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1 Begrepp och definitioner
Elektronisk kommunikation innefattar elektroniska kommunikationsnät för överföring och
i tillämpliga fall utrustning för koppling eller dirigering. Passiva nätdelar och andra resurser
som medger överföring av signaler hör också hit (SFS 2003:389, 7 §). Telekommunikationer, it
och radio är exempel på elektronisk kommunikation.
Marknaden för elektronisk kommunikation avreglerades 1992. Som central sektorsmyndighet har
Post- och telestyrelsen (PTS) ett samlat ansvar för området elektroniska kommunikationer. Att
främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer för landets invånare är
en av de grundläggande uppgifterna, enligt Förordningen (2007:951) med instruktion för Postoch telestyrelsen.
Geografiskt områdesansvar finns på tre nivåer. Det utövas på lokal nivå av kommunerna,
regionalt av länsstyrelserna och nationellt av regeringen. Förenklat innebär det för kommunens del att verka för att de förberedelser för hantering av en extraordinär händelse som inom
kommunens geografiska område genomförs av statliga myndigheter, landstinget samt
organisationer och företag samordnas. Vid en inträffad extraordinär händelse ska kommunen
verka för samordning av krishantering och information inom sitt geografiska område.
Krisberedskapsförmåga består av delförmågorna ”krishanteringsförmåga” respektive
”förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar”.
Med krishanteringsförmåga avses att det inom verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en
god förmåga att vid allvarliga störningar leda den egna verksamheten, fatta beslut inom eget
verksamhets- eller ansvarsområde, sprida snabb, korrekt och tillförlitlig information och vid
behov kunna samverka med andra aktörer. Det ska finnas en god förmåga att snarast påbörja
åtgärder för att hantera eller medverka i hanteringen av konsekvenserna av inträffade
händelser, genomföra de åtgärder som krävs för att avhjälpa, skydda och lindra effekterna av
det inträffade.
Med förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå allvarliga störningar avses att det inom
verksamhets- eller ansvarsområdet ska finnas en god förmåga att motstå allvarliga störningar
så att verksamheterna kan bedrivas på en sådan nivå att samhället fortfarande kan fungera och
säkerställa en grundläggande service, trygghet och omvårdnad om allvarliga störningar skulle
inträffa.
Bedömningen av delförmågorna görs utifrån indikatorerna i Myndigheten för samhällsskydd
och beredskaps föreskrifter om kommuner och landstings risk- och sårbarhetsanalyser
(MSBFS 2010:6). Förmågan bedöms utifrån nivåerna:
1. Förmågan är god: Kommunen bedöms ha resurser och kapacitet för att lösa de uppgifter
som är samhällsviktiga vid kriser.
2. Förmågan är i huvudsak god, men har vissa brister: Kommunen får i viss mån åsidosätta
samhällsservice för att prioritera mer akut verksamhet.
3. Det finns en viss förmåga, men den är bristfällig: Kommunens resurser inom ansvarsområdet
understiger det som behövs för att lösa de uppgifter som är samhällsviktiga vid kriser.
4. Det finns ingen eller mycket bristfällig förmåga: Kommunen står i det närmaste oförberedda.
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MSBFS 2010:6 är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter för kommuner
och landstings risk- och sårbarhetsanalyser. Författningen reglerar intervall och innehåll i
kommunernas redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser enligt 2 kap 1 §, lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap. Föreskrifterna trädde ikraft den 1 januari 2011 och var då helt nya i sitt slag. Syftet
är att skapa en enhetlig rapporteringsstruktur samt bidra till den egna nyttan av arbetet.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) är en myndighet under
Försvarsdepartement. Uppgiften består i att utveckla och stödja samhällets förmåga att
hantera olyckor och kriser. MSB ska bidra till att samhället förebygger händelser och är
beredda när de inträffar. När en allvarlig olycka eller kris inträffar har de en stödjade roll. De
ska också se till att samhället lär sig av det inträffade.
Riskområdena som analyserats i kommunens risk- och sårbarhetsanalys 2011 är fem till
antalet. Områdena återkommer som rubriker i även denna uppföljning. Dessa är:
· Väder- och naturrelaterade händelser
· Olyckor
· Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
· Avsiktliga störningar och händelser
· Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur
Samhällsviktig verksamhet är en verksamhet som uppfyller minst ett av följande villkor:
· Ett bortfall av, eller en svår störning i verksamheten som ensamt eller tillsammans
med motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid kan leda till att en
allvarlig kris inträffar i samhället.
· Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i
samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt
(MSBFS 2010:6).
Sektorsansvaret utgör ett komplement till det geografiska områdesansvaret i det svenska
krishanteringssystemet. Sådana myndigheter ska, enligt förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap, ansvara för planering och förberedelser, i syfte att skapa en
förmåga att hantera kriser och förebygga sårbarheter samt motstå hot och risker i samhället.
Säkerhetsrådet i Borås har till syfte att samordna kommunens totala säkerhetsarbete. Rådet
är ett berednings- och remissorgan åt kommunstyrelsen och expertorgan i säkerhetsfrågor åt
kommunens förvaltningar och bolag. En av huvuduppgifterna är att bevaka uppföljning av
planer och handlingsprogram inom säkerhetsområdet (internt skydd, skydd mot olyckor,
krisberedskap, säkerhetsskydd, översiktlig planering m m.).
Stadskansliet driver rådet. Deltagarna består av kommunchef, säkerhetssamordnare
krishantering och extraordinära händelser, räddningschef, teknisk chef, fritids- och
folkhälsochef, metodutvecklare Säker trygg kommun, lokalförsörjningschef, säkerhetschef för
internt skydd samt miljöchef. Idag finns nämnder och bolag representerade i
riskhanteringsguppen som utgör referensgrupp och arbetsgrupp i kommunens
säkerhetsarbete.
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2 Inledning
Rapporten utgör Borås Stads uppföljning enligt Myndigheten för samhällsskydd och
beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (8 §).
Kommunens risk- och sårbarhetsanalys togs fram 2011 (RSA 2011) och är fastställd av
Fullmäktige. Analysen ska årligen följas upp och rapporteras till länsstyrelsen. På uppdrag av
Fullmäktige svarar Kommunstyrelsen för båda dessa uppgifter. På så vis kan information om
arbetet delges styrelsen.
Risk- och sårbarhetsanalysarbetet är en process, som bl.a. avser att anpassa arbetet till egna
behov och övriga förutsättningar samt att samordnas och integreras med riskanalysarbete som
sker i enlighet med andra lagrum, precis så som uttrycks i föreskrifterna (4 §).

3 Arbetsprocess och metod
Arbetet med årets uppföljning inleddes i början av maj månad. Säkerhetsrådet fick då en
föredragning av processledaren om det planerade arbetet och scenario för analys.
Riskhanteringsgruppen möttes i slutet av månaden. Väl där presenterades arbetsprocessen och
förmågebedömningen diskuterades i syfte att skapa en gemensam bild kring arbetet.
Respektive bolag och förvaltning har därefter ombetts redovisat ev. ändringar av risbild och
egen krisberedskapsförmåga, tillsammans med en förmågebedömning av årets scenario.
Svaren utgör underlag till denna rapport.
Riskhanteringsgruppen har getts möjlighet att ta del av och komma med synpunkter på
rapporten(, innan den behandlas i Kommunstyrelsen).
Riskhanteringsgruppen

Ärendeinlämning
KS

Internremiss

Inlämning
underlag

Remisssammanställning

Rapportering

Kommunstyrelsen

Figur 1. Arbetsprocess 2013

3.1 Riskhanteringsgruppen
Inom ramen för kommunens uppgifter i krishanteringssystemet, samordnas Borås Stads
riskhanteringsgrupp av Stadskansliet. Gruppen består av ett tvärsnitt av kommunens alla bolag
och förvaltningar och bistår vid årlig uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysen. Därigenom
kan erfarenheter om hur risker hanterats samt kännedom om nya risker och sårbarheter
tillvaratas och spridas mellan verksamheterna.
Riskhanteringsgruppen är väl etablerad och utgör referensgrupp och arbetsgrupp i kommunens säkerhetsarbete. 2012 hade samtliga förvaltningar och ett par av de kommunägda bolagen
en representant i gruppen. Positivt i år är att nästan alla bolag varit delaktiga i arbetet.
Inför arbetet med att ta fram nämnds- och bolagsvisa risk- och sårbarhetsanalyser
(Fullmäktige 2012-08-16, § 109) är tanken att låta riskhanteringsgruppens deltagare får rollen
som delprocessledare. Arbetet beräknas inledas inom ett år och samordnas av Stadskansliets
säkerhetssamordnare som fortsatt processledare.
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4 Uppföljning mot bakgrund av MSB:s föreskrifter
I följande avsnitt redovisas de tre punkter som ska ingå i den årliga uppföljningen till
länsstyrelsen (8 §, MSBFS 2010:6). Först behandlas (1) ändrade förutsättningar i riskbild och
förmåga, därefter (2) genomförda och planerade åtgärder. Sist beskrivs det (3) löpande riskoch sårbarhetsanalysarbetet. Underlaget för redovisningen utgörs främst av riskhanteringsgruppens material kopplat till risk- och sårbarhetsanalysen 2011, men även rapporter och
seminarier etc.

4.1 Ändrade förutsättningar
Generellt sett har vare sig riskbild eller förmåga drastiskt förändrats sedan föregående
uppföljning. Dock märks en tydlig trend, riskhanteringsgruppens underlag är mer omfattande
och deltagarna hittar intressanta vinklar att analysera. En uppfattning som uttrycks bland flera
av deltagarna i gruppen är just den: att riskbilden inte nämnvärt ändrats och att förmågan ökar
successivt i verksamheten eftersom de blir mer och mer risk- och säkerhetsmedveten. Detta är
positivt i den meningen att uppfattningen går i linje med risk- och sårbarhetsanalysprocessens
syfte och mål.
Nedan redovisas ändrade förutsättningar i fråga om riskbild och förmågebedömningar jämfört
med risk- och sårbarhetsanalysen 2011.
Risker och sårbarheter och ”svarta svanar”

Som risk- och sårbarhetsanalysen uttrycker finns det förenklat risker i tre former: de vi kan
förutse, de vi känner till men konsekvenserna är svåra att bedöma respektive risker vi i
huvudsak inte kan förutse. En möjligen fjärde dimension skulle kunna utgöras av det begrepp
som mer ofta hörs i dessa sammanhang, trots att det använts i flera år: svarta svanar.

4.1.1 Övergripande beskrivning av kommunen
Borås Stad och befolkningsutveckling

Jämfört med Borås Stads risk- och sårbarhetsanalys 2011 har invånarantalet ökat med ca 700
personer. Det innebär att kommunen nu passerat 105 000 invånare, varav ca 20 000 är utrikes
födda eller har utländsk bakgrund.
Utöver centralorten Borås och de 20 tätorter som redovisas kan Sjömarken
(Sjömarken/Sandared) läggas till, ett område som under senare år expanderat som
villaområde. Viskafors inklusive Svaneholm är en av de fyra största tätorterna i kommunen.
Invånarantalet på orten har justerats och består idag av ca 2800 personer.
Näringsliv och sysselsättning

Till listan över större arbetsgivare i Borås ska även H & M Rowells läggas med ca 620
anställda. Siffrorna för Volvo Bussar (ca 300), Ellos (ca 880) och Högskolan i Borås (ca 720)
har uppdaterats. Högskolans studenter är idag ca 14 000 till antalet.
Viareds företagspark fortsätter att expandera med sina ca 240 arbetsställen och 4 300 anställda.
In- och utpendling

Inpendlingen till kommunen har ökat med ca 1 000 personer, från 11 000 år 2009 till 12 000 år
2011. Främst från Göteborg 1 900, Ulricehamn 1 900 och Mark 1 800. Utpendlingen har
också ökat och utgörs 2011 av 7 800 personer. Främst till Göteborg 2 200, Mark 800 och
Ulricehamn 500. Nettopendlingen är lika med ca 4 000 personer.
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4.1.2 Övergripande riskbild och förmåga
Sammanställningen utgörs av det underlag som riskhanteringsgruppen samlat in under våren.
Redovisningen följer samma struktur och innehåll som risk- och sårbarhetsanalysen 2011.
Väder- och naturrelaterade händelser

SMHI (2013-04-22) menar att långvarig värme över 26°C kan innebära ökad dödlighet inom
vissa riskgrupper. I ”Risker och förmågor 2012” bedömer MSB konsekvenserna av långvarig
värmebölja som stora, sannolikheten som hög (s. 53).
Från sommaren 2013 kommer SMHI att vid risk för värmebölja utfärda en vädervarning. Syftet
med varningen är att ge utrymme för förberedande och förebyggande arbete och därmed
minska risken för negativa hälsoeffekter bland befolkningen. Varning för värmebölja utfärdas
perioden maj-september och avser meddelande om värmebölja (som är en information), samt
klass 1- och 2-varning (klass 3 varning, högsta varningsnivån, avges ej för typen).
Sedan tidigare finns en etablerad intern informationsrutin i kommunen vid klass 2- och 3varningar från SMHI. Efter samråd har Sjuhäradskommunerna kommit fram till att tillämpa
samma rutin vid klass 2-varning för värmebölja som för andra klass 2-varningar från SMHI.
Respektive verksamhet väntas själva hålla uppsikt vid meddelanden och klass 1-varningar.
SMHI:s vädervarningar publiceras på myndighetens webbplats och finns även som app.
Även långvarig stark kyla med följdeffekter bör läggas till som risk.
Olyckor

Större bränder och brand i publika lokaler behandlas i befintlig risk- och sårbarhetsanalys. Risk
för brand i flerbostadshus och olyckor då många människor samlas bör läggas till. I det första
fallet kan konsekvensen bli att grupper av hyresgäster tillfälligt eller under längre tid inte kan
återvända till i sina bostäder. De inblandade kan även drabbas av oro f. I det andra fallet kan
t.ex. klämskador uppstå.
I ett fall redovisas att förvaltningen fått en annan ledningsorganisation med förvaltningschef
och avdelningschefer, vilket ur ett krisberedskapsperspektiv inneburit tydligare
ansvarsfördelning och utökad tillgänglighet bland beslutsfattare.
Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem

Beroendet av bl.a. elektroniska kommunikationer ökar i samhället. I år används ett scenario
som delvis behandlar elektroniska kommunikationer att analysera förmåga utifrån MSBFS
indikatorer. I anslutning till bedömningen har samhällsviktig verksamhet och beroenden
identifierats för kommunens verksamheter.
Inom kommunen har ett beställar-utförar-koncept införts inom it-området. Respektive ansvar
behöver tydligt regleras inom ramen för de avtal som finns och upprättas för att användas fullt
ut.
Någon verksamhet nämnder att digitalisering av dokument både medför möjligheter och
risker. Att backuper görs i separata system är möjligen en självklarhet, men nog så viktigt.
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Räddningstjänsten har investerat i radiosystemet Rakel som medger att kommunikation nu kan
ske direkt med samverkansparter så som ambulans, polis, räddningshelikopter och vissa
kommunala krisledningar. I samverkan med MSB har ett projekt avseende tekniskt
ledningsstöd genomförts baserat på en behovsanalys utifrån räddningstjänstens uppdrag att
genomföra räddningsinsatser och stödja drabbad kommunledning vid extraordinära händelse.
Avsiktliga störningar och händelser

Relativt färskt i minnet finns det sk. Instagram-målet där unga människor misstänktes ha
spridit kränkande information om andra personer via ett socialt medium. Det var i december
2012 då en protest mot händelsen övergick till upplopp i anslutning till den skola där det
ryktades att personen bakom kontot gick. Händelser på nätet och hur det tar sig uttryck bör
inkluderas i risk- och sårbarhetsanalysen.
I rapporten bör även hot om våldsattacker mot grupp bör ingå och behandlas i snävare
mening i MSB:s rapport ”Risker och förmågor 2012”. Lika så bör anlagda bränder inkluderas,
t.ex. med konsekvenser på liv och hälsa, samhällets funktionalitet och grundläggande värden.
Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur

Enligt Smittskyddsinstitutet (2012-09-18) utgör resistenta bakterier allt större problem i
samhället. De fortsätter att öka och sprids allt mer ute i samhället. Även hos djur förekommer
resistenta bakterier och påvisades hos nya djurslag 2011. Rapporter om mässling, ehec, ny
influensa i Asien etc. har också i år varit aktuellt.

