när konkurrensen om 

marken ökar. Detta medför att exploatering av mark i stadsmiljö kräver bevakning av 

grönytornas naturvärden och friluftsvärden i ökad utsträckning, jämfört med i nuläget 

och i nollalternativet. Tillgång till kvalitativa grönområden är en viktig aspekt för hälsa 

och rekreation, men i en stadsmiljö också för attraktiviteten. De sociala värdena i 

grönområden är generellt stora, och planeringen av det offentliga rummet i en stad 

ska också inbegripa grönområden, se avsnitt 4.2 Sociala och hälsosamma livsmiljöer. 

Om rekreation har företräde framför annan användning kan detta samtidigt medföra 

högt slitage vilket kan hota höga naturvärden. Det kan också finnas behov av att säkra 

andra ekosystemtjänster, exempelvis för dagvattenhantering. 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande av naturvärden och tillgång till 

grönområden i Borås Stad. När staden förtätas och konkurrensen om tillgänglig mark 

ökar riskerar tillgången till grönytor att prioriteras ned.  

Åtgärdsförslag 

Analys av ekosystemtjänster, inklusive sociotopvärden, i detaljplaneskede.  

Fortsatt arbete i enlighet med Grönområdesplanen, som föreskriver 

kompensationsåtgärder när exploatering medför att grönområde skadas eller 

försvinner. Hänsyn ska tas i eventuell fördjupad översiktsplan och i detaljplan.  

 Kulturmiljö 

Förutsättningar 

Det finns i Borås och dess omgivning många gamla odlingslandskap bevarade samt 

många miljöer med spår av framförallt textilindustrin. Borås Stads Kulturmiljöprogram 

(2001) ger ett samlat kunskapsunderlag och ett handlingsprogram för de 

kulturhistoriska intressena i kommunen. Kulturmiljöprogrammet utgör ett stöd i 

kommunens samhällsplanering och ger riktlinjer för handläggning i olika delar av 

planprocessen. Programmet identifierar följande åtgärder som krävs för att uppnå de 

mål programmet satt upp för kulturmiljön:53 

- Säkerställa värdefulla miljöer genom detaljplan eller områdesbestämmelse 

- Riktad information till fastighetsägare 

- Minska rivning av äldre byggnader 

- Aktivt bruka befintliga miljöer 

- Utökat ängsbruk 

- Röjning, slåtter, bete i anslutning till åkerholmar, stenmurar etc. 

                                                
52 Borås Stad 2014 - Grönområdesplan  
53 Borås Stad 2001 - Kulturmiljöprogram 
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Programmet identifierar även följande tre utredningsområden som bör prioriteras när 

det gäller fördjupade studier:54 

- Värdefulla miljöer med fornlämningar, bebyggelse och odlingslandskap. Miljöer är 

belägna längs en åsrygg som sträcker sig från Rångedala-Finnekumlaupp mot 

Tärby, Gingri och Fristad. 

- Industrimiljöer. 

- Staden Borås. I Borås finns byggnader av särskilt högt kulturhistoriskt värde som 

bör utredas för en ev. byggnadsminnesförklaring. Dessutom finns behov av ökad 

kunskap om de tidiga handelsgårdarna av vilka det idag bara finns ett fåtal 

välbevarade kvar. 

Områden som är riksintressen för kulturmiljövård ska enligt 3 kap 6 § Miljöbalken 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada kulturmiljön. Redogörelse för aktuella 

riksintressen för kulturmiljövård finns i avsnitt 2.4.  

Konsekvenser 

När staden förtätas påverkas stadsbilden och därmed kulturmiljön. Inga riksintressen 

för kulturmiljövården ligger inom Borås tätort, dock finns områden som 

kulturmiljöprogrammet pekar ut som viktiga för fortsatta studier. I översiktsplanen 

rekommenderas följande för kulturmiljövården i Borås:  

- Kulturmiljöprogrammet ska vara en utgångspunkt för kunskapen om och 

hänsynstagandet till kommunens värdefulla kulturmiljöer.   

- Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som 

påverkar området negativt. 

- Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och 

utformning av bebyggelse och anläggningar 

- Skydda kulturhistoriska landskapsvärden från åtgärder som försämrar upplevelsen 

och tillgängligheten av dessa  

- Vid planering, exploatering eller andra åtgärder inom eller i anslutning till 

bebyggelse- eller landskapsmiljöer med kulturhistoriska värden kan fördjupade 

utredningar behöva genomföras för att säkerställa att utpekade värden inte går 

förlorade utan istället bevaras och berikas. 

Det finns också i översiktsplanen en övergripande strategi som vill synliggöra Viskan 

och Borås textila identitet. Detta innebär att attraktiva bostäder, mötesplatser, parker 

och aktivitetsytor utvecklas utmed Viskans stråk i staden. Textilindustrins 

kulturmiljöer, bebyggelse och arkitektur synliggörs och integreras respektfullt i den 

tätare stadsmiljön. 

Planförslagets strategier och planeringsprinciper bidrar till att kulturhistoriska värden 

tas tillvara i området runt Viskan.  

Översiktsplanens strategi att koncentrera ny bebyggelse till tätorterna bedöms inte 

påverka riksintressen för kulturmiljö negativt. 

 

Sammanfattningsvis stödjer planförslaget bevarande och utveckling av kulturmiljön i 

Borås Stad. Se även avsnitt 4.5 Identitet och kultur. 

Åtgärdsförslag 

Fortsatt arbete med åtgärder och uppföljning för att uppnå målen i 

kulturmiljöprogrammet. 

                                                
54 Borås Stad 2001 - Kulturmiljöprogram 
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Översiktsplanens principer behöver följas upp med konkreta åtgärder i detaljplaner 

och kommande planering.  

Vidare arbete med att ta fram riktlinjer för gestaltning för att stärka, bevara och 

utveckla identitet och karaktär, samt förhållande mellan nytillkommande och befintligt 

arkitektoniska uttryck. Ta fram gestaltningsprinciper och kvalitetsprogram som bidrar 

till att uppnå visionen och målet om att värna den lokala kulturmiljön och den egna 

identiteten.  

6 Miljökvalitetsmål 
Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål55. Målen syftar till att främja 

människors hälsa, värna den biologiska mångfalden, bevara ekosystemens långsiktiga 

produktionsförmåga, trygga en god hushållning av naturresurser samt ta tillvara 

natur- och kulturmiljön. De nationella miljökvalitetsmålen är regionalt anpassade. De 

regionala tilläggsmålen för Västra Götaland framtagna av Länsstyrelsen fastställdes 

under 2015. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i miljön som arbetet ska sikta 

mot. 15 av de nationella miljökvalitetsmålen är antagna som regionala mål i Västra 

Götalands län (målet Storslagen fjällmiljö är inte aktuellt i länet). Generationsmålet 

anger inriktningen på den samhällsomställning som behöver ske inom en generation 

för att miljökvalitetsmålet ska nås. Etappmålen är sedan steg på vägen för att nå 

generationsmålen samt ett eller flera miljökvalitetsmål. De regionala tilläggsmålen 

kompletterar de nationella målen och är specifika för Västra Götaland.  

Bedömning mot lokala miljömål är inte möjligt då dessa är under antagande. 

Kommande strategier och planering bör bedömas mot de lokala miljömålen när de är 

antagna.  