4.1.3 Övergripande
113 13

Det nya nationella informationsnumret 113 13 har sjösatts av SOS Alarm AB. Bakgrunden är
ett regeringsuppdrag i syfte att avlasta nödnummer 112 och utgöra en tjänst för
informationsförmedling vid allvarliga olyckor och kriser. Förmedlingen ska bestå av verifierad
information från behörig aktör till den som ringer alternativt ta emot och vidareförmedla
information till rätt aktör. Länsstyrelsen väntas av SOS Alarm vara delaktig i en regional
strategi för informationssamordning.
Alarmeringstjänstutredningen (SOU 2013:33)

I slutet av april lämnades rubricerat slutbetänkande och är i skrivande stund på remiss.
Utredningen föreslår bl.a. att en nationell alarmeringsfunktion inrättas med uppdrag att
säkerställa en snabb, säker och effektiv larmbehandling. För att tillgodose behovet av
långsiktigt stabila förutsättningar, bättre förutsättningar för samverkan samt för att ge riksdag
och regering bättre möjligheter att styra och granska verksamheten ska den bedrivas i
myndighetsform.
Uppföljning av statistik i risk- och sårbarhetsanalys 2011

I bilaga 1 har motsvarande lista, över inträffade händelser med lokala konsekvenser i landet,
tagits fram som i föregående uppföljning. Syftet är att dra lärdomar samt använda som
underlag vid utbildning, övning och åtgärder.
I bilaga 2 redovisas uppföljning av ett urval av räddningstjänstens insatser respektive Öppna
jämförelser – Trygghet och säkerhet 2012.
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4.2 Genomförda och planerade åtgärder
Redovisningen görs enligt de fem riskkategorier som använts i RSA 2011. Aktiviteter som
påverkar mer än en risktyp redovisas som övergripande aktiviteter.

4.2.1 Övergripande aktiviteter
Analys
I år har kommunens förmåga bedömts utifrån ett mobilstörningsscenario. Flera verksamheter
har uttryck att arbetssättet varit givande och bidragit till bra diskussioner om säkerhet i
verksamheterna. Av detta skäl är avsikten att fortsätta analysera olika scenarier. 2014 kommer
Sjuhäradskommunernas att använda ett gemensamt scenario och inkludera samverkande
aktörer i analysen.
Hösten 2013-våren 2014 beräknas arbetet med nämnds- och bolagsspecifika analysarbeten
startas upp. Arbetet utgör bl.a. underlag till nästa generations risk- och sårbarhetsanalys.
Några verksamheter anger att de tagit fram egna åtgärdsplaner mot bakgrund av risk- och
sårbarhetsanalysen 2011 samt tänker ur ett förebyggande perspektiv redan vid investeringar.
Planering
Nämnder och bolag har redovisat Fullmäktigeuppdraget, att ta fram egna planer för
extraordinära ändelser. Resultatet ställs samman och skickas till Kommunstyrelsen hösten
2013. För att stödja och inrikta arbetet har det föregåtts av en informationsträff med alla
verksamheter. Den centrala planen föredrogs tillsammans med förutsättningar för planeringen
och goda exempel. Träffen kan liknas vid en utbildning i hur man skriver planer och beräknas
leda till en mer samordnad, kvalificerad planering och bedöms höja krisberedskapsförmågan.
Sedan tidigare finns kommungemensamma riktlinjer för äldreomsorgens åtgärder vid vid
vädervarningar från SMHI. Utifrån förvaltningens plan för extraordinära händelser har
Stadsdelsförvaltning Väster även påbörjat ett arbete med att ta fram riktlinjer vid extraordinära
händelser för olika avdelningar, med början inom äldreomsorgen.
En ansats till inventering av interna förstärkningsresurser vid större olyckor och krishändelser
har genomförts men kan utvecklas betydligt.
Medverkan har skett vid utbildning i säkerhet inför och under stora publika evenemang.
Tanken är att låta utbildningen ligga som grund för diskussion om stadens service.
Geografiskt områdesansvar
2012 genomfördes inget delregionalt krishanteringsråd bl.a. då medverkan istället skedde vid
regional Krissamverkanskonferens. En ambition är bl.a. att hösten 2013 ta ett omtag om rådet
på delregional nivå utifrån den nya kommunöverenskommelsen.
Utbildning och övning
Utbildning och övning sker löpande. Stort fokus har och kommer ägnas åt att alla
förvaltningar och bolag ska få en gemensam kunskapsgrund inom ämnesområdet. Mindre
table top-övningar och test av larmrutiner blir vanligare. De bedöms vara väldigt givande av
verksamheterna och kan även genomföras på egen hand. Av det skälet kommer en utbildning i
hur enklare utbildningar och övningar kan läggas upp, hösten 2013. Inställningen till
samverkansövningar är positiv och ett sätt att förtydliga roller och lära av och om varandra.
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Funktionsanpassad utbildning har genomförts för analysansvariga i tre förvaltningar och för
personal i upplysningscentralen. Posom-ledningsgruppen utbildades vintern 2012. En gång i
månaden har gruppen för lägesuppföljning, beredning och analys i den centrala krisledningen
mötts i syfte att skapa enhetliga rutiner. Hösten 2013 planeras utbildning i nya WIS, träff med
central krisledning och kombinerad utbildning och övning för informationsorganisationen.
Övergripande samordning och projekt
Arbetet med att ta fram ett dokument för samlat säkerhetsarbete har kommit igång och går i
linje med Sveriges Kommuners och Landsting att ”ta ett samlat grepp om säkerhetsarbetet”.
På regional nivå medverkar företrädare från kommunen i två projekt: regional samordning och
inriktning respektive civil-militär samverkan. Det första projektet knyter an till kommunens
geografiska områdesansvar med målet att skapa en helhet i den regionala samverkan före,
under och efter allvarliga händelser. Det andra projektet syftar till att utveckla och förnya
kunskapen med modernt innehåll kring civila totalförsvarsfrågor.

4.2.2 Väder- och naturrelaterade händelser
§
§
§
§

Några av kommunens verksamheter har bidragit till länsstyrelsens regionala
förmågebedömning 2013. Scenariot som analyserats var översvämning Viskan och
kommer ingå i regional risk- och sårbarhetsanalys.
SMHI lanserade en ny typ av varning som medfört att den interna sändlistan för
distribution av varningar setts över. I övrigt är rutinen den samma som förut, d.v.s.
mer aktiv informationsspridning först vid klass 2- eller 3-varning.
Planering av evakueringsmöjligheter har påbörjats i en av stadsdelsförvaltningarna.
På samhällsplaneringssidan har medverkan skett vid årlig klimatkonferens vid Karlstad
Universitet. Kunskaperna används i den fysiska planeringen med plan- och
byggarbetet särkilt kopplat till översvämningsrisker.

4.2.3 Olyckor
§
§

Borås Stad har av WHO återcertifierats som Säker och trygg kommun.
Gemensam temautbildning har genomförts med Sjuhäradskommunerna och nära
samverkande aktörer. Aktiviteten genomförs vart annat år i syfte att ge erfarenhet från
praktisk krishantering. Denna gång behandlades mjältbrandsutbrottet i Örebro och
masskrocken på Tranarpbron.

4.2.4 Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem
§
§
§
§
§

Hösten 2012 genomfördes en temadag om nödvattenförsörjning. Ett tvärsnitt av
kommunens verksamheter deltog. Temadagen var upptakten till den revidering som
nu sker av denna typplan.
Genom Livsmedelsverket har kommunens verksamheter och frivilliga resursgrupp fått
utbildning i hantering av VAKAs-nödvattenmateriel.
Genom ett regionalt projekt för investering i Rakel för central kommunal krisledning,
deltar Stadskansliet. Projektet väntas vara klart 1 hå 2014.
Stadens nätbolag har flyttat till nygamla lokaler vilket medfört att verksamheten kunnat
samlokaliseras.
Ett par verksamheter redovisar investeringar i fiberoptik och ser att det kan öka
verksamheternas förmåga.
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4.2.5 Avsiktliga störningar och händelser
§

I enlighet med för föreskrifterna (MSBFS 2010:6) är en intention att på sikt få in mer
incident- och skadestatistik i risk- och sårbarhetsanalysen. Arbetet har inte genomförts
utan får tas med i arbetet med mer systematiskt säkerhetsarbete och nästa generations
risk- och sårbarhetsanalys.

4.2.6 Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur
§

Gemensam temautbildning har genomförts med Sjuhäradskommunerna och nära
samverkande aktörer. Aktiviteten genomförs vart annat år i syfte att ge erfarenhet från
praktisk krishantering. Denna gång behandlades mjältbrandsutbrottet i Örebro och
Tranarpsolyckan.
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4.3 Resultatet av genomförd uppföljning av risk- och
sårbarhetsanalyser
MSB har förtydligat önskemålet om innehåll i denna rapporteringspunkt. Syftet är att ge en
bild av hur det fortlöpande risk- och sårbarhetsanalysarbetet fortgår. Innan förtydligandet
hade riskhanteringsgruppen ombetts redogöra för hur risk- och sårbarhetsanalysen används.
Detta underlag ligger till grund för redovisningen nedan.
Att förankra ett risk- och sårbarhetsanalysarbete på alla ledningsnivåer inom kommunen, är en
pågående process som regelbundet behöver underhållas. Kommunens olika verksamheter
behöver vara delaktiga i processen och hålla den vid liv. Detta är ett av skälen till att låta nästa
generations analys grunda sig på förvaltnings- och bolagsvisa risk- och sårbarhetsanalyser.
Prioriterat är också stödet till verksamheterna för att utveckla det systematiska
säkerhetsarbetet på lokal nivå.
Användningen av den kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen ökar i Borås Stad.
Analysen har fått en tydligare roll i samband med utbildning, övning, samverkan och
planering. Flera verksamheter anger att analysen varit till stor nytta där de tagit fram sin plan
för extraordinära händelser. Analysen hjälper också till att visa på den röda tråden i arbetet i
kommunen och i samverkan med andra.
En av risk- och sårbarhetsanalysens syfte är att öka medvetenheten och kunskapen hos
beslutsfattare och verksamhetsansvariga. Det är därför positivt att höra om de verksamheter
som diskuterat analysen i ledningsgrupp och på enhetsnivå. Exempel finns även där man
funnit former för att låta riskanalysen ingår som en del i den normala verksamhetsplaneringen.
Egna riskanalyser genomförs vid investeringar och förvaltning. Med hänvisning till
kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalysen framställs önskemål vid nybyggnationer,
t.ex. uttag för reservkraftsanslutning vid nya särskilda boenden. Det finns också exempel på då
verksamheter tagit fram egna handlingsplaner mot bakgrund av identifierade risker.
Analysens resultat används i kommunikation med samverkande aktörer, bl.a. för att diskutera
sårbarhet och egen förmåga. Ambitionen är att analysresultatet ska kunna användas vid mer
omfattande samverkan inom det geografiska områdesansvaret.
Analysen används vid granskring av och samråd av planärenden. Information har lämnats till
säkerhetssamordnare om översiktsplanering och hur de kan vara med och påverka översiktlig
stadsplanering utifrån risk- och sårbarhetsanalysen.
Någon verksamhet anger att de inte använt analysen praktiskt, utan att de tagit del av den och
läst. Det finns också ambitioner kring hur analysen kan användas framöver och att den anses
vara ett hjälp och stöd.
Framöver kan det, med utgångspunkt i risk- och sårbarhetsanalyserna från lokal, regional och
central nivå vara önskvärt, att mer konkret och med utgångspunkt i dessa analyser, diskutera
den ”fjärden nivån” i krishanteringssystemet – den enskilde. Detta är ett gemensamt arbete.
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5 Förmågebedömning
I detta avsnitt redovisas översiktligt 2013 års scenariospecifika förmågebedömning.
Bedömningen av förmåga kan göras generellt i syfte att få en bild av förmågan att motstå och
hantera händelser oavsett typ. En sådan bedömning gjordes i uppföljningen 2012. Syftet med
specifika förmågebedömningar är att identifiera brister i förmågan vid specifika händelser.

5.1 Särskild förmågebedömning – störning i mobiltelefonin
Nedanstående fiktiva scenario baseras på risken för störningar i mobiltelefonin. Förmågan har
bedömts utifrån indikatorerna i MSBFS 2010:6 och redovisas övergripande med utgångspunkt
i en sammanräkning av kommunens bolags- och förvaltningsvisa bedömningar och underlag.
Scenariobeskrivning

Under två veckor drabbas kommunen av avbrott både i mobiltrafiken samt är kommunens
telefonväxel helt ur funktion.
Störningar i mobiltrafiken har varit frekventa under det senaste halvåret. I mitten av mars
drabbas kommunen åter av omfattande störningar som gör att hela mobilnätet i kommunen
ligger helt nere. Avbrottet är felanmält till operatören och felsökning pågår. Det finns ingen
prognos när felet kan vara avhjälpt men enligt operatören finns det en risk att det blir
långvarigt, mer än två veckors åtgärdstid är prognosen. Kommunens mobiltelefoner är alla
anslutna till operatören och kan inte användas. Endast fasta telefoner utanför växeln fungerar
men inga telefoner som ligger under telefonväxeln eftersom den är en hyrd växellösning i
operatörens nät.
Konsekvenser att ta hänsyn till

Förmågebedömningen ska göras utifrån konsekvenserna:
·

Det går ej att nå kommunens växel. (Allmänhet m.m. kan ej utnyttja den kompetens
som telefonisterna besitter att lotsa kunden rätt)

·

Verksamheterna går ej att nå via direktvalsnummer (anknytning) eller mobilnummer.
Gäller även mobil anknytning.

·

Det går ej att skicka SMS eller MMS.

·

Mobilsvar fungerar inte störningsfritt.

·

Mobil data fungerar ej.

·

Mail till smartphones fungerar ej (undantaget om mobilen är ansluten mot fungerande
WiFi-nät).

·

Larm anslutna via mobilnätet fungerar ej.

·

Intranät och internet fungerar, vilket medför att kommunikation via dator är möjlig.

Omfattande telestörning kan innebära att alternativa vägar in mot verksamheterna får ett stort
tryck. Det är inte garanterat att mobila abonnemang via annan operatör fungerar, då
operatörerna samarbetar och använder samma nät.
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Kommunens förmåga
Behövs ej

Mycket
bristfällig

Bristfällig

God, med
viss brist

God

Krishanteringsförmåga
Förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå störningen

Kommunens övergripande bedömning utifrån det beskrivna scenariot, är att
krishanteringsförmåga och förmåga att i samhällsviktig verksamhet motstå allvarliga störningar
i huvudsak är god, med viss brist. Bedömningen grundar sig på att det finns planer för
extraordinära händelser. Genom att larmning i flera fall bygger på telefoni kommer dock
arbetet redan i larmskedet att fördröjas varför alternativ kan behöva sökas redan på förhand.
Genom internetuppkoppling finns möjlighet att sprida och inhämta information. Möjligen
aktualiserar scenariot en utredning kring enhetligt alternativt kommunikationsmedel.
Vid indikationer om störningar är det av vikt att kunna skapa sig en uppfattning om läget.
Förmågan bedöms som relativt god att kunna ställa samman en preliminär lägesbild via
webbsidor etc. Dock behöver störningsinformation verifieras och uppdaterade prognoser
inhämtas. Detta behöver vi länsstyrelsens hjälp med kopplat till hela det geografiska området.
Förmågan att ge service via telefon bedöms påverkas där kommunikation kan behöva ske via
alternativa kanaler. Vikten av tillräckliga driftsäkerhetskrav kan poängteras och möjligen
kommuniceras med berörda verksamheter, dels för att säkerställa funktioner dels för att skapa
kunskap.
Samhällseffekter

Samhället är idag allt mer beroende av elektroniska kommunikationer och fungerande
mobiltelefoni. Det visar bl.a. PTS utredning av störningar i elektronisk kommunikation vid
stormen Dagmar. Av detta skäl kan det antas att samhället kommer att påverkas vid scenariot.
Informationstrycket kommer att öka och systemet belastas ytterligare i jakten på information
om det inträffade, prognoser etc. Påverkas möjligheten att nå 112 är det allvarligt.
Det var i slutet av 2011 som stormen Dagmar drabbade Sverige. Ovädret passerade över
mellersta Norrland och resulterade bl.a. i störningar i både elförsörjning och elektronisk
kommunikation. PTS utvärdering visade att samhällsviktig verksamhet hade påverkats av
störningar i elektroniska kommunikationer, bl.a. att det inte gick att nå 112 samt tillgången till
trygghetslarm (PTS-ER-2012:21). Även då det scenario som använts vid årets
förmågebedömning inte är så omfattande som stormen Dagmar, som också genererade andra
störningar, kan det användas för att dra lärdom av.
Som information kan nämnas det försöksprojekt som bl.a. Borås Stad medverkat i för att testa
digital teknik för trygghetslarm. En faktor är den pågående digitalisering av analoga telenätet.
Hjälpmedelsinstitutet har regeringens uppdrag om Digitala Trygghetslarm – ny teknik i nya
infrastrukturer och där ytterligare organisationer deltagit. En fördel med den nya tekniken är
att den dygnsvisa kontrollen av larmen inte behövs, utan medger istället att larmoperatörerna
direkt får besked om någon del av systemet skulle gå ned. Vid ett seminarium i mars redovisas
stadens erfarenheter av projektet för kommunens tjänstemän och politiker.
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Bilaga 1 Inträffade händelser
Listan redovisas utifrån de fem riskområdena och är i huvudsak hämtade från
krisinformation.se. Listan gör inte anspråk på att vara heltäckande. Den som önskar läsa mer
om inträffade händelser kan besöka Krisinformation.se. MSB:s rapport Nationell risk- och
förmågebedömning 2012 som inkluderar 27 allvarliga risker är ett annat lästips.
Väder- och naturrelaterade händelser

·
·
·

Höga flöden sommaren 2012
Vädervarningar från SMHI, bl.a. hårda vindar, åska
Meteornedslag i Ryssland

Olyckor

·
·
·
·
·

Trafikolyckan på Tranarpsborn i Skåne
Bussolycka med gymnasieungdomar i Tranemo
Tågolyckor, skenande tåg. Kanada och Spanien
Viktiga meddelanden
Brand i mosse utmed E4

Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem

·
·
·
·
·
·
·
·

SecMakers Net iD läcker personnummer pga säkerhetshål, en pki-lösning för Telias elegetimation
Driftstörningar hos en IT-operatören som påverkade tele- och dataförbindelser hos
myndigheter, sjukvård, etc.
Av olika skäl svårigheter att nå 112
Säkerhetsbrister i Java
Strejkvarsel, transport
Stort strömavbrott i Östersund
Avgrävd fiberkabel våren 2012 resulterade i c:a 3h störning Telenors mobilnät.
Störningar i dricksvattenförsörjningen: Lund bakterier, Vattenläcka Roslagsvatten

Avsiktliga störningar och händelser

·
·
·
·
·

Två bomber vid målgången av Boston maraton, USA
Oroligheter
Livsmedelsverket provtar köttprodukter i syfte att kartlägga hur omfattande fusket
med häst- och griskött är i produkter på den svenska marknaden
Instagram-händelsen och upplopp
Knivskurna personer i Varberg

Sjukdomar och storskalig smitta hos människor och djur

·
·
·

Rapporter om fall av mässlingen från Uppsala och Stockholms län
Salmonellasmittat djurfoder
Frysta bär som orsakade hepatit A
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Bilaga 2 Uppföljning av statistik
En bild över skydd mot olyckor
Nedan redovisas ett urval av räddningstjänstens insatser i Borås Stad. Underlaget kan
användas i det förebyggande så väl som förberedande arbetet enligt lag om skydd mot olyckor.
Statistiken inkluderar inte händelser som inträffat, men dit inte räddningstjänsten larmats. Här
redovisas antalet räddningsinsatser för åren 2006-2012 För att möjliggöra jämförelse med t.ex.
riket bör siffrorna räknas per 1 000 invånare.
Ett urval av räddningstjänstens insatser 2006-2012

Diagram. Räddningstjänsten i siffror. IDA, MSB den 12 juli 2013.

I risk- och sårbarhetsanalys 2011 redovisas statistik till och med 2010. Denna gång har
kategorin ”stormskador” utgått. Olyckskategorin ”brand ej i byggnad” har ersatts av ”övriga
bränder”.
·

Efter toppen 2010 har antalet brand i byggnad dit räddningstjänsten larmats minskat. Dock
pekar kurvan åter uppåt år 2012.

·

Övriga bränder har fortsatt att minska efter 2009, med totalt 32 %.

·

Kategorin trafikolyckor uppvisar ungefär samma mönster som brand i byggnad, dock med
skillnaden att variationen är betydligt större i det första fallet. Efter en topp 2009-2010
minskade olyckorna med knappt 30 %, för att på nytt öka med ca 12 % 2012.

·

Minskningen av larmtypen utsläpp av farligt ämne har minskat linjärt sedan 2006 med
undantaget 2012 då antalet ökade för första gången.

·

Antalet drunkningstillbud har varit relativt konstant. 2006 och därefter 2010 har något
enstaka fall fler. Efter 2010 pekar kurvan åter nedåt.
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Öppna jämförelser – Trygghet och säkerhet 2012
Rubricerad rapport ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och MSB. Årets rapport är
den femte i ordningen och har tema samhällets kostnader för olyckor. Den totala kostnaden
för olyckor anges uppgå till 65 miljarder kronor i 2011 års prisnivå där fall- och
trafikolyckorna står för de största delarna av totalkostnaden.
I vanlig ordning innehåller rapporten också ett antal jämförbara resultat- och resursindikatorer.
På nästa sida redovisas ett urval av indikatorerna för kommunerna i Sjuhärad. Närmast
redovisas en betraktelse kring Borås kommuns resultat jämfört med 2011 års rapport per
indikator.
·

2011 var trenden för antalet sjukhusvårdade till följd av oavsiktliga skador (olyckor) per 1 000
invånare oförändrad för Sjuhäradskommuner jämfört med 2010. För tredje åter i rad
håller trenden i sig.

·

Måttet för antalet utvecklade bränder i byggnader har ändrats sedan föregående år. Det kan
dock konstateras att Borås låg bland de 25 % bättre kommunerna 2011 för att i år
blivit placerad bland de 50 % i mittenskiktet. Trenden verkar dock oförändrad (?).

§

Det omvända förhållandet råder för antalet anmälda våldsbrott per 1 000 invånare. Från
att 2011 ha varit bland de 25 % sämst placerade kommunerna, ligger nu Borås bland
de 50 % i mitten. Sett till antalet våldsbrott per 1 000 invånare är skillnaden dock
marginell mellan åren och består i 0,1 enheter.

§

Antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott per 1 000 invånare i kommunen fortsätter att
minska (-1,6 jfr 2011). Kommunen ligger lite över medianen, men bland de 50
procenten i mitten. Trenden anses oförändrad.

§

Sedan i december finns ett samverkansavtal mellan staden och Polismyndigheten i
Västra Götaland.

§

Samtliga Sjuhäradskommunerna samverkar med Västra Götalandsregionen i fråga om
IVPA – I väntan på ambulans. Innebörden är att räddningstjänsten rycker ut på vissa
larm när ambulansen inte finns i närheten.

§

Vid uppföljning av kommunens krisberedskapsförmåga, som görs utifrån delvis nya
kriterier, är den egna skattningen att nivån delvis är uppnådd.

§

Samtliga nämnder och bolag ska ha egna planer för samhällsstörningar och extraordinära
händelser. Kommunen ligger här bland de 25 bästa procenten.

§

Responstiderna för räddningstjänst och ambulans ligger för kommun inom det gröna fältet.
Ambulansen har fortsatt en något högre responstid än räddningstjänsten.
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Förklaring

7.4 - 21.6

0.22 2.39

Min - Max

2.3 - 20.0

Median
Bollebygd
Borås
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Vårgårda

0,70
10,0
11,4
12,5
11,4
12,9
11,5
11,4
10,5

8,8

0 - 12

39,5

Andel Ja
= 69 %

Andel Ja =
84 %

→

0,40

→

2,7

↑

29,3

→

Ja

Ja

→

0,56

→

10,8

→

40,2

→

Ja

Ja

→

1,40

→

5,9

↓

30,0

↓

Nej

Ja

→

0,56

→

6,5

→

32,9

→

Ja

Ja

→

0,84

→

7,9

→

43,0

↓

Ja

Ja

→

1,01

↓

5,0

→

33,1

→

Ja

Ja

→

0,54

↓

5,7

↑

31,4

↓

Ja

Ja

→

0,52

↓

8,1

↑

34,4

↓

Ja

Ja

Tabell. Öppna jämförelser Trygghet och säkerhet 2012, SKL och MSB.
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OBS! Nytt mått
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dygn) till
följd av
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skador
(olyckor) per
1 000 inv

Jämfört m förra årets rapport

Grön färg betyder att kommunens värde för indikatorn tillhör de 25 procent av kommunerna med bäst värden.
Gul färg bland de 50 procent i mittfältet.
Röd färg med kursiv stil har de 25 procent med sämst värde för en indikator

7.9 - 33.3
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→
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→
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Övergripande förmåga vid störningar i
mobiltelefonin
– underlag för övergripande redovisning 2013
Indikatorer på krishanteringsförmåga
Kryssa ja om kommunen uppfyller indikatorns komponent(er). Kryssa delvis om vissa av komponenterna är uppfyllda alternativt delvis uppfylld om
indikatorn endast har en komponent. Kryssa nej om ingen komponent finns.
Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med
samtliga komponenter i textrutan nedanför.
Ledning, samverkan och information
§
§
§
§
§
§

Det finns en aktuell krisledningsplan som är känd i organisationen
Det finns en regelbundet utbildad och övad beredskaps- och
ledningsorganisation
Beredskapsorganisationen disponerar nödvändiga resurser i form av
lokaler samt tekniska system för bland annat kommunikation och
lägesbild och den kan verka dygnet runt under minst en veckas tid
Det finns rutiner och tekniskt stöd för information till allmänhet och
media samt för intern information
Det finns nätverk (t.ex. med andra myndigheter, kommuner, landsting
eller näringsliv) för samverkan och samverkansövningar genomförs
regelbundet
Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och
tillgodosedda
Ja

Ledning, samverkan
och information

Delvis

Nej

X

Kommentarer:
Övergripande plan för extraordinära händelser finns. Nämnder och bolag
har i uppdrag att ta fram egna planer för extraordinära händelser. Utbildning
och övning sker löpande och med olika scenarier. Motsvarande scenario har
inte vad känt är använts tidigare, men kommer användas av en verksamhet i
höst.
Lokaler bedöms finnas. Resurser för kommunikation och lägesbild finns i
viss utsträckning. Scenariot innebär med stor sannolikhet att arbetet blir mer
tidskrävande. Det finns rutiner för informationsdelning som delvis kan ske
på alternativ väg.
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Samverkan med andra är delvis tillgodosett, bl.a. genom krishanteringsrådet.
Ett utvecklingsområde är samverkan med operatörer för bl.a. verifiering av
störningsinformation och prognoser. Enligt PTS kan samverkanswebben
vara en bit på vägen och kan undersökas.
Informationssäkerhet
§

Det finns tillräcklig förmåga hos myndigheten att upprätthålla
informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
Ja

Informationssäkerhet

Delvis

Nej

X

Kommentarer:
Fungerande internet bedöms det vara en tillgång, webbplats, mail, sociala
media samverkan med media etc. Enbart störningar i mobiltelefonin begränsar förmågan marginellt. Alternativa arbetsmetoder kan bli aktuella. Central
krisledning vänts få tillgång till Rakel genom regionalt projekt 2014. Arbete
via smartphones/platta begränsas om inte nät finns.
Larm
§
§

Det finns övade larmrutiner
Det finns utbildad och övad tjänsteman in beredskap (TiB) som har
beredskap dygnet runt alla dagar på året
Ja
Larm

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Tib finns inte formellt, däremot är förmågan generellt god att få tag på tjänstemän i krisledningsorganisationen. Rutiner för larmning finns, men bygger i
flera fall på telefonlösningar, vilket kan aktualisera diskussion kring alternativa larmvägar. Vidareföring av larm blir bristfällig med bara mobil lösning.
Omvärldsbevakning
§

Det finns en omvärldsbevakning som tidigt kan varna för allvarliga
kriser. Det finns rutiner och tekniskt stöd för att snabbt sprida
information till den egna organisationen och andra aktörer
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Ja
Omvärldsbevakning

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Omvärldsbevakning bedrivs i viss mån, främst under kontorstid, genom t.ex.
nyhetsförmedling och internet. Sannolikheten är dock stor att störningen
uppmärksammas då egen verksamhet är berörd. Förekommer störningar hos
annan operatör än egna kan det vara svårare att upptäcka störningen och
dess omfattning.
Information kan spridas via mail, fysiska möten och intranät/extern webbplats, media.

Indikatorer på förmåga i samhällsviktig verksamhet att
motstå allvarliga störningar
Kryssa ja kommunen uppfyller indikatorns komponent(er). Kryssa delvis
om vissa av komponenterna är uppfyllda alternativt delvis uppfylld om indikatorn endast har en komponent. Kryssa nej om ingen komponent finns.
Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med
samtliga komponenter i textrutan nedanför.
Informationssäkerhet
§
§

Det finns redundans och robusthet inom myndigheten och dess
ansvarsområdes kommunikationssystem (IT, tele, radio).
Det finns tillräcklig förmåga hos myndigheten att upprätthålla
informationstillgångarnas konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet
Ja

Informationssäkerhet

Delvis

Nej

X

Kommentarer:
Viss redundans och checklista vid större fel finns hos telefoniansvarig. Nåbarhet till kommunen begränsas per telefon. Webbsida etc kan användas.
Verksamheter som är beroende av mobiltelefoni för informationsöverföring
påverkas. Idag finns inget enhetligt alternativ till mobiltelefoni vilket möjligen aktualiserar behovet av utredning av alternativt kommunikationsmedel.
Resultat av utredning av vad som händer inom vilken infrastruktur i olika
situationer kan behöva delges berörda verksamheter, samt vägledning.
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Säkerhet och robusthet i samhällsviktig infrastruktur
§

Det finns redundans och robusthet i myndighetens och dess
ansvarsområdes infrastruktur
Ja

Säkerhet och robusthet i
samhällsviktig infrastruktur

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
PTS pekar på vikten av tillräckliga krav på driftsäkerhet i avtal. Checklista
vid störningar finns hos telefonansvarig. Alternativa kommunikationsmedel
kan behöva övervägas som ett komplement, särskilt vid krishantering. Vid
utveckling av planering av värmestugor bör krav på kommunikation medtas
enligt råd från PTS. Vidare bör det säkerställas att det är klart för berörda
verksamheter vad gäller driftsäkerhet och funktionalitet.
Reservkraft
§

Det finns testad reservkraft med uthållighet om minst en vecka

Ja

Delvis

Nej

Reservkraft

Kommentarer:
Inte aktuellt att bedöma förmåga utifrån scenariot.

Möjlighet att flytta den samhällsviktiga verksamheten till annan
plats
§
§

Det finns genomförda förberedelser på den alternativa platsen
Flytt av verksamhet till alternativ plats är övad
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Ja

Delvis

Nej

Möjlighet att flytta
den samhällsviktiga
verksamheten till annan plats
Kommentarer:
Inte aktuellt att bedöma förmåga utifrån scenariot.

Samverkan
§

Behov av samverkan med andra aktörer är identifierade och
tillgodosedda
Ja
Samverkan

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Behov av att säkerställa hur vi agerar tillsammans vid telestörningar (t.ex.
prognoser och hur störningsinformation kan verifieras) och alternativa kanaler. Genom krishanteringsrådet i Sjuhärad och Stadskansliet finns en del
andra kontakter upparbetade.

Indikatorer som påverkar både krishanteringsförmåga
och förmåga i samhällsviktig verksamhet att motstå
allvarliga störningar
Kryssa ja kommunen uppfyller indikatorns komponent(er). Kryssa delvis
om vissa av komponenterna är uppfyllda alternativt delvis uppfylld om indikatorn endast har en komponent. Kryssa nej om ingen komponent finns.
Observera att kryssen endast är en summering. Beskriv även indikatorn med
samtliga komponenter i textrutan nedanför.
Materiella resurser
§
§

Det finns materiella resurser som kan tas i bruk med kort varsel och
som har en uthållighet om minst en vecka
Det finns en förmåga att omfördela interna materiella resurser samt
en förmåga att ta emot externa materiella förstärkningsresurser
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Ja
Materiella resurser

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Scenariot aktualiserar möjligen utredningen av alternativ kommunikationskanal och utrustning, vilket har beaktats i indikatorn informationssäkerhet och
robusthet.
Personella resurser
§
§

Det finns regelbundet utbildad och övad personal som är tillgänglig
med kort varsel och som kan verka under minst en vecka
Det finns möjlighet att omfördela personal inom myndigheten och
dess ansvarsområde samt att ta emot förstärkningsresurser
Ja
Personella resurser

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Egen personal finns och kan omfördelas eller kallas in. Beroende på händelsens art och omfattning kan särskilda kompetenser behövas och variera i
numerär. En frivillig resursgrupp finns och kan kallas in av kommunen eller
räddningstjänsten i syfte att avlasta, förstärka och komplettera ordinarie
kommunala resurser.
Praktisk erfarenhet
§
§

Inträffad skarp händelse hade beröringspunkter med det beskrivna
scenariot.
Genomförd övning hade beröringspunkter med det beskrivna
scenariot.
Ja
Praktisk erfarenhet

Delvis

Nej

x

Kommentarer:
Stormen Gudrun ledde till en del problem i telefoni. Problem med larmöverföringar ökade då.
Avgrävd fiberkabel 2012 resulterade i c:a 3h störning i mobilnätet.
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För ett par år sedan förekom information om ett avbrott i den fasta telefonin
för >30 000 teleab. Omkoppling kunde ske varvid störningen enbart omfattade ca 250 ab. Det var då inte helt lätt att få informationen om drabbade
verifierad, utan antalet 250 blev först känd senare.
Avslutningsvis är det känt att mindre störningar kan ske.