Översiktsplanen bedöms påverka flertalet miljökvalitetsmål. För upprättandet av 

miljökonsekvensbeskrivningen har följande miljökvalitetsmål bedömts vara relevanta 

att behandla i denna miljökonsekvensbeskrivning (Mål som inte konsekvensbeskrivs är 

Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Hav i balans samt Levande kust och skärgård): 

- Begränsad klimatpåverkan 

- Frisk luft 

- Bara naturlig försurning 

- Giftfri miljö 

- Ingen övergödning 

- Levande sjöar och vattendrag 

- Grundvatten av god kvalitet 

- God bebyggd miljö 

- Myllrande våtmarker 

- Levande skogar 

- Ett rikt växt- och djurliv 

- Ett rikt odlingslandskap 

Denna rapport skall utöver miljökonsekvenser, även bedöma sociala och ekonomiska 

konsekvenser. Utöver de nationella miljökvalitetsmålen, kan därför också det 

nationella jämställdhetsmålet vara relevant att bedöma översiktsplanen mot. Målet för 

jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället 

och sitt eget liv. Översiktsplanen bedöms på ett övergripande plan kunna gynna 

jämställdhet avseende möjlighet till lika villkor för transport, vardagsliv och service. 

Såväl bebyggelseplanering som trafik- och infrastrukturplanering behöver ske så att 
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gång-, cykel- och kollektivtrafik främjas och därmed kan ge mer jämställda 

förutsättningar för män och kvinnor att tillgodogöra sig den tillgänglighet som 

transportsystemet ger.56 

Strategierna för ett förenklat och effektiviserat pendlingsnät är en viktig förutsättning 

för att stimulera arbetsmarknaden. 

Begränsad klimatpåverkan Halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på 

en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte bli farlig.  

Regionala mål:  

- År 2030 är ekonomin oberoende av fossila bränslen.  

- Minskade utsläpp av växthusgaser från vägtrafik med 40 % år 2020 jmf 1990.  

- År 2020 ska andelen förnybar energianvändning öka till minst 60 %. 

För att uppnå miljökvalitetsmålet och är det av största vikt att samhällsplaneringen i 

allt väsentligt styr mot att möjliggöra fossilfritt resande. Planförslaget innebär en 

planeringsstruktur som stödjer en ökad kollektivtrafik, och en totalt sett minskad 

biltrafik. Nollalternativet stödjer inte planering för hållbart transportsystem i samma 

utsträckning. 

Frisk luft Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas.  

Regionala mål:  

År 2020 har utsläppen av: 

- Kväveoxider minskat till 17 000 ton/år  

- Flyktiga organiska ämnen (VOC) minskat till 29 000 ton/år 

- Partiklar (PM 2,5) minskat till 2 500 ton/år  

- Svaveldioxid minskat till 3 000 ton/år 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet i större utsträckning än nollalternativet, 

genom att planera för hållbara transportsätt och ge förutsättningar för minskad 

biltrafik. 

Bara naturlig försurning Den försurande effekten av nedfall och mark-användning 

ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. 

Regionala mål:  

- Färre försurade vatten, år 2020 ska högst 30 % av sjöar och 15 % av 

vattendragen i länet vara försurade.  

- Minskade utsläpp av kväveoxid och svaveldioxid, se ovan under målet Frisk 

luft. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt 

och ge förutsättningar för minskad biltrafik. 

Giftfri miljö Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats eller utvunnits av 

samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll. 

Regionala mål:  
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- Minskning av farliga ämnen i utgående vatten från reningsverk (t.ex. koppar, 

kadmium, bly, kvicksilver, nickel, läkemedelsrester m.fl.). Minskad förekomst 

av växtskyddsmedel i ytvatten. 

- Alla områden med stor risk eller mycket stor risk för människors hälsa eller 

miljön ska åtgärdas senast 2050. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Nyinvestering avloppsreningsverk klarar 

kapacitet växande befolkning. 

Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 

negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald mm.  

Regionala mål:  

- Minskade utsläpp av kväveoxider, se ovan om målet Frisk luft. 

- År 2020 ska utsläppen av ammoniak ha minskat med 7 000 ton/år. 

- Minskande transport av kväve och fosfor i vattendragen till år 2020. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet, genom att planera för hållbara transportsätt 

och ge förutsättningar för minskad biltrafik. 