Kommunens sammanvägda förmåga utifrån indikatorerna vid det beskrivna scenariot om störningar mobiltelefoni
Behövs ej

Mycket
bristfällig

Bristfällig

God med
viss brist

Krishanteringsförmåga

X

Förmåga i samhällsviktig
verksamhet att motstå
störningar

X

Konsekvenser för samhället
Hur påverkas samhället och medborgarna av att kommunen har den angivna
förmågan att motstå och hantera det beskrivna scenariot?
Kommentarer:
Hemtjänsten kan bli försenade genom mer traditionella arbetsmetoder. Påverkan bedöms även på äldreomsorgen med sina beroenden som de har.
Räddningsinsatser fördröjs och möjligheterna till information blir sämre.
Information som brukar inkomma gör inte det p.g.a. störningen vilket kan
medföra svårighet att få ett helhetsgrepp om inträffade händelser, även om
det kan hanteras på andra vis.
Generellt sett blir serviceförmågan påverkad med längre hanteringstider och
sätt att kommunicera. Användningen av telefoni begränsas medan vi däremot kan nå ut via hemsida, sociala medier, radio samt personlig info till en
eller flera personer. Någon verksamhet kan drabbas mycket hårt medan övrig fungerar tillräckligt bra med viss tröghet.
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Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar
STRATEGI

» Normerande
– Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt
att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav
POLICY

Aktiverande dokument
- Strategi
- Program
- Plan
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- Policy
- Riktlinjer
- Regler

5
6
6
6

Utformning

7

Hierarki
- Dokument på verksamhetsnivå

7
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Lagar och andra styrdokument
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Ska-krav
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Uppföljning
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 24 april 2003, reviderat den 25 februari 2010 och.
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och förvaltningar
Dokumentet gäller till och med: 2017. Kommunstyrelsen har rätt att
göra revideringar i riktlinjerna under löptiden.
2 Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer
för styrdokument
Verksamheten i Borås Stad styrs bland annat av en rad dokument som vi själva har antagit.
Dessa dokument benämns i allmänhet regler, policy, program eller något liknande. En fast
terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar
både för dem som ska skriva dokumenten och för dem som ska förstå och använda dem i
verksamheterna. Namnet anger vilken förväntan vi kan ha på dokumentet.
Detta dokument är riktlinjer för styrdokument. Som sådant medger det viss individuell variation i utformningen av styrdokumenten. Dock finns även vissa ska-krav, alltså regler. En
sådan är att varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex dokumenttyper som
beskrivs. Ska-kraven redovisas separat under en egen rubrik.
Våra styrdokument kan vara av två huvudtyper. Vi har dels dokument som lägger ut linjer
för hur vi ska agera för att nå ett visst resultat (aktiverande), dels dokument som talar om
hur vi ska möta givna situationer (normerande). De aktiverande dokumenten är strategier,
program och planer, och de normerande är policyer, riktlinjer och regler.

» Aktiverande dokument
Aktiverande dokument anger händelser eller situationer som vi vill åstadkomma genom
egna initiativ. De ger ett uppdrag att handla på ett visst sätt. I dessa dokument är det naturligt att ange vad som ska göras och vad man vill uppnå.
Strategin är det mest översiktliga och överordnade av de aktiverande dokumenten, men
samtidigt det mest abstrakta. Strategin gör ett vägval, pekar ut handlingsriktningar och
långsiktiga mål, men går inte in på hur man praktiskt ska agera. Det återstår att tolka och
bryta ner detta dokument i mera detaljerade skrivningar. Strategier kan vi ha några få av,
eftersom de naturligt handlar om de stora sammanhangen.
Planen är det mest konkreta dokumentet av denna typ. Planen ska vara en instruktion över
initiativ som ska tas. Planen ger direktiv till nämnder och förvaltningar att utföra olika
saker, och anger tidplan. Som läsare har jag rätt att ställa höga krav på de konkreta besked
vi får av en plan. Som skribent måste jag försäkra mig om att planen svarar på frågorna vad,
vem och när.
Programmet är en mellanform av dessa båda. Jämfört med strategin konkretiserar det vilka
åtgärder vi ska göra, men utan planens detaljerade utförande och ansvar. Programmet kan
vara en förstudie som senare följs av en mer detaljerad plan i samma ämne. Det kan också
vara en mellanform genom att blanda långsiktiga mål och översiktliga direktiv med mer
konkreta.
Programmet är en lämplig form för långsiktighet i enskilda verksamheter. Det har då
samma roll som en strategi, men för det mindre sammanhanget.
Riktlinjer för styrdokument 3

Ovanpå dessa dokument kan finnas en vision för Borås Stad som beskriver ett önskat tillstånd. Vision kan vi i princip ha en enda för hela Borås, som alla verksamheter tar sikte på.
En enskild verksamhet eller enhet kan också ha en vision, men då inte som ett helt dokument utan som någon enstaka formulering, en devis.
På samma sätt är strategi för Borås ett dokument som alla andra verksamheter och deras
styrdokument riktas mot. Endast för några få och verkligt heltäckande verksamheter kan vi
koppla på egna strategier.
Utanför detta finns också budgeten, som är en egen form av styrdokument med sitt system
av uppföljning. Budgeten kan dock ses som ett program eller en plan för verksamheten det
kommande året.
STRATEGI
Strategin ska ...
Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den kan innehålla
långsiktiga perspektiv, och den måste peka ut de verksamhetsområden och avgörande val
som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin bidrar till att bygga upp den profil som
verksamheten vill ha. Det innebär samtidigt att man väljer bort något annat. För att vara ett
fungerande dokument måste strategin ge ledning i detta val, peka ut en riktning och ange
prioriteringar.
... men behöver inte
Strategin behöver inte säga något om vilka medel eller metoder som ska användas. Dessa
kan vara olika för olika verksamhetsgrenar. För att ange medel och metoder har vi program
och planer.
PROGRAM
Programmet ska ...
Programmet kan betraktas som en strategi för ett visst område, geografiskt eller verksamhetsmässigt. Programmet ska tala om vad vi vill uppnå, och vilka metoder vi vill använda.
Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden.
... men behöver inte
Programmet tar inte slutlig ställning till metoder eller utförande, utan kan t ex ange alternativ att ta ställning till i plandokument eller i verkställighet. Programmet anger inte heller
några detaljerade tidsplaner.
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PLAN
Planen ska ...
Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så konkret att det säkrar det önskade utförandet,
oavsett vem som gör dem. Av planen ska framgå vem som har ansvar för att åtgärderna blir
gjorda. Den ska ange ett tidsschema för åtgärderna, och hur eventuell uppföljning ska ske.
... men får inte
Planen presenterar vad som ska göras, inte det man hoppas eller önskar åstadkomma. Den
får inte stanna vid att vara en inventering eller en önskelista. Det får inte vara någon tvekan
om ansvar och tidplan för de åtgärder som anges i planen.

» Normerande dokument
Den andra typen av dokument är normerande. De klargör vårt förhållningssätt till något,
eller ger direktiv för hur en tjänst eller service ska utföras. De kan också vara ”lagtext” som
mindre handlar om vad som ska göras utan mer om hur det ska göras, och vad som inte ska
göras. Dessa dokument är till för att styra våra beteenden efter en gemensam värdegrund
och därmed också sätta gränser för vårt agerande.
Även dessa dokument kan anses ge ett uppdrag. Likt planen kan de vara en instruktion över
vad som ska göras, vem som ska göra det, och vilka resultat som ska bli följden. En tydlig
skillnad ligger i att aktiverande dokument handlar om åtgärder som bryter nya vägar, vad
som ska göras, medan de normerande handlar om hur vi utför befintlig verksamhet.
Även här skiljer vi på tre typer av dokument: policy, riktlinjer och regler.
Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på t ex sponsring,
internationella kontakter, eller personalförmåner. Policyn ger inte några fasta regler, bara
principer som vägledning för bedömningar från fall till fall.
Riktlinjer ger mer konkret stöd för ett visst handlande. De kan till exempel ange vilken typ
av åtgärder och tillvägagångssätt vi bör välja, och sätta gränser för omfattningen. Riktlinjerna lämnar visst utrymme för handläggaren att själv utforma detaljerna i åtgärderna.
Regler är en samling “paragrafer” som sätter exakta gränser för vårt handlande. De koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den innehåller.
Riktlinjer tar typiskt sikte på att skapa en gemensam norm för ett önskat beteende, medan
regler sätter gränser och förbjuder vissa beteenden. Riktlinjer kan tillämpas med lokala
variationer, medan regler drar en absolut gräns för våra handlingar.
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POLICY
Policyn ska ...
En policy ska ge en princip att hålla sig till; ett sätt att se på en viss företeelse. En policy
säger t ex att vi är positiva eller negativa till konkurrensutsättning, sponsring, hemarbete,
intern rörlighet, deltider etc.
... men behöver inte
En policy kan ibland uttryckas i en enda mening. Det kan därför ofta vara lämpligt att låta
policyn ingå som portalparagraf i ett annat dokument.
RIKTLINJER
Riktlinjer ska ...
Riktlinjer ska ge konkret stöd för hur arbetsuppgifterna ska utföras. Riktlinjer kan lägga
ett golv för vilken nivå som verksamheten ska uppnå, ofta också ett tak för vilken service
som bör erbjudas. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och rekommendera vissa
tillvägagångssätt. Riktlinjer kan vara så detaljerade att de fungerar som instruktionsbok för
verksamheten.
... men behöver inte
Riktlinjer är inte absolut bindande. De anger ett handlingssätt som ger ett visst utrymme
för individuella variationer. Alternativt kan man avvika från riktlinjen om det finns starka
argument i det enskilda fallet. Om ett dokument med riktlinjer också innehåller en eller
flera regler måste den eller dessa tydligt markeras.
REGLER
Regler ska ...
Regler ska ge absoluta normer för vårt agerande. Typiska ord och uttryck i sådana dokument är ”ska”, ”måste” och ”får inte”.
... men får inte
Regler måste vara tydliga. De får inte innehålla luddiga formuleringar som bara innebär
strävan i en viss riktning, eller lämnar åt läsaren att avgöra om denne vill följa ordalydelsen
eller inte.
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» Utformning
Det är viktigt att styrdokumentets språkbruk harmonierar med dokumentets avsikt och
roll. Detta gäller särskilt för planer och regler, som inte får lämna något utrymme för tolkning. Här närmar man sig lagspråkets uttryck. Ett exempel är riktlinjernas ”bör”, som är en
rekommendation, och reglernas ”ska”, som inte lämnar något förhandlingsutrymme.
Generellt gäller ett enkelt och tydligt språk för att göra styrdokumentet så lätt som möjligt
att förstå och förmedla.
För att få en praktisk funktion bör det också vara operativt utformat, eller lätt kunna kopplas till operativa och mätbara mål. Texten bör inte ha svepande och abstrakta formuleringar.
Om en åtgärd i till exempel en handlingsplan är kopplad till en kostnad kan texten redovisa
denna. Pengar för åtgärden blir dock aldrig anvisade genom beslut om själva styrdokumentet. Varje åtgärd måste finansieras genom ett eget beslut.
Grafiskt ska Borås Stads styrdokument vara lätta att identifiera genom det standardiserade
omslaget. Stadskansliet förser dokumenten med detta omslag som just signalerar att det är
ett av Borås Stads styrdokument.
Ett styrdokument ger effekt först när det är känt och tillämpat i organisationen. Det är
lämpligt att under arbetet med dokumentet också planera för hur det ska kommuniceras
och förankras i organisationen.

» Hierarki
Nedanstående matris visar schematiskt vilken typ av dokument som hör hemma i vilket
sammanhang.

Översiktlig
Allmän
Detaljerad

Aktiverande

Normerande

Strategi
Program
Plan

Policy
Riktlinjer
Regler

Tyngdpunkten ligger i basen. Strategin kan upplevas som mer statusfylld än planen. Den
kan också sägas vara överordnad programmet och planen, som är sätt att låta strategin
komma till mer konkret uttryck. Men samtidigt ställs det högre krav på en plan än på en
strategi - och planen ställer högre krav på utförandet.
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Strategin anger allmänna idéer, men behöver inte bekymra sig om praktiken. Däremot kräver vi som läsare av en plan att få reda på exakt hur vi ska bete oss. Författaren till en plan
måste ange precisa tillvägagångssätt. Planen är också det av de tre aktiverande dokumenten
som ger bindande direktiv.
Policyn är det mest översiktliga av de normerande dokumenten, men man kan inte säga
att det är överordnat de övriga typerna. En policy lämnar åt handläggaren att själv bedöma
det konkreta fallet. Riktlinjer lämnar också utrymme för bedömningar i det enskilda fallet.
Men man kan inte bryta mot en regel för att man själv tycker sig bättre uppfylla policyns
andemening.
Det är inget krav att ett dokument på en nivå alltid har följeslagare i samma ämne på de
båda andra nivåerna; att en plan alltid föregås av strategi och program, eller att en policy alltid bryts ned i riktlinjer och regler. Varje dokument lever sitt eget liv – matrisen är en hjälp
att utforma varje dokument så att det uppfattas på rätt sätt av dem som ska använda det.
DOKUMENT PÅ VERKSAMHETSNIVÅ
Nedtill styrdokumenten kan finnas handböcker och rutiner, som innehåller handfasta råd.
Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska rekommendationer och inte innehåller
sådant som hör hemma i styrdokument, eller åtgärder som kräver beslut om finansiering.
Handböcker behandlar hur-frågor, ofta i detalj, och beslutas på tjänstemannanivå.
Även vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har betydelse
för den egna verksamheten. Även dessa planer ska förstås vara utformade enligt riktlinjerna,
för att olika dokument ska ha sitt sammanhang.
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Vision
Kommunfullmäktige
Strategi

Budget

Policyer, riktlinjer och program

Reglementen,
ägardirektiv och
bolagsordning

Planer och regler

Politisk nivå

Vad - När?

Nämndbudget

Kommunstyrelsen/
nämnd

Riktlinjer, planer, regler och
anvisningar

Verksamhetsnivå

Rutiner, handböcker

Planer

Internbudget

Förvaltning

Hur - vem?

Beslut om styrdokument fattas på politisk nivå. Rutiner och handböcker - och även vissa planer fastställs på verksamhetsnivå.
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» Lagar och andra styrdokument
Vid arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vilken
styrning som redan finns. Man ska överväga och motivera varför ett styrdokument behövs, och granska hur det samspelar med styrdokument på angränsande områden.
Styrdokument ska inte referera sådant som är bestämt genom lag - varken våra politiska instanser eller styrdokumentet i sig behöver eller kan fastslå att lagen gäller.
Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella överordnade dokument. Om ett annat styrdokuments innehåll har betydelse kan texten hänvisa till detta dokument. Däremot ska inte
texten referera innehållet eller fastslå att det andra dokumentet gäller. Varje dokument har sin egen
kraft och funktion.

» Ska-krav
Följande är ska-krav på styrdokument:
Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de sex typer som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta är budgeten och visionen, som är egna former av styrdokument.
En del styrdokument ger direkta uppdrag till någon organisatorisk enhet, t ex att göra en uppföljning. Sådana uppdrag ska vara tydliga, gärna i ett särskilt rubriksatt stycke. Här ska framgå vad som
ska göras, vem som ska göra det, och när det ska göras. Beskrivningen ska vara specifik och undvika
formuleringar som ”Borås Stad ska …” eller ”berörda nämnder ska …”.
Vid allt arbete med styrdokument ska i ett tidigt skede Stadskansliet kopplas in för stöd med att
säkerställa att dokumentet fyller kraven och harmonierar med dessa riktlinjer och ska-krav, samt med
en klarspråksgranskning.
Ett styrdokument är giltigt i högst fyra år, om inga särskilda skäl finns för undantag. Sedan krävs en
revidering och ett nytt beslut om dokumentet ska fortsätta att gälla.
I alla styrdokument ska finnas uppgift om
- vem som har fastställt dokumentet
- när dokumentet har fastställts
- vem som ansvarar för revidering
- vem som ansvarar för ev uppföljning
- vem dokumentet gäller för
- hur länge dokumentet gäller.
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Alla Borås Stads styrdokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i
annan instans men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på kommunens intranät
i gemensam typografi och design. Stadskansliet ombesörjer denna design som en bekräftelse på att
dokumentet är ett av Borås Stads styrande dokument.
Även dokument som gäller för t ex bara en nämnd eller förvaltning ska följa dessa riktlinjer, så att
strukturen och terminologin blir gemensam och åskådlig i hela organisationen.

» Uppföljning
Uppföljning av dessa riktlinjer sker löpande genom Stadskansliets kvalitetssäkring av dokumenten
under arbetet med dem, och genom kontroll att alla styrdokument passerar denna instans.
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2 Medborgardialog

Medborgardialog
Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt.
I planerade möten delar vi med oss och tar tillvara kunskap, erfarenheter och insikter som människor har. Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella, där ung möter
gammal och där vår historia möter framtiden.
Medborgardialogen vänder sig till alla som bor, verkar eller vistas i Borås. Syftet med
en systematisk och strukturerad medborgardialog är att förtroendevalda ska få ett
bredare underlag för att fatta bra och hållbara beslut. Dialogen ökar också medborgarnas kunskap om de demokratiska processerna.
Bakgrunden till att arbeta med medborgardialog är ett minskat intresse från medborgare att arbeta politiskt medan intresset för samhällsfrågor fortfarande är stort.
Borås Stad tycker det är viktigt att utveckla medborgardialogen. Medborgardialog
innebär inte att det representativa systemet ersätts med direktdemokrati.
Medborgardialogen skiljer sig från brukardialogen, som innebär att man löpande följer utvecklingen i kommunens verksamheter. Denna upprätthålls av tjänstemännen
genom samtal med brukare vid t ex elevråd, boenderåd, anhörigträffar och föräldramöten.
Det är viktigt att vi informerar om stadens kommunala beslut och verksamhet men
också att det är lätt för medborgarna att ställa frågor och lämna synpunkter både till
förtroendevalda och tjänstemän.