Levande sjöar och vattendrag Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, 

deras variationsrika livsmiljöer och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas.  

Regionala mål:  

- Minst 50 % av de nationellt särskilt värdefulla vattnen avseende natur och 

kultur ska 2020 ha ett långsiktigt skydd.  

- Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter år 2020. 

- 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   
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Grundvatten av god kvalitet Grundvattnet ska ge en säker och hållbar 

dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 

Regionala mål:  

- Alla vattentäkter ska ha inrättade vattenskyddsområden med aktuella 

skyddsföreskrifter år 2020, se ovan under målet Levande sjöar och vattendrag. 

- 2020 ska hela länet omfattas av vattenförsörjningsplanering, se ovan under 

målet Levande sjöar och vattendrag. 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

God bebyggd miljö Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 

hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö med mera. 

 

Ett rikt växt- och djurliv Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett 

hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas 

Regionala mål:  

- Ökat antal arter i vardagslandskapet 

- God miljö för pollinerare 

Regionala mål  Planförslagets konsekvenser  

Ny sammanhållen bebyggelse 
lokaliseras så att transporter mellan 
viktiga samhällsfunktioner kan ske till 
fots eller cykel, kollektivtrafik ska 
finnas nära boende.  

Planförslaget innebär förtätning av 
bebyggelse och därmed ökade möjligheter 
till transport till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik/ ökad möjlighet till att 
regionalt mål uppfylls. Nollalternativet 
motverkar målet. 
 

2025 ska en tredjedel av invånarnas 
resor göras med kollektivtrafik 
 

 Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.  

Avståndet till närmsta grön- eller 
vattenområde om minst 1 ha ska inte 
vara större än 300 meter från 
bostäder och skolor. 
 

Grönområdesplanen har Borås definierat 
Närparker som ska finnas högst 300 meter 
från bostäder och vara minst ca 2 ha.  

Synliggöra ekosystemtjänster i fysisk 
planering. 

VA-planen föreskriver analys av 
ekosystemtjänster. 

År 2020 ska utveckling ske utan att 
möjligheten till stadsnära odling och 
rekreation inte försämras 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   

År 2020 ska bebyggelsens 

kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden vara identifierad och 
analyserad 
 

Kulturmiljöutredningen hanterar till stor del 

detta. 

God ljudmiljö Minskad biltrafik i bebyggd miljö ger 
minskat buller. Förtätning kan dock 
innebära ökat antal bullerutsatta invånare. 
Viktigt att beakta uppfyllelse av riktvärden 
vid detaljplaneläggning. 

Minskad energianvändning I bostäder 
och lokaler 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.   

Anpassa samhället till klimat-
förändringar 
 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet.  
VA-planen hanterar målet. 
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- Ökad kunskap om skyddsvärda träd 

- Ökad kunskap om främmande arter 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. Viktigt att beakta naturvärden och biologisk 

mångfald i utveckling av tätortsnära grönytor, och avsätta tillräckliga ytor när staden 

förtätas. 

Myllrande våtmarker Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 

landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden 

Regionala mål:  

- Hållbar markanvändning 

- Skydd av objekt i Myrskyddsplanen 

- Förbättrad hävd av våtmarkstyper med hög biologisk mångfald 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

Levande skogar Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och 

sociala värden värnas 

Regionala mål:  

- Förstärkt biologisk mångfald 

- Skydd av kulturmiljövärden 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den 

biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks  

Regionala mål:  

- Bevarande och skötsel av ängs- och skogsmarker 

- Bevarande och skötsel av särskilt skyddsvärda naturtyper 

- Bevarande av åkermark 

- Ökad andel ekologisk produktion 

- Kunskap om värdefulla kulturmiljöer på landsbygden 

Planförslaget stödjer miljökvalitetsmålet. 

 

7 Sammanfattande slutsatser 
De sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna samspelar och är ömsesidigt 

beroende av varandra. En åtgärd kan vara t.ex. socialt hållbar, utan att vara hållbar 

med ett helhetsperspektiv. Helhetssynen är nödvändig för att åstadkomma långsiktig 

hållbarhet, och kräver ofta prioriteringar. 

Planförslagets strategier, planeringsprinciper och markanvändning bedöms 

sammantaget stödja en hållbar utveckling för Borås Stad.  
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De viktigaste konsekvenserna av planförslagets strategier bedöms vara: 

- Den föreslagna fysiska strukturen stödjer hållbart resande. 

- Förutsättningar för att överbrygga barriärer och gynna samspel, motverka 

segregationen. 

- Bostadsförsörjning samt verksamhetsområden som möter befolkningstillväxt. 

Utsläpp av växthusgaser är ett av de stora hoten mot samhället och en av vår 

generations största utmaningar med risk för genomgripande påverkan på 

klimatsystemen och därmed förutsättningarna för samhället. Av dessa utsläpp står 

transporter för en betydande del som också ökar. För att nå resultat är det därför 

avgörande att planera för ett samhälle där förbrukningen av fossila bränslen minskar. 

För att uppnå miljöaspekten av hållbara transportsätt krävs ett samspel mellan de 

ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna. För att möjliggöra en 

överflyttning från bilåkande till resande med kollektivtrafik eller andra miljömässigt 

hållbara transportsätt, krävs att dessa transportsätt är mer fördelaktiga för den 

enskilde invånaren än traditionellt bilåkande. Ur ett samhällsperspektiv kan det 

innebära att det för den boende i glesbygd alltid är mer fördelaktigt att välja bil, och 

att kollektivtrafiken blir ett komplement. För boende i stad och tätort bör 

transportsystemet stödja resande med kollektivtrafik och gång/cykel framför 

bilåkande. Det är också en viktig jämlikhetsaspekt att samhället erbjuder tillgång till 

vardagslivets service även för de som inte har tillgång till bil. I detta sammanhang är 

helhetssynen viktig, och det bör därför betonas att ett hållbart transportsystem i Borås 

stad innebär i viss utsträckning att underlätta för bilåkande i mer glesbebyggda delar 

av kommunen, medan det innebär att underlätta för kollektivtrafik och cykel i andra, 

mer tätbebyggda delar av kommunen. Den relativa lättheten att välja ett hållbart 

transportsätt innebär också en avvägning där exempelvis avstånd mellan målpunkt 

och parkering bör vara jämförbart med avstånd mellan målpunkt och 

kollektivtrafikhållplats. 

Eftersom det i en stad är konkurrens om markytan är det också en mycket viktig social 

aspekt i avvägning mellan att upplåta markyta för väg och parkering i jämförelse med 

annan möjlig markanvändning, som bostäder, verksamhetslokaler, torg eller grönytor. 

Generellt sett gynnar det en stads attraktionskraft och människors samspel om 

människors behov av att transportera sig kan lösas utan att allt för stor del av 

markanvändningen i staden upplåts till infrastruktur. Det ger större förutsättningar för 

ytor för mötesplatser, service och rekreation. 

Den sociala dimensionen av att underlätta vardagsliv och service för invånarna är 

samtidigt en viktig del av helhetsbedömningen av vad som är ett hållbart transportsätt 

för den enskilde.  