Medborgardialog 3

Principer
Medborgardialog ger mer kunskap
Medborgardialog ska ske när de förtroendevalda för att fatta ett bra beslut behöver
mer kunskap om boråsarnas värderingar, prioriteringar och åsikter. De förtroendevalda i nämnden respektive styrelsen ansvarar för att ta initiativ till medborgardialogen. Det är viktigt att besluta om medborgardialog tidigt i processen.
0HGERUJDUGLDORJVNDJHERUnVDUQDLQÁ\WDQGHRFKP|MOLJKHWDWWYDUDHQUHVXUVLGHQ
aktuella frågan. Dialogen ska också ge medborgarna större kunskaper om kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
1lUIUnJDQEHU|UÁHUDQlPQGHUPnVWHHQQlPQGKDKXYXGDQVYDUHWI|UGLDORJHQ
Den nämnd som initierar frågan har detta ansvar. Beredningen för medborgardialog
har en samordnande roll.
Medborgardialog på olika nivåer
0HGERUJDUGLDORJHQNDQJHQRPI|UDVSnÁHUDROLNDQLYnHURFKPHGROLNDPHWRGHU
Inbjudan måste klargöra nivån för att skapa rätt förväntningar.
Vid medborgardialog ska boråsarna som lägsta nivå ha rätten att bli hörda. Sådan
konsultation innebär att efterfråga medborgarnas synpunkter. Medborgardialog kan
lYHQVNHSnQLYnHUVRPJHUPHGERUJDUQDWLOOIlOOHWLOOGLDORJLQÁ\WDQGHHOOHUPHGEHslutande.
0HGERUJDUGLDORJHQNDQJlOODHQVSHFLÀNIUnJDHOOHUNDQYDUDÁHUDDOWHUQDWLYDI|UVODJ
som de förtroendevalda vill ha synpunkter på. Vid dialogen ska alla grupper ha möjlighet att delta på lika villkor.
Alla nämnders och bolags offentliga handlingar och beslut ska vara lätt tillgängliga
för medborgarna, och alla nämnderna ha öppna sammanträden.

4 Medborgardialog

Återkoppling till medborgarna
Deltagarna ska alltid få veta resultatet av medborgardialogen. Återkoppling till dem
som deltagit är avgörande för att boråsarna ska känna förtroende för processen och
uppleva att medborgardialogen har varit meningsfull. Återkoppling kan ske på olika
sätt.
Ansvar för beslut
Medborgardialog handlar om att skapa tillit och förståelse för det demokratiska
system som styr vardagen. Det slutgiltiga ansvaret och beslutsfattandet ligger hos de
förtroendevalda. Även efter medborgardialog är det de de kommunala nämnderna
och styrelserna som fattar besluten.
Löpande utvärdering
Medborgardialogen ska ständigt bli bättre genom att vi utvärderar resultaten och
utvecklar processerna.
Handbok
Till riktlinjerna hör en handbok som ger råd och anvisningar för dialogen. Där beskrivs också de former av dialog vi ska välja. De olika formerna ska följa den terminologi som Sveriges kommuner och landsting valt, så att medborgarna känner igen
sig och har rätt förväntningar på respektive nivå av dialog.

Medborgardialog 5

POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se

6 Medborgardialog

*Arbetslivsnämnden
*Fritids- och folkhälsonämnden
*Kulturnämnden
* Lokalförsörjningsnämnden
* Miljö och konsumentnämnden
* Samhällsbyggnadsförvaltningen
* Servicenämnden
* Sociala omsorgsnämnden
* Stadsdelsnämnden Norr
* Stadsdelsnämnden Väster
* Stadsdelsnämnden Öster
* Stadrevisionen
* Tekniska nämnden
* Utbildningsnämnden
BoråsBorås AB
Boras Elnät AB
* Borås Djurpark AB
*Borås Energi och Miljö
*Industribyggnader i Borås AB
* AB Bostäder i Borås
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
* Fristabostäder AB
Viskaforshem AB
* Borås kommuns Parkering AB
Borås Lokaltrafik AB
Afasi Södra Älvsborg
Astma- och Allergiföreningen i Borås
Attention Borås
Autism & Aspergerföreningen i Borås
Borås Demensförening
Borås Dövas Förening
Borås HBK
Borås Reumatikerförening
DHR
Diabetesföreningen
Dyslexiförbundet FMLS i Borås
Fibromyalgiföreningen
FUB Borås
Hjärnkraft Sjuhärad
Hjärt- och Lungsjukas förening HLR Hörselskadades Förening i Borås
RSMH Trygghet
RTP Borås lokalförening
Sjuhäradsbygdens Celiakiförening
Synskadades förening
Ångestsyndromsällskapet i Borås
* HSO – Handikappföreningarnas
*Ungdomsrådet
samarbetsorgan
Filipinska Föreningen
Borås Finska Förening
Föreningen Eritreaner bosatta i Borås *Framtid Fristad
Grekiska Föreningen
Iranska Föreningen i Borås
Judiska Föreningen
Irakiska Föreningen
Jugo klubb Borås
Kroatiska Kulturföreningen Tomislav
Kultur 75
Kurdiska kultur Föreningen i Borås
Makedoniska Föreningen ”Koco Racin” Somaliska Föreningen Borås
* Aktiva seniorer
PRO Borås Centrum
SPF Borås
Sveriges Pensionärers Riksförbund
Svenska Kommunalpensionärerna
Borås Nykterhetsvänner
Brottsofferjouren i Borås/Sjuhärad
Fria Sällskapet Länkarna i Borås
RFSL
Politiska partierna
* Lämnat yttrande över Borås Stads Principer för medborgardialog.
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Beredning för medborgardialog under Kommunfullmäktige
!

"#$%&#'&"#

(

)

(

*

"#$%&#'&"$

+

)

(

*

,

- ./

)
! "#$%0 #1%2
4 (
!5
(
6
%7 8$ 97
)
0 *(
:; ! "#$%&#9&"8

!

3

( !%

#

&
$$
&
*
)

!
$$ ! %
$
$ &
) !
"

$

!

(
) #

%

%
!

"
$

%
"'

!
&

# $
$$
&

!

)
)

&

!

%

!

)

&

$

&

$

&

&

&

%

",
)

!

"+

!
"

& )

%

!

&

!

"
-

$$

.

/
0& #
&
1

&
$$

)

!

&

%
!

&

&

!

"

&
!

&

"

- %

) )

"

!
$

&

"

%
!

*

!

!
) #

&
*

)

!
&

!

"
!

$

"

"

)

&

-

&

# % $

&

" 2%

%
)&

&

"'
!

$

& !&
"+!

)

!

!

"
)

%

)

&
$

!

"'
"

&

!&

0&

$

%

)
%

$$

!

3

%
!

& &

- )

&

& # !
"

!
&

%

!
!

4//*3 567,8 ,3
5

$$

)%

9
%
+
9

,
)

# $
)
"- %
"

KU 3

Välfärdsbokslut 2012
!

"#$%&$

'

)

(
*

+
,

&$"#-$%-&"

.

)

*

,

/

+ 01

)
! &$"#2 $#%3
4 *
! 5
, 6
#7 #$ 8$
)
2 ,*
9: !

!

'

* !&

! "
'&% " $ "
&
"
' ' %) * "
%
" &
& "
$ ") +
$"
%
'"
& " , "'" "
"
$ " '& " %
%" "
%
'"
"
" &

% "
" &
&
%
# &
"
.

"

&
""
"
#$
" % 1 "(

"
•
•
•
•
•
•

!
" "
"( #
"

$& "
#$
%" "

&

"
%& " ,( %
"
)

$

"% - & "
#$
"
#$ "
"
%" "%
& )*
"
"
% "
" #$ %
% #
% )
$"
" "
"
"
"
"
"
"'
"
%
" " / '&
(
&
%&) 0 " % #/ ' ' %
( "
#$
"(
% % " %" #$
)

" "
"
% &
" ' " " ''
"
% &
"
% &
"
% &
"
% &
& "
"(
"
% &
/

$

#$
"

$"
#$

" "/ "
'' "
(
'' "
'' "
'' "
'' "
''

&

"

!"
$"

"

/ "
/ "
(
#
' %"
"

34456 .789: 96
" &
: " ;"
9 $
<

#$
9

2

% 1

$
" (
" (
"
"

$

"
")

KU 4

Införande av ett gemensamt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete inom äldreomsorgen
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Plan för systematiskt
kvalitetsarbete
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Systematiskt kvalitetsarbete 1

Borås Stads
styrdokument
» Aktiverande
– avgörande vägval för att nå
målen för Borås
PROGRAM – verksamheter och metoder
i riktning mot målen
PLAN – aktiviteter, tidsram och ansvar
STRATEGI

» Normerande
– Borås Stads hållning
RIKTLINJER – rekommenderade sätt
att agera
REGLER – absoluta gränser och ska-krav
POLICY

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum:
För revidering ansvarar: Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Kommungemensam
äldre- och funktionshinderverksamhet
Dokumentet gäller för: Stadsdelsnämnderna Norr, Väster och Öster,
Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller till och med: 2016

2 Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt
kvalitetsarbete
Kvalitetsarbetet ska säkerställa och utveckla god kvalitet i nämndernas verksamhet. Det
ska ge underlag för effektiv resursanvändning och redovisningar till brukare, politiker och
medarbetare.
Kvalitetsarbetet ska ha en tydlig struktur. Planen är inriktad på brukaren och ska hjälpa
alla medarbetare att fokusera på kvalitet i det dagliga arbetet. Att alla är delaktiga skapar en
lärande organisation för ständiga förbättringar.
Att få kunskap och kunna bedöma kvalitet och resultat kräver uppföljning och utvärdering
med systematisk dokumentation. Den som driver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten.
En likartad syn på processerna ökar förutsättningarna för samverkan, såväl internt som
externt.

Omfattning

Planen för systematiskt kvalitetsarbete omfattar stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden och Arbetslivsnämnden. Planen beskriver främst ansvar, delaktighet och dokumentation i kvalitetsarbetet.
.YDOLWHWVDUEHWHWULNWDUVLJSnYnUDSURFHVVHURFKUXWLQHULYHUNVDPKHWHQVRPÀQQVVDPODGH
under ledningssystem för SoL, HSL och LSS.

Illustrationen visar brukarperspektivet och verksamhetens steg
för att stödja brukaren.
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Ansvarsfördelning

Kvalitetsarbete förutsätter en tydlig ansvarsfördelning och befogenheter att vidta åtgärder.





Nämnden beslutar om mål för verksamheten utifrån Borås Stads mål.
Nämnden fastställer planen för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg.
Förvaltningschefen har det yttersta ansvaret för kvalitetsarbetet.
Varje chef ansvarar för att planera och genomföra verksamheten, följa upp och analysera resultatet samt arbeta med ständiga förbättringar.
 Alla medarbetare har ansvar för att nå målen.
 Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig rehabilitering (MAR)
ansvarar tillsammans med områdeschef (verksamhetschef) för kvalitet och säkerhet i
hälso- och sjukvård.
 Tillsynsansvarig över social omsorg (TÖS) i äldreomsorgen följer upp, utvecklar och
återrapporterar kvalitetsarbetet till verksamheten och respektive stadsdelsnämnd inom
äldreomsorgens verksamhetsområde. Inom stadsdelarnas individ- och familjeomsorg
samt vid Arbetslivsnämnden och Sociala omsorgsnämnden utser förvaltningschefen
ansvarig för detta.

Brukarnas delaktighet

Brukare, anhöriga, närstående och intresseorganisationer ska ha möjlighet att påverka arbetet för bättre kvalitet.
Former för brukarnas delaktighet
 Brukarundersökningar
 Systematisk hantering av synpunkter och klagomål
 Lokala pensionärsråd
 Brukarträffar och brukarråd
 Anhörigträffar och anhörigråd (närstående)

Medarbetarnas delaktighet

Medarbetarna ska kunna utveckla och säkra kvaliteten i det dagliga arbetet. För detta måste
medarbetarna också få information och möjligheter att påverka kvalitetsarbetet i stort.
Former för medarbetarnas delaktighet
 Utvecklingssamtal
 Arbetsplatsträffar
 Arbetsmiljöarbete, medarbetarenkät
 Nyhetsbrev, personaltidning
 Ständiga förbättringsgrupper

4 Systematiskt kvalitetsarbete

Dokumentation och analys

Åtgärder och resultat ska dokumenteras så att vi kan följa upp och analysera. En samlad
analys ska ge svar på ”Gör vi rätt saker på rätt sätt?”.
Nämndens verksamhet, mål och resultat ska vara tydliga för brukare, politiker och medarbetare. Spridningen av information och goda exempel mellan nämnder och förvaltningar
är viktig.
Former för dokumentation
 Dokumentation av måluppföljning med resultat, analys och åtgärder
 Dokumentation av klagomål och synpunkter. Fel och brister samt Lex Sarah. Avvikelser
och Lex Maria (ingår i patientsäkerhets- och kvalitetsberättelsen)
 Patientsäkerhets- och kvalitetsberättelse

Förbättringar

Utifrån resultatet ska verksamheten arbeta med ständiga förbättringar. Resultatet ska leda
till ändrade arbetssätt eller rutiner för ökad effektivitet och kvalitet.

Utgångspunkter

Följande dokument är utgångspunkter för kvalitetsarbetet inom Borås Stads vård och omsorg.
 SOSFS 2011:9 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete
 31 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
 16 § tandvårdslagen (1985:125)
 6 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
 3 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453)
 3 kap patientsäkerhetslagen (2010:659)
 Nämndernas uppdrag i Borås Stads budget
 Borås Stads kvalitetspolicy och styr- och ledningssystem
Nämndernas verksamhet styrs utifrån Borås Stads politiska vision och de strategiska målområdena. Visionen och strategierna ska genomsyra alla beslut och all verksamhet.
Borås Stads vård och omsorg ska vara av god kvalitet med rättssäkerhet, god tillgänglighet,
respektfullt bemötande och delaktighet för den enskilde. Insatserna ska vara kunskapsbaserade.
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POSTADRESS 501 80 Borås BESÖKSADRESS Stadshuset, Kungsg. 55
TEL 033-35 70 00 E-POST boras.stad@boras.se WEBBPLATS boras.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Försäljning av del av Viared 5:1, del av tomt i Sjömarken
I början av 1990-talet gjordes en detaljplan för del av Sjömarken som bland annat omfattade ett
bostadsområde. En av bostadstomterna är placerad dels på Viared 8:35 och dels på kommunens
fastighet Viared 5:1. En förfrågan har nu kommit från en privatperson att förvärva del av Viared 5:1 för
att kunna stycka av enligt detaljplan och bygga ett bostadshus. Ett köpeavtal har upprättats och
villkorats med att köparen även får köpa den del av Viared 8:35 som behövs för att kunna stycka av
tomten. Köpeskillingen har satts till 406 500 kronor och har beräknats på liknande försäljningar i
området.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att sälja del av Viared 5:1 för 406 500 kronor.

2013-09-02

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-09-02

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0497 253
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 7645
Datum/avdelningschef: 2013-0-03/Britt Andersson

Programområde: 2

Köpebrev:

Kommunen utfärdar köpebrev när köpeskillingen betalts.

Giltighet:

För att avtalet ska vara giltigt krävs att det godkänns av
Kommunstyrelsen i Borås Stad samt att Köparna förvärvar del av
intilliggande fastighet, Borås Viared 8:35, så att tomt kan bildas enligt
detaljplanen.
Skulle detta inte ske ska köpet återgå och ingen ersättningsskyldighet ska
föreligga för någon av parterna. Eventuell betald köpeskilling ska då
återbetalas utan ränta.

Övrigt:

Parterna godkänner att mindre jämkningar av gränserna görs om de
bedöms som nödvändiga vid lantmäteriförrättningen för att åstadkomma
en lämplig fastighetsbildning.

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav berörda parter tagit varsitt.
Borås 2013- -

Borås 2013- -

Borås Stad
________________________

________________________

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Anders Berfner

________________________

________________________

Britt Andersson
Markchef

Stina Berfner

Bevittnas av:

Bevittnas av:

________________________

________________________

________________________

________________________
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E 1 a) anmälan av delegationsbeslut
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Inrättande av ett Integrationsråd
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INTEGRATIONSRÅD

1(2)

Datum

Dnr

2013-06-10

2013/ALN0048

Hans Johansson, 033-35 85 73
Kommunstyrelsen

Uppdrag att inrätta ett Integrationsråd
Arbetslivsnämnden har enligt Kommunstyrelsens beslut 2013-04-08 fått i uppdrag att
utreda förutsättningarna och lämna ett förslag till inrättande av ett Integrationsråd.
Integrationsrådets grundläggande syfte är att ha en konstruktiv dialog kring
förutsättningarna för nyanländas integration i Borås, och vara rådgivande i
integrationsfrågor.
De representanter som ska ingå i rådet, utses av invandrarföreningar som speglar de
aktuella grupper av nyanlända flyktingar och övriga invandrargrupper som bosätter sig
i Borås.
Nationella minoriteter har särskilda mötesforum, och inbjuds inte till
integrationsrådet. Övriga invandrarföreningar (som inte representerar nyanlända) har
möjlighet att föra dialog med kommunala representanter genom den förvaltning som
organisera föreningsstödet, Fritid och Folkhälsa.
Som utgångspunkt för dialogen i integrationsrådet, gäller områden som pekats ut i
Borås stads program för ett integrerat samhälle.
x Möjligheter till arbete och egenförsörjning
x Bostäder
x Utbildning
x Demokrati, delaktighet och trygghet
Från Borås stads vision, tar vi med möten mellan människor/kulturer, ambitionen att
tillvarata individernas drivkraft, kunskap, förmåga och idéer.
Öppenhet och kreativitet ska prägla våra möten.
Arbetslivsnämnden kontaktar föreningar, utifrån den aktuella invandringssituationen i
samråd med Fritids och Folkhälsonämnden, för att höra om intresse finns för
representation i Integrationsrådet.
Föreningen skall vara aktiv och registrerad hos Fritids och Folkhälsonämnden. En
rimlig representation skulle kunna vara 5-6 invandrarföreningar med max 2
representanter per förening. Invandrarföreningarna utser själva 2 representanter,
lämpligen är ordförande en av dom.

2

Till Integrationsrådet utser arbetslivsnämnden 2 politiska representanter (ordförande
och vice ordförande för rådet), samt 3 tjänstemän (varav en
sekreterare/sammankallande), Fritid och Folkhälsonämnden bör ha en permanent
representant. Representant för Arbetsförmedlingen och Borås regionens etablerings
center inbjuds att finnas med vid varje råd och i övrigt adjungeras tjänstemän (eller
politiker) i mån av behov och frågor som ska diskuteras på kommande råd.
Normalt sker möten i Arbetslivsnämndens lokaler, men kan också läggas hos någon
av föreningarnas lokaler eller hos annan berörd verksamhet.
Möten sker minst en gång per kvartal, rådet kan också sammankallas vid behov, för
att ge sin syn på en aktuell fråga, eller vid någon större händelse som berör
Integrationsrådet (ex omvärldshändelser som kan ge nya flyktingsströmmar eller
lokala konflikter/motsättningar mellan etniska grupper).
Ett av rådets uppgifter är att omvärldsbevaka och ta in andra goda exempel, om rådet
tycker att det är lämpligt kan utvalda delar av rådet göra studiebesök på andra orter i
Sverige, eller ta in externa förläsare till rådet.
Arbetslivsnämnden ställer sig positiv till att snarast inrätta ett Integrationsråd enligt
beskriven modell.
Beslut
Arbetslivsnämnden insänder förslaget om att inrätta ett Integrationsråd till
Kommunstyrelsen.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef
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Svar på Motion av William Petzäll (SD) angående hjärtstartare
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Motion angående hjärtstartare
Mer än 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp och många sker i
offentliga miljöer. Drygt 95 procent avlider. Chansen att överleva minskar med 10 procent för
varje minut som går utan att adekvata åtgärder sätts in. Med en hjärtstartare ökar möjligheten
att överleva med 50 procent.
En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett
stillastående hjärta att starta igen. Till skillnad från den utrustning som finns på sjukhus,
kräver en hjärtstartare inte att man är medicinskt kunnig för att hantera den.
Vem som helst, oavsett ålder, utbildning eller tidigare erfarenhet kan rädda livet på någon
som drabbats av hjärtstopp.
Risken för att apparaten skall användas på ett felaktigt sätt är mycket liten. Tydliga
röstinstruktioner på svenska ger användaren instruktioner som är lätta att följa. Skulle man till
exempel försöka använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp så
fungerar den inte.
Civilförsvarsförbundet har initierat ett projekt som kallas "Hjärta att hjälpa". Man har med
hjälp av sina civilförsvarsföreningar och olika sponsorer placerat ut 206 hjärtstartare runt om i
landet och målet är att varje kommun ska ha tillgång till ett antal hjärtstartare.
Med bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda möjligheten att köpa in och placera ut
hjärtstartare på strategiska platser inom kommunen.

William Petzäll
Sverigedemokraterna
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Svar på Motion av Morgan Hjalmarsson (FP) Hjärtsäkra Borås!
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Motion

2013-04-25

Hjärtsäkra Borås!
Mer än 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp och många sker i
offentliga miljöer. Drygt 95 procent avlider. Med en hjärtstartare ökar möjligheten att överleva
med 50 procent.
Trots detta är det många gånger tillgången till en hjärtstartare som avgör om en person överlever
hjärtstoppet eller inte.

En hjärtstartare eller automatisk extern defibrillator (AED) är en apparat som hjälper ett
stillastående hjärta att starta igen. En hjärtstartare kräver inte att man är medicinskt kunnig för
att hantera den. Risken för att apparaten används på ett felaktigt sätt är mycket liten. Tydliga
röstinstruktioner ger användaren instruktioner som är lätta att följa. Skulle man till exempel
försöka använda hjärtstartaren på en person som inte drabbats av hjärtstopp så fungerar den
inte.
Folkpartiet liberalerna vill nu att en utredning genomförs för att identifiera lämpliga platser för
installation av hjärtstartare, i kommunen och i de kommunala verksamheterna. Personal i
verksamheterna ska också utbildas i hur en hjärtstartare används. Därefter ska hjärtstartare
installeras. En kombination av utbildning i hur hjärtstartare används på bästa sätt, och en god
tillgång till sådana ökar chanserna att rädda liv avsevärt.

Med anledning av ovanstående föreslår vi Kommunfullmäktige besluta att:
-

Installera hjärtstartare på lämpliga platser i kommunen och i de kommunala verksamheterna.

Morgan Hjalmarsson (FP)

BORÅS

E5

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C). Satsning på rörelse och
integration för barn och unga!
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SP3

Yttrande över planbesked för detaljplan för Viared 8:104
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Yttrande över remiss om Översyn av utvidgat strandskydd i Borås

!
"
!
!

!
# !

!

"#

!

$

!

'()*+(,+''

!

!

!$

$

$$

$

-

$

.
!

'()*+(,+''

/

-

01
$

!

!

!

2

. 31

'()*4 (*'5
0 $%
78
! 9
(*: **;';<
4 !$
=8 '()*+(,+): 4 8

6

$ '

"

%

&

Sida

1(2)
Datum

Dnr

2013-09-09

2013/KS0329

Charlotta Tornvall

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Yttrande över remiss om Översyn av utvidgat strandskydd i
Borås
Beslut
Det är positivt att sjöarna Malsjön, Skäresjön, Hemsjön och Skanskasjön inte längre
omfattas av utökat strandskydd.
Borås Stad anser att ytterligare 6 sjöar inte längre bör omfattas av utökat strandskydd:
Bosjön, Äktasjön, Hälasjö, Gasslången, Stora Dalsjön och Frisjön.
Några av de "sjöar" som Länsstyrelsen pekar ut för utökat strandskydd är i själva
verket delar av eller vikar i andra sjöar och bör utgå för att inte förvirra. Dessa är
Grytan och Smalingen som är en del av Uppsalen, Hängsjön och Yxasjön som är en
del av Storsjön, Kvarnsjön som är en del av Västersjön samt Sörsjön och är en del av
Frisjön.
Borås Stad förutsätter att de vattendrag som i beslutet 1975 inte omfattades av
strandskydd kommer att fortsätta att vara undantagna från strandskydd. Länsstyrelsen
bör ta de nödvändiga beslut som krävs för att detta ska kunna fortgå.

Motivering
Bosjön
Äktasjön
Hälasjö
Gasslången
För dessa sjöar att bebyggelsetrycket tidigare varit högt. I och med de ändrade
strandskyddsreglerna så sker nu byggnationen främst utanför det strandskyddade
området i de redan bebyggda områdena. Detta ger samordningsvinster för exempelvis
hållbara avloppslösningar, service, vägar m.m. Att får en god och hållbar utveckling i
dessa redan etablerade platser är ett sätt att hindra en mer utspridd
bebyggelseutveckling som kan påverka större naturområden. Borås Stad anser att
100m är tillräckligt för att skydda växt- och djurliv och tillgodose allmänhetens
tillgång till stranden

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

2

Frisjön
Stora Dalsjön
För sjöarna Frisjön och Stora Dalsjön är delar av sjöarna exploaterade ända fram till
strandkanten medan övriga stränder utmed dessa sjöar är så kuperade och skogsklädda
att sjöarna är svårtillgängliga och inte synliga förrän på mycket nära håll. Intresset att
bygga nära dessa sjöar då man ändå inte kan nå eller se sjön är begränsad. Borås Stad
bedömer att borttagande av det utökade strandskyddet för dessa sjöar inte kommer
påverka allmänheten tillgång eller upplevelse av strandområdet eller djur- och
växtlivet på grund av den kuperade terrängen och växtligheten.
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Naturvårdshandläggare
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Enligt sändlista

Förslag till beslut om utvidgning av
strandskyddsområden i Borås
kommun
Innehåll
Förslag till beslut
Ärendets handläggning
Skälen för beslut
Upplysningar
Bilagor
1. Kartor
2. Sändlista
Förslag till beslut
Länsstyrelsen överväger, med stöd av 7 kap 14 § miljöbalken (1998:808),
att förordna att de sjöar som anges nedan omfattas av utvidgat strandskydd
av angiven omfattning från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
300 meter strandskyddsområde
Lysjön
Tolken
Åsunden Y
Strandskyddsområde 200 m
Abborrsjön
Kulsjön V
Björken
Kulsjön Ö
Kvarnsjön
Bolingen
Kypesjön N
Bosjön
Kypesjön S
Dalsjön St
Lassesjö
Fjällsjön
Frisjön
Marsjön V
Gasslången
Marsjön Ö
Grytan
Pickesjön
Hålsjön St
Smalingen
Hälasjön
Storsjön
Hängsjön
Svansjön

Postadress:
542 85 MARIESTAD

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 50 14 (fax)

Såken
Säven
Sörsjön
Tosserydssjön L
Tosserydssjön St
Yxasjön
Uppsalen
Viaredssjön
Västersjön
Äktasjön
Ärtingen
Öresjö

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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Förslaget medför att strandskyddsområdet vid sjöarna Malsjön, Skansasjön,
Kråkeredssjön, Rueredssjön, Skäresjön och Hemsjön minskar till generellt
strandskydd om 100 m från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd.
Områden där strandskyddet upphävts i samband med detaljplan eller som
saknar strandskydd pga att området var planlagt 1975 (och där planen
fortfarande gäller), berörs ej av förslaget. Om sådana detaljplaner upphävs
eller ersätts så inträder utvidgat strandskydd enligt avståndsangivelse i detta
förslag. Sådana områden redovisas särskilt som ” gällande detaljplanegräns
2013” på bifogade kartor, bilaga 1.1-1.55.
I vissa områden har anpassning av strandskyddsgränsen gjorts, med hänsyn
till vägar, befintlig bebyggelse, speciellt höga naturvärden och dylikt. Dessa
områden redovisas särskilt som ”beslutsgräns” på bifogade kartor, bilaga
1.1-1.55.
Ärendets handläggning
Den 1 juli 2009 trädde nya strandskyddsbestämmelser i kraft. Efter den 31
december 2014 gäller utvidgat strandskydd endast inom områden som har
beslutats med stöd av den nya lagstiftningen, 7 kap 14 § miljöbalken.
Avsikten är enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet
och landsbygdsutvecklingen att Länsstyrelsen ska se över områden med
utvidgat strandskydd.
Ägare och innehavare av särskild rätt till marken har förelagts att yttra sig
över förslaget senast den 2 juli 2013 (24 § Förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken). Föreläggandet har delgivits genom
kungörelse, enligt 49 § delgivningslagen (2010:1932).
Skälen för Länsstyrelsens övervägande
Bestämmelser
Strandskydd omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 meter från
strandlinjen. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga
strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets syften. Ett beslut att utvidga
strandskyddsområdet ska gälla omedelbart även om det överklagas (7 kap
14 § MB).
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänhetens friluftsliv samt bevara goda livsvillkor på land och i vatten för
djur- och växtlivet (7 kap 13 § miljöbalken).
Allmänna överväganden i fråga om utvidgat strandskydd
Enligt regeringens proposition 2008/09:119 om strandskyddet och
landsbygdsutvecklingen innebär de nya bestämmelserna i miljöbalken en
skärpning av kravet för att utvidga det område som omfattas av strandskydd.
En utvidgning får ske om det behövs för att säkerställa något av