Översiktsplanen stödjer en strategi för att tillvarata efterfrågan på ny bebyggelse 

genom att förtäta i stråk och motverka fysiska barriärer. Den föreslagna 

bebyggelsestrukturen ger också synergier med bättre förutsättningar för resande med 

kollektivtrafik, cykel och för fotgängare. För att förverkliga strategin och förverkliga 

mötesplatser och trygga boendemiljöer krävs dock vidare arbete vilket inte är möjligt 

att styra i översiktsplan. Det bör betonas att översiktsplanen inte hindrar (och inte 

skall hindra) lokalisering av enskilda boenden utanför utpekade stråk, utan endast styr 

genom att stödja lokalisering av större bebyggelse enligt stråken. Med en helhetssyn 

på hållbarhet skall också hänsyn tas till den individuella friheten och olika invånares 

sinsemellan olika önskemål om boende och vardagsliv.  
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Översiktsplanen bedöms inte leda till betydande negativ miljöpåverkan för 

miljöaspekterna Luftmiljö, Vattenmiljö, Kulturmiljö, Mark, Buller, Naturresurser, Risk, 

men vidare arbete krävs i enlighet med handlingsprogram och åtgärdsprogram etc. 

Översiktsplanen bedöms inte leda till överskridande av miljökvalitetsnormer.  

Översiktsplanen bedöms stödja de sociala och ekonomiska aspekterna 

Bostadsbyggande och boendemiljöer, Sociala och hälsosamma livsmiljöer, Näringsliv, 

arbetsplatser och handel, Tillgång till samhällsservice, Identitet och kultur samt 

Förutsättningar för ekonomisk tillväxt. 

Utmaningar i relation till översiktsplanen rör främst avvägning mellan förtätning å ena 

sidan och buller och att värna grönytor och därmed rekreation och hälsa å andra 

sidan. En generell risk är att de föreslagna strategierna och principerna frångås i 

kommande planeringsskeden och inte förverkligas.  

Översiktsplanen bedöms stödja uppfyllande av miljökvalitetsnormer och nationella 

miljökvalitetsmål, men vidare arbete krävs i detaljplaneskede och åtgärdsprogram. 

Ytterligare konsekvensanalyser i detaljplaneskede m.m. är särskilt viktigt vid 

förtätning i bullerutsatta lägen för att nå miljökvalitetsnormen för buller, dvs. att 

eftersträva att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa, 

samt miljökvalitetsmålet (delmål) God ljudmiljö. 

Sammanfattande åtgärdsförslag 

Att förändra fysiska strukturer är en långsam process i ett samhälle med en befintlig 

bebyggelsestruktur. För att få till en förändring krävs att det nya verkligen kan 

förstärka de värden och uppfylla de mål som satts upp. För att genomföra 

översiktsplanens intentioner krävs alltså att varenda ny detaljplan och byggnation 

tillför något eller förstärker den struktur som översiktsplanen beskriver.  

Åtgärdsförslagen i rapporten återges i detalj under varje avsnitt, och beskriver i första 

hand åtgärder för hänsyn, analyser och utredningar i kommande planskeden i syfte att 

förverkliga potentiella positiva konsekvenser av översiktsplanen. Nedan beskrivs 

övergripande förslag till åtgärder för att förverkliga strategier i översiktsplanen, och i 

förlängningen därmed förverkliga Borås vision. Flera av dessa föreslås av 

översiktsplanen. 

- Fördjupning för sociala konsekvensanalyser i fortsatt planering, där sociala 

konsekvenser relateras till en helhetssyn för hela hållbarhetsperspektivet. 

 

- Vidare arbete med programhandlingar för fördjupningar i program och 

fördjupade översiktsplaner och/eller strategier.  

 

- Samarbete mellan förvaltningarna och med kommunala bolag, 

förvaltningsgemensamt strategiarbete. Generellt bedöms en framgångsfaktor 

vara att bedriva förvaltningsövergripande arbete, i syfte att värna värden som 

är centrala för att nå målen i översiktsplanen 

 

- Utarbeta konkreta verktyg i planeringsprocessen, i form av exempelvis 

handlingsplaner och checklistor för vilka värden som skall hantera i 

detaljplaneskedet vilka är extra viktiga för att nå översiktsplaneringens mål. 

 

- Stråkanalys som verktyg i detaljplanering för att visa planförslag i förhållande 

till värden som behöver värnas och om detaljplanen stärker eller försvagar 

riskområden.   
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