Postadress:
542 85 MARIESTAD

Besöksadress:
Hamngatan 1

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (växel)
010-224 50 14 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se
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strandskyddets syften. Avsikten är att det ska finnas ett tydligt och
långsiktigt behov av ett utvidgat strandskydd. Ett beslut om utvidgat
strandskydd behöver grundas på hänsyn till berörda områdens värden samt
till nuvarande och förväntade behov av tillgängliga strandområden. Enligt
propositionen kan beslutet om utvidgat strandskyddsområde komma att
avse:
1. Områden som omfattas av annat områdesskydd, till exempel
naturreservat, som inte innebär samma skydd för strandområden som
bestämmelserna om strandskydd,
2. Riksintresseområden enligt 3 kap 6 § andra stycket och 4 kap 2-8 §§,
som är relevanta för strandskyddet,
3. Kust- och skärgårdsområden som inte redan har förlorat i betydelse
på grund av exploatering,
4. Grunda havsbottnar av betydelse för flora och fauna,
5. Välbesökta friluftsområden eller områden som har tydlig potential
att bli det och som riskerar att gå förlorade utan ett
nybyggnadsförbud,
6. Tätortsnära strövområden, eller
7. Ekologiskt känsliga områden som inte omfattas av annat
områdesskydd.
Ett av strandskyddets syften är att säkra strandområden så att de förblir
tillgängliga för alla enligt de grunder som gäller för allemansrätten. Skyddet
baseras på uppfattningen att stränderna är en av de mest värdefulla
tillgångarna för friluftslivet i dess olika former. Detta är av nationellt och
regionalt långsiktig karaktär. Strandskyddet ska möjliggöra för människor
att nu och i framtiden fritt kunna ströva utmed stränderna, att vistas där, att
bada eller att bara njuta av den naturupplevelse som mötet med vattnet ger,
antingen det gäller havet, insjön eller något vattendrag. Strandskyddet utgör
dessutom en väsentlig del av säkerställandet av riksintressen för naturvård,
friluftsliv och fiske enligt 3 kap miljöbalken.
I översynen har Länsstyrelsen identifierat de strandområden som har särskilt
höga värden för friluftslivet och växt- och djurlivet kring sjöar. Dessa
områden bör omfattas av ett utvidgat strandskydd för att förhindra att de
exploateras och förlorar sina värden för strandskyddet. Tillkommande
exploatering, även om den sker utanför hundrameterszonen, riskerar att
bland annat skada ett områdes orördhet och upplevelsevärden eller dess
biologiska värden och därmed dess värden för friluftslivet och växt- och
djurlivet.
Områdesskydd som naturreservat, kulturreservat, Natura 2000-områden,
nationalparker, djur- och växtskyddsområden, naturminnen och
landskapsbildsskydd är tydliga indikationer på områden med stor betydelse
för strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser generellt att dessa områden
har så höga värden för friluftslivet och växt- och djurlivet att ett utvidgat
strandskydd krävs för att säkerställa syftena.
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Enligt Länsstyrelsens mening är områden som har pekats ut som
riksintressen för naturvård eller friluftsliv eller omfattas av geografiska
bestämmelser enligt 4 kap på grund av höga natur- och rekreationsvärden
generellt områden som är värdefulla för strandskyddets syften.
I Länsstyrelsens underlagsmaterial för beslutet ingår också olika
inventeringar och klassningar av värdefull natur. Inventeringarna omfattar
områden med värdefulla lövskogar, värdefulla vattendrag och våtmarker,
nyckelbiotoper, skyddsvärda träd, ängs- och betesmarker, samt värdefulla
odlingslandskap. Vad gäller de sjöar som har strandområden som omfattas
av ovanstående inventeringar har Länsstyrelsen gjort en bedömning från fall
till fall av dessa naturvärdens omfattning och betydelse för strandskyddets
syften.
Länsstyrelsen bedömer att områden med höga upplevelsevärden är viktiga
att bevara för allmänheten eftersom det finns ett behov av tillgängliga
strandnära sådana nu och i framtiden. Stockholms Regionplane- och
trafikkontor har gjort flera utredningar om hur man kan mäta kvaliteter i
frilufts- och rekreationsområden. Det vanligaste önskemålet med att vistas i
naturen är att uppleva lugn och ro. Områdena ska gärna ha god
tillgänglighet, vara stora, tysta och erbjuda variation och omväxling. För att
uppleva värden som exempelvis orördhet och skogskänsla krävs att
avståndet till störande exploateringar är mellan 200 och 300 meter.
Länsstyrelsen bedömer därför att det är viktigt att vid sjöar som har
dokumenterade värden utvidga strandskyddet i syfte att säkerställa
upplevelsevärden för allmänheten och friluftslivet. På så sätt kan större
sammanhängande strandnära strövområden eller områden med andra höga
upplevelsevärden bevaras för framtiden utan påverkan från närliggande
bebyggelse.
I närheten av tätorter eller områden med sammanhållen bebyggelse är
trycket att utnyttja kvarvarande obebyggda områden särskilt stort om de
ligger strandnära. Här är också efterfrågan på tätortsnära
rekreationsområden hög, eftersom det bor många människor på samma
plats. Strandnära obebyggda områden i dessa lägen har därmed ett särskilt
stort värde utifrån strandskyddets syften. Länsstyrelsen bedömer därför att
det vid sjöar med dokumenterade värden är av särskild vikt finns utvidgade
strandskyddsområden intill och mellan tätorter och sammanhållen
bebyggelse. Särskilt viktigt är detta i anslutning till kusten och insjöar som
utgör populära turistmål.
Många av de värden som beskrivs ovan handlar om vikten av att bevara
större sammanhängande områden tillgängliga för såväl allmänheten som
växt- och djurlivet nu och i framtiden. Såväl upplevelsevärdena som
värdena av oexploaterade områden för växt- och djurlivet skadas om
områdena fragmenteras. Länsstyrelsen ser därför sammantaget starka skäl
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till att besluta om utvidgade strandskyddsområden som har en betydande
storlek och inte delas upp i mindre områden eftersom de då tappar i värde.
Kring vissa sjöar är stränderna bitvis så flacka att marken där under delar av
året ligger under vatten och tillgängligheten för allmänheten därför är tidvis
begränsad. Exploatering utanför hundrameterszonen skulle här ytterligare
begränsa allmänhetens tillgång till strandområdet. Länsstyrelsen bedömer
att ett utvidgat strandskydd i dessa områden är nödvändigt för att säkerställa
allmänhetens tillgång till strandområdena.
Bebyggelse ger också upphov till övergödande utsläpp. Ny bebyggelse som
placeras nära vattnet med sina utsläpp medför en risk för ökade framtida
näringshalter i våra sjöar till följd av mindre självrening jämfört med ny
bebyggelse som placeras längre från vattnet. Ökade utsläpp av övergödande
ämnen är ett hot mot vattenkvaliteten samt mot de arter som gynnas, eller
till och med är beroende, av oligotrofa förhållanden. Ett utvidgat
strandskydd kan motverka ökade utsläpp, och kan vara nödvändigt för att
bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet i ekologiskt känsliga
områden.
Strandskyddets omfattning
Strandskyddsområdet får utvidgas så mycket som är nödvändigt för att
säkerställa syftena med strandskyddet, dock högst till 300 meter från
strandlinjen. I de flesta särskilt värdefulla strandområden bedömer
Länsstyrelsen att ett utvidgat skydd om 200 meter är tillräckligt för att
säkerställa skyddets syften. Utvidgat strandskydd om 300 m bör dock kunna
ges till stora sjöar, sjöar nära tätorter samt sjöar med andra synnerligen höga
värden för växt- och djurliv och/eller friluftsliv.
I vattenområdet är de biologiska värdena generellt som högst i områden som
ligger grundare än 6 meters djup. Vad gäller exploateringstryck så har
Länsstyrelsen de senaste åren sett ett ökande intresse för olika typer av
exploateringar i/på vattnet. Den typen av exploateringar skulle hindra
allmänheten från att färdas fritt i/på vattnet, och även påverka
strandområdenas upplevelsevärden negativt. Länsstyrelsen anser därför att
strandområden med ett utvidgat strandskydd på land ska följas av ett
utvidgat skydd även ut i vattnet.
I vissa fall anser Länsstyrelsen att det är motiverat att anpassa
strandskyddsgränsen efter befintliga bebyggelsegrupper och större vägar
och järnvägar som är svåra att passera. Områden som omfattas av tät
bebyggelse, samt områden som skärs av från strandområdet av stora och
trafikerade vägar och järnvägar har ofta ett begränsat värde för
strandskyddets syften, och bör därför inte omfattas av det utvidgade
strandskyddet. I vissa fall kan dock ett område utgöra en viktig passage till
ett strandområde, även om det redan idag är bebyggt. Därför måste en
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bedömning av ett områdes värde för strandskyddets syften göras i varje
enskilt fall.
Strandlinjen
Strandskydd räknas från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. I
illustrationskartorna som bifogas beslutet används fastighetskartans ml-skikt
från den 21 oktober 2010 som strandlinje.
Miljömål
Sveriges riksdag har formulerat 16 miljökvalitetsmål som ska leda vår
strävan att nå en ekologiskt hållbar utveckling. Utvidgningen av
strandskyddsområden enligt ovanstående förslag berör miljömålen
”Levande sjöar och vattendrag”, som bland annat innebär att sjöars,
stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser och
friluftsliv ska värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt, samt ”Ett
rikt växt- och djurliv”, som bland annat innebär att arternas livsmiljöer och
ekosystemen samt deras funktioner ska värnas.
För att uppfylla miljömålet levande sjöar och vattendrag och hav i balans
samt levande kust och skärgård är det många gånger angeläget att begränsa
exploateringar i närheten av sjöar. Det kan även vara nödvändigt för att inte
bryta mot en miljökvalitétsnorm eller för att motverka att vattnet inte uppnår
god ekologisk status.
Motiv för utvidgning
Viaredssjön (bilaga 1.19, 1.20 och 1.26-1.28)
Värdebeskrivning
Viaredssjön är en näringsfattig sjö belägen på gränsen mellan kommunerna
Bollebygd och Borås. Vid sjöns stränder ligger tätorterna Borås, Sjömarken,
Sandared och Hultafors. Strandskyddet är, i anslutning till tätorterna utmed
sjöns norra strand, till stor del upphävt och strandområdena är i stor
utsträckning exploaterade för bebyggelse. Sjöns södra strandområde är
mindre exploaterat. Sjön med strandområden har, till följd av det tätortsnära
läget, värde som tätortsnära rekreationsområde.
Sjön med strandområden har höga värden för friluftslivet, och används
populärt för bland annat bad, segling och kanoting. Viaredssjön är även en
populär fiskesjö med arter som abborre, gös, gädda, mört, sik, sutare och ål.
Sjön har också värden för fågellivet, med bland annat häckande storlom.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Viaredssjön med strandområden hotas till följd av sitt tätortsnära läge av
exploatering. I anslutning till tätorterna är strandområdena exploaterade och
strandskyddet är till stor del upphävt. I områden med högt bebyggelsetryck
finns det risk för att mycket bebyggelse utanför hundrameterszonen
försämrar tillgängligheten till strandområdena. De oexploaterade områden
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som finns kvar kring sjön idag kommer sannolikt på längre sikt att öka i
värde som tätortsnära rekreationsområden. Länsstyrelsen bedömer att ett
utvidgat strandskydd till 200 meter i de delar som fortfarande omfattas av
strandskydd är nödvändigt för att säkerställa möjligheterna för tätortsnära
friluftsliv kring sjön samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på
längre sikt.
Småsjöar i anslutning till Borås tätort (bilaga 1.22, 1.29, 1.30, 1.34-1.36)
Värdebeskrivning
Kring Borås tätort finns ett flertal mindre sjöar med stort värde som
tätortsnära rekreationsområden. Sjöarna är Abborrsjön, Kvarnsjön,
Fjällsjön, Stora och Lilla Tosserydssjön, Norra och Södra Kypesjön,
Pickesjön, Hälasjön och Gasslången.
Sjöarna med strandområden används flitigt av allmänheten för bad, fiske,
bär- och svampplockning, ridning, strövning mm. Kring sjöarna finns ett nät
av stigar som nås från tätorten.
De tre sjöarna Abborrsjön, Kvarnsjön och Fjällsjön är belägna inom det
kommunala reservatet Rya Åsar. Här finns barr- och lövskogsområden med
höga naturvärden och friluftsvärden. Vid Kypesjöarna ligger Borås
djurpark.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Sjöarna hotas till följd av sitt tätortsnära läge av exploatering, samtidigt som
de utgör viktiga områden för tätortsnära rekreation. Delar av
strandområdena är redan exploaterade för bebyggelse. Allteftersom tätorten
växer kommer dessa områden troligen att ytterligare öka i betydelse som
rekreationsområden. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 m kring sjöarna är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa växt- och
djurlivet samt allmänhetens möjligheter till friluftsliv i området.
Öresjö (bilaga 1.35, 1.39, 1.40, 1.42 och 1.43)
Värdebeskrivning
Öresjö är en stor sjö belägen strax norr om Borås tätort. Även tätorterna
Fristad och Frufällan är belägna i anslutning till sjön. I flera områden har
strandskyddets upphävts pga exploatering. Till följd av sitt tätortsnära läge
har sjön med strandområden värde som tätortsnära rekreationsområde. Sjön
används bland annat för bad, båtliv, fiske och annat friluftsliv.
Kring sjön finns ett flertal värdefulla skogsområden, med höga naturvärden
och upplevelsevärden. Vid Sparsör ligger naturreservatet Mölarp. Som
utgörs av ett naturskönt landskap med Viskans vattenmiljöer och
sumplövskogar och andra skogsområden. Fågellivet är rikt, med forsärla och
strömstare, och det förekommer goda stammar av flodkräfta och öring.
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Även övriga delar av Öresjö hyser värden för fågellivet, med framförallt
Skäggdopping och övervintrande sångsvan. Vid Sparsör i norr finns ett
fågeltorn.
Även kulturhistoriska värden finns kring sjön, med kommunala
bevarandeområden både vid Frufällan och i Sjöbo.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Sjön med strandområden hotas till följd av sitt tätortsnära läge av
exploatering. I anslutning till tätorterna är strandområdena exploaterade och
strandskyddet är upphävt. I områden med högt bebyggelsetryck finns det
risk för att mycket bebyggelse utanför hundrameterszonen försämrar
tillgängligheten till strandområdena. De oexploaterade områden som finns
kvar kring sjön idag kommer sannolikt på längre sikt att öka i värde som
tätortsnära rekreationsområden. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 meter i de delar som fortfarande omfattas av
strandskydd är nödvändigt för att säkerställa möjligheterna för tätortsnära
friluftsliv kring sjön samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet på
längre sikt.
Ärtingen (bilaga 1.42, 1.43 och 1.48-1.50)
Värdebeskrivning
Ärtingen är en oligotrof sjö belägen strax nordväst om Öresjö i kommunens
norra del. Ärtingen är förbunden med Öresjö via Munkån. Sjön har höga
värden för friluftslivet.
Sjön ligger en knapp kilometer från tätorten Fristad, och har värde som
tätortsnära rekreationsområde. Ärtingen stränder är inte lika exploaterade
som Öresjös stränder. Bebyggelseområden finns vid Kullasand och
Hästhagsviken. Vid Solviken finns en sommargård med badplats, och kring
sjön finns även stigar för strövning. Sjön används även för fiske, med arter
som abborre, mört, gädda, sutare, regnbåge, sik och siklöja.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Sjön med strandområden hotas till följd av sitt tätortsnära läge av
exploatering. Med hänsyn till exploateringstrycket från tätorterna Borås och
Fristad och den höga exploateringsgraden kring Öresjö kommer
strandområdena kring Ärtingen sannolikt öka ytterligare i värde som
rekreationsområde i framtiden. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 kring sjön är nödvändigt för att säkerställa
möjligheterna för tätortsnära friluftsliv samt bevara goda livsvillkor för
växt- och djurlivet i området på längre sikt.
Säven (bilaga 1.47, 1.48, 1.51, 1.52, 1.54 och 1.55)
Värdebeskrivning
Säven är en stor, oligotrof-mesotrof sjö belägen i kommunens norra del, på
gränsen mot Vårgårda kommun. Sjön har höga värden för såväl friluftsliv
som för växt- och djurliv. I anslutning till sjön ligger tätorterna Vänga,
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Tämta och Mjöshult, vilket medför att Säven med strandområden har värde
som tätortsnära rekreationsområde.
Sjön har natursköna omgivningar och används populärt för bland annat bad,
fiske, båtliv och utflykter. Kring sjön finns även ett flertal områden med
värdefulla betesmarker och skogsområden med intressant flora. Vid
Klockarö i nordost växer klockgentiana och blekvide. Säveån, som har sitt
utlopp i Säven, har pekats ut som riksintresse för naturvård.
Sjön har en hög biologisk funktion, med en rik fiskfauna. Förekommande
arter är bland annat ål, bäcköring, röding, sik, abborre, mört, gös och
stensimpa. Sjön har även höga värden för fågellivet, med arter som storlom,
skäggdopping, fiskgjuse, lärkfalk, bläsand och brunand.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Sjön med strandområden hyser höga värden för både friluftsliv och växtoch djurliv. Sjön hotas även till följd av sitt tätortsnära läge av exploatering.
Tillkommande bebyggelse, även utanför hundrameterszonen, skulle skada
sjöns upplevelsevärden, samt värdena för friluftslivet, fågellivet och annat
växt- och djurliv. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200
kring sjön är nödvändigt för att säkerställa möjligheterna för tätortsnära
friluftsliv samt bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet i området på
längre sikt.
Östra och Västra Kulsjön (bilaga 1.46)
Värdebeskrivning
Kulsjöarna är näringsfattiga sjöar belägna i östra delen av vildmarksområdet
Skogsbygden som sträcker sig in i kommunens nordvästra hörn.
Skogsbygden utgörs av höjdområdet mellan Alingsås och Borås, kallas även
Västgötafjällen, och består till stor del av myrmarker med höga värden för
bland annat fågellivet. Här häckar arter som tjäder, smålom, trana, grönbena
och ljungpipare. I Kulsjöarna häckar även storlom. I området finns även
naturliga slåttermarker och naturbetesmarker med intressant flora.
Området Skogsbygden har pekats ut som riksintresse för naturvård. Västra
delarna av Kulsjöarna ingår i riksintresseområdet.
Kring sjöarna finns också flera våtmarksområden och skogsområden med
höga naturvärden. Vid Kulsjöholm i nordväst finns en kulturhistoriskt
värdefull gårdsmiljö, med grova lövträd och skyddsvärd flora och fauna.
Mjöhulta mosse öster om sjöarna har också höga naturvärden, samt värden
för friluftslivet som strövområde.
Länsstyrelsens bedömning
Östra och Västra Kulsjön hyser höga värden för djur- och växtlivet. Delar av
området hyser även höga upplevelsevärden och värden för friluftslivet.
Tillkommande bybyggelse, även utanför hundrameterszonen, skulle skada
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områdets naturvärden och vildmarkskaraktär. Länsstyrelsen bedömer att ett
utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt för att
långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Lassesjö (bilaga 1.53)
Värdebeskrivning
Lassesjö, bestående av Storesjön och Lillesjön, är en oligotrof-dystrof sjö
belägen i kommunens nordöstra hörn. Sjön med strandområden hyser höga
värden för växt- och djurlivet, i synnerhet fågellivet.
Sjön är omgiven av våtmarksområden med höga naturvärden. Här finns
både botaniska värden, med arter som taggstarr och kallgräs, och
ornitologiska värden, med arter som ljungpipare, storspov, enkelbeckasin,
gulärla, skogssnäppa, trana och orre.
Kring sjön finns även flera mindre natursköna odlingslandskap med små
öppna vallar och inslag av bokskog.
Länsstyrelsens bedömning
Sjön med strandområden hyser höga värden för växt- och djurlivet.
Tillkommande exploatering, även utanför hundrameterszonen, skulle skada
områdets naturvärden, upplevelsevärden och värden för fågellivet.
Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat skydd till 200 m kring sjön är
nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Östra och Västra Marsjön (bilaga 1.44 och 1.45)
Värdebeskrivning
Östra och Västra Marsjön är två näringsrika slättsjöar belägna i kommunens
nordöstra del. Östra delen av Östra Marsjön är belägen i Ulricehamns
kommun. Marsjöarna utgör en del av Varnumsjöarna, som utgörs av ett
pärlband av småsjöar längs Viskans övre lopp. Sjöarna är sammanbundna av
en grävd kanal. Viss fritidsbebyggelse finns vid stränderna idag.
Sjöarna med strandområden hyser mycket höga naturvärden. Kring sjöarna
finns betade strandängar och artrika, biologiskt intressanta sumpskogar, och
sjöarna hyser höga värden för fågellivet. Här häckar arter som bland annat
knölsvan, skäggdopping, enkelbeckasin, gulärla, sothöna och skrattmås.
Sjöarna har stort värde som rastlokal för änder och svanar.
Kring sjöarna finns även flera värdefulla skogsområden med förekomst av
rödlistade arter. Området kring sjöarna har pekats ut som regionalt
värdefullt odlingslandskap, och i söder om sjöarna sträcker sig ett
småskaligt jordbrukslandskap med stenmurar och mindre hagmarker.
Sjöarna hyser även värden för friluftslivet, och används bland annat för
kanoting och fiske, med arter som abborre, gädda, braxen, sutare, mört och
ål.
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Länsstyrelsens bedömning
Östra och Västra Marsjön hyser höga värden för djur- och växtlivet samt för
friluftslivet. Delar av området hyser även höga upplevelsevärden och värden
för friluftslivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen, skulle skada områdets naturvärden. Länsstyrelsen
bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt
för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Tolken (bilaga 1.37, 1.38 och 1.41)
Värdebeskrivning
Tolken är en stor, oligotrof sjö som är belägen i kommunens östra del, på
gränsen mellan kommunerna Borås och Ulricehamn. Sjön med
strandområden hyser höga värden för växt- och djurlivet samt för
friluftslivet.
Kring sjön finns ett flertal värdefulla skogsområden och betesmarker.
Marken längs den västra stranden består av ett naturskönt, öppet
odlingslandskap som sluttar brant ner mot vattnet. Åkrar och betesmarker
blandas med artrika lövskogar, bland annat bokskog. Området erbjuder en
vacker utsikt ner mot sjön. Sundholmen, som innefattar Hägnagärde vid den
västra stranden samt ön Holmen, har pekats ut som naturreservat med syftet
att skydda och bevara kulturlandskapet med bokskogen med stor hänsyn till
friluftslivet. I slottsruinen på ön Holmen lever flera olika fladdermusarter.
Även kring övriga delar av sjön finns betesmarker och skogsområden med
höga naturvärden.
Sjön hyser även ett rikt fågelliv, med arter som häckande strandskata,
skäggdopping och storlom. Tolken hyser vidare en hög biologisk funktion
och en artrik fiskfauna. Sjön är en populär fiskesjö, med arter som bland
annat gös, lake, sik, siklöja och öring, och badsjö. Sjön med strandområden
utgör även ett populärt utflyktsmål. Ett exempel är Sundholmens slottsruin
på ön Holmen.
Länsstyrelsens bedömning
Tolken med strandområden hyser höga upplevelsevärden och värden för
friluftslivet och växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen, skulle medföra negativ påverkan på fågellivet samt
övrigt växt- och djurliv, upplevelsevärdena och allmänhetens möjligheter till
friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
300 m kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets
syften i området.
Stora Dalsjön (bilaga 1.31)
Värdebeskrivning
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Stora Dalsjön är en oligotrof klarvattensjö belägen i anslutning till tätorten
Dalsjöfors i kommunens östra del. I de norra delarna, i anslutning till
tätorten, är strandskyddet idag upphävt till följd av exploatering.
Sjön med strandområden hyser höga värden för friluftslivet. Det tätortsnära
läget innebär att området har värde som tätortsnära rekreationsområde. Sjön
används bland annat för bad, fiske och båtliv, och kring sjön finns ett gott
om stigar för vandring och strövning.
Sjön har även vissa värden för fågellivet, med förekomst av bland annat
storlom. Sjön har även biologiska värden, med förekomst av reliktarten
Limnocalanus macrurus. Här finns även fiskarter som siklöja, abborre, mört
och gädda.
Exploateringstryck och Länsstyrelsens bedömning
Stora Dalsjön med strandområden hyser höga värden för både friluftsliv och
växt- och djurliv. Sjön hotas även till följd av sitt tätortsnära läge av
exploatering. En stor del av strandskyddet kring sjön är idag upphävt till
följd av exploatering. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 m i de områden som fortfarande omfattas av strandskydd är nödvändigt
för att säkerställa möjligheterna för tätortsnära friluftsliv samt bevara goda
livsvillkor för växt- och djurlivet i området på längre sikt.
Yttre Åsunden (bilaga 1.17, 1.18, 1.24 och 1.25)
Värdebeskrivning
Yttre Åsunden är en stor klarvattensjö belägen i kommunens östra del, på
gränsen mellan kommunerna Borås, Tranemos och Ulricehamn.
Sjön hyser höga upplevelsevärden med natursköna omgivningar och flera
intressanta utflyktsmål. Utifrån Rude kulle exempelvis har man en vacker
utsikt över hela Åsunden. Kring sjön finns stora områden med
ädellövskogar, med en rik och varierad lundflora. Torpanäset i söder
skyddas som naturreservat och har pekats ut som natura 2000-omådet enligt
art- och habitatdirektivet.
Sjön hyser även höga värden för fågellivet, med bland annat häckande
fiskgjuse och storlom. Ön Skakholmen mitt i sjön är utpekad som
fågelskyddsområde. Sjön har även en hög biologisk funktion, med ett
tjugotal fiskarter.
Sjön med omgivningar har pekats ut som riksintresse för naturvård,
friluftsliv och kulturmiljövård. Sjön har även pekats ut som nationellt
särskilt värdefull för fisket och nationellt värdefull för kulturmiljövården.
Området kring Torpa utgör kommunalt bevarandeområde pga sina höga
kulturvärden.
Länsstyrelsens bedömning
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Sjön med strandområden hyser höga upplevelsevärden och värden för
friluftslivet och växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen, skulle medföra negativ påverkan på fågellivet samt
övrigt växt- och djurliv, upplevelsevärdena och allmänhetens möjligheter till
friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
300 m kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets
syften i området.
Såken (bilaga 1.23)
Värdebeskrivning
Såken är en medelstor, oregelbunden sprickdalssjö belägen i kommunens
sydöstra del, på gränsen mot Svenljunga. Det är bara sjöns västra vik som
ligger i Borås kommun.
Såken är en sjö med vackra omgivningar som hyser höga värden för
friluftslivet. Sjön är bland annat en populär fiskesjö, med hög biologisk
funktion och artrik fiskafauna. Här finns bland annat arter som abborre,
gädda, gös och regnbåge. Kring sjön finns en anlagd vandringsled.
Sjön hyser även höga värden för växt- och djurlivet. Vid Hagö på udden i
sjöns västra del finns ett område med näringsfattig bokskog som har pekats
ut som natura 2000-område. Ett större område på udden med lövskog och
skogsbete omfattas även av naturvårdsavtal. Området har höga natur- och
friluftsvärden. Vid Gälared finns även ett område som har pekats ut som
både naturreservat och fågelskyddsområde. Området utgörs av ett 200-300
m brett sund med bergstup som utgör häckningsplats för rovfåglar. Sjön
hyser även i övrigt värden för fågellivet, med bland annat häckande storlom.
Länsstyrelsens bedömning
Såken med strandområden hyser höga värden för såväl friluftslivet som för
växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen, skulle medföra negativ påverkan på fågellivet samt
övrigt växt- och djurliv, upplevelsevärdena och allmänhetens möjligheter till
friluftsliv kring sjön. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till
200 m kring sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets
syften i området.

Lysjön (bilaga 1.11 och 1.12)
Värdebeskrivning
Lysjön är en oligotrof, relativt opåverkad klarvattensjö belägen i
kommunens södra del på gränsen mellan kommunerna Borås och
Svenljunga. Vid sjöns östra strand ligger Sandsjön, som är en mindre tätort.
I anslutning till tätorten finns idag viss bebyggelse i strandområdena.
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Närheten till tätorten innebär att sjön med strandområden har värde som
tätortsnära rekreationsområde.
Sjön har en mycket hög biologisk mångformighet och funktion, med
förekomst av bland annat flodpärlmussla och två ovanliga arter av
blågrönalger. Fiskarter som förekommer är ål, bäcköring, insjööring,
regnbåge, sik, siklöja, gädda, sutare, brax, elritsa, mört, abborre och gös.
Sjöns strandområden är i hög grad opåverkade idag, och det finns flera
områden med värdefull skog kring sjön. Sjön hyser även värden för
fågellivet, med bland annat häckande storlom.
Länsstyrelsens bedömning
Lysjön med strandområden hyser mycket höga värden för främst växt- och
djurlivet, men även för friluftslivet. Det finnsett visst exploateringstryck i
området och ett intresse för ny fritidsbebyggelse vid sjön. Tillkommande
bebyggelse kring sjön, även utanför hundrameterszonen, skulle påverka
områdets orördhet, upplevelsevärden samt värden för växt- och djurlivet
negativt. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 300 m kring
sjön är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i
området.
Frisjön, Sörsjön, Svansjön (bilaga 1.2, 1.5-1.7, 1.9 och 1.10)
Värdebeskrivning
Sjöarna Frisjön, Sörsjön och Svansjön är sammanhängande och är belägna i
kommunens södra del. De sydligaste delarna av Frisjön är belägna i Marks
kommun. Vid Sörsjöns östra strand, vid de små samhällena Hall, Enekulla
och Arnäsholm, är stränderna i hög grad exploaterade av bostadsbebyggelse
idag. Sjöarna med strandområden används som rekreationsområde för både
närboende och besökare utifrån.
Sjöarna omges av ett naturskönt landskap med flera populära utflyktsmål.
Vid Arnäsholm och Bottnen kan man uppleva det gamla kulturlandskapet,
med småskaligt odlingslandskap. Kring sjöarna finns även flera värdefulla
skogsområden med både natur- och friluftsvärden. I området finns också
flera lokaler med klockgentiana.
I sjöarna finns flera öar som omfattas av fågelskyddsområde, till skydd för
storlom och fiskgjuse. Även övriga delar av sjöarna hyser höga värden för
fågellivet, med arter som kärrsnäppa, spovsnäppa, gluttsnäppa och
grönbena. Vid lågt vattenstånd blottläggs stora lerstränder som är mycket
populära för rastande vadare, ex vid Nolgärdsmaden.
Sjöarna har även en hög biologisk funktion, med en rik fiskfauna. Exempel
på fiskarter som förekommer är sik, siklöja, gärs och gös. Flodpärlmussla
finns nedströms i Häggån.
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Länsstyrelsens bedömning
Sjöarna med strandområden hyser höga värden för såväl växt- och djurlivet
som för friluftslivet. Tillkommande bebyggelse kring sjön, även utanför
hundrameterszonen, skulle påverka fågellivet, upplevelsevärden och
friluftslivet kring sjöarna negativt. Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat
strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt för att långsiktigt
säkerställa strandskyddets syften i området.
Storsjön, Hängsjön och Yxasjön (bilaga 1.8 och 1.15)
Värdebeskrivning
Sjöarna Storsjön, Hängsjön och Yxasjön är sammanhängande och ligger en
strax väster om tätorten Viskafors i kommunens södra del.
Sjöarna med strandområden har höga värden för friluftslivet. Det tätortsnära
läget innebär att området har värde som tätortsnära rekreationsområde. Sjön
används populärt för bland annat bad, här finns en kommunal badplats, fiske
och kanoting. Från Storsjögården vid sjöns nordöstra strand, utgår skidspår
och motionsslingor, bland annat en fin vandringsled som går runt sjöarna.
Sjöarna hyser även höga värden för växt- och djurlivet. Sjön har värden för
fågellivet, med häckande storlom och fiskgjuse. Kring sjön finns också flera
områden med värdefull skog, i söder finns en ravin med naturskog och höga
botaniska värden som har pekats ut som nyckelbiotop. Vid Bålåns utlopp i
Storsjön finns flodpärlmussla.
Länsstyrelsens bedömning
Sjöarna med strandområden hyser höga värden för såväl friluftslivet som för
växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen skulle påverka de biologiska värdena, fågellivet och
allmänhetens möjligheter till friluftsliv kring sjön negativt. Länsstyrelsen
bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt
för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Västersjön, Bosjön, Björken, Bolingen, Äktasjön (bilaga 1.15 och 1.201.22)
Värdebeskrivning
Sjöarna Västersjön, Bosjön, Björken, Bolingen och Äktasjön är belägna i
anslutning till varandra strax söder om Viared i kommunens sydvästra del.
Flera bostadsområden är belägna utmed sjöarnas stränder, och vid Bosjöns
östra strand är strandskyddet delvis upphävt till följd av exploatering.
Sjöarna med strandområden hyser höga värden för friluftslivet. Det
tätortsnära läget innebär att området har värde som tätortsnära
rekreationsområde. Sjöarna används bland annat för bad, fiske samt båt- och
annan vattensport. Sjöarna omges av ett naturskönt landskap med flera
populära utflyktsmål. Vid Riddarebo och Slottsarbete kan man uppleva det
gamla kulturlandskapet. Områdena hyser även en intressant flora.
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Sjöarna med strandområden hyser höga värden för växt- och djurlivet. I
området finns ett flertal värdefulla skogsområden. På norra udden i Bosjön
ligger ett område med gammal barrskog som har pekats ut som skogligt
biotopskyddsområde. Längs stränderna förekommer strandlummer och
klockgentiana på flera platser. Sjöarna har även värden för fågellivet, med
bland annat häckande storlom.
Länsstyrelsens bedömning
Sjöarna med strandområden hyser höga värden för såväl friluftslivet som för
växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen skulle påverka de biologiska värdena, fågellivet och
allmänhetens möjligheter till friluftsliv kring sjön negativt. Länsstyrelsen
bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna är nödvändigt
för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Uppsalen, Grytan, Smalingen (bilaga 1.13, 1.19 och 1.20)
Värdebeskrivning
Sjöarna Uppsalen, Grytan och Smalingen är belägna i anslutning till
varandra väster om Västersjön och Bosjön i kommunens västra del.
Sjöarna med strandområden ger intryck av orördhet och vildmark och är
därför mycket intressanta ur friluftslivssynpunkt. Området används populärt
för fiske, kanoting, bärplockning och strövning.
Sjöarna har även värden för fågellivet. Tidigare har det funnits häckande
storlom i sjöarna, men det är osäkert om det gör det i nuläget. Kring sjöarna
finns också flera områden med höga naturvärden. I sydväst vid Yttre Näs
finns ett områden med värdefulla betesmarker och lövskogar med grova träd
och död ved. Skogsområdet har pekats ut som nyckelbiotop.
Länsstyrelsens bedömning
Sjöarna med strandområden hyser, genom sin orördhet och vildmarkskänsla,
höga värden för friluftslivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen skulle inverka negativt på områdets karaktär av
orördhet, och därmed dess upplevelsevärden och värden för friluftslivet.
Länsstyrelsen bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjöarna
är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.

Stora Hålsjön (bilaga 1.3 och 1.4)
Värdebeskrivning
Stora Hålsjön är en stor, oregelbunden, mesotrof skogssjö belägen i
kommunens sydvästra del. Den största delen av sjön är belägen i Marks
kommun. Sjöns stränder är relativt oexploaterade, med undantag från ett
större bebyggelseområde vid Bua strand.
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Sjön med strandområden har höga värden för växt- och djurlivet. Sjön har
en stor biologisk funktion med förekomst av raritetsvärden. Fiskarter som
förekommer i sjön är bland annat id, gös, ål, gädda, sutare, sik, ruda, mört
och abborre. Sjön har även höga värden för fågellivet, med ett 15-tal
häckande sjöberoende fåglar däribland fiskgjuse och storlom. Sjön har
tidigare varit hotad av eutrofiering och giftiga utsläpp, men
restaureringsåtgärder har genomförts och vattenkvaliteten är numera bättre.
Sjön har pekats ut som nationellt särskilt värdefullt vatten för fiske.
Vid sjöns nordvästra strand ligger det kommunala naturreservatet Liagärde.
Reservatet är mycket populärt och har många besökare. Området är
naturskönt med både sluttande odlingsmarker och ett brantare bergsområde
med fin utsikt över sjön. Odlingslandskapet sträcker sig även norr om
reservatet med höga natur- och kulturvärden. Även vid Eskilsred, Dragered
och Freabygd finns värdefulla odlingslandskap med värdefull flora.
Området hyser även höga värden för friluftslivet. Nordväst om sjön, bland
annat genom reservatet Liagärde, passerar vandringsleden Hyssnaleden, och
vid Bua finns en populär badstrand. Sjön används även populärt för fiske
och båtsport.
Länsstyrelsens bedömning
Stora Hålsjön med strandområden hyser höga värden för såväl friluftslivet
som för växt- och djurlivet. Tillkommande bebyggelse, även utanför
hundrameterszonen skulle påverka de biologiska värdena, fågellivet och
allmänhetens möjligheter till friluftsliv kring sjön negativt. Länsstyrelsen
bedömer att ett utvidgat strandskydd till 200 m kring sjön är nödvändigt för
att långsiktigt säkerställa strandskyddets syften i området.
Intresseprövning
Föreslagna utvidgningar av strandskyddsområden omfattar sådana områden
som idag har, eller inom överskådlig framtid kan väntas få, mycket höga
värden för allmänhetens friluftsliv och/eller för växt- och djurlivet. Ett
utvidgat strandskydd är nödvändigt för att långsiktigt säkerställa syftena
med strandskyddet i dessa områden. Detta medför vissa inskränkningar i
användningen av mark- och vatten. Förslaget innebär totalt sett en
minskning av strandskyddets omfattning i Bollebygds kommun jämfört med
dagsläget. Vid en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen i
enlighet med 7 kap 25 § miljöbalken finner Länsstyrelsen att förordnandena
inte går längre än vad som krävs för att syftet med skyddet ska tillgodoses.
Upplysningar
I de flesta fall där anpassningar av strandskyddsgränsen har gjorts med
hänsyn till befintliga bostadstomter är den nya gränsen avsedd att följa
fastighetsgränserna. I de fall fastighetsgränsen är felaktigt inlagd i kartan är
det den faktiska fastighetsgränsen som ska vara vägledande för tolkningen
av var strandskyddsgränsen går.

Sida
17(17)

Diarienummer
511-26307-2012
Sändlista
Lantmäterimyndigheten

lm-vastra-gotaland@lm.se

Naturvårdsverket

registrator@naturvardsverket.se

Boverket

registraturen@boverket.se

Havs- och vattenmyndigheten

havochvatten@havochvatten.se

Länsmuseet i Skara

vastergotlandsmuseum@vgregion.se

Naturskyddsföreningen

kansliet.vastragotaland@naturskyddsforeningen.se

Friluftsfrämjandet region väst

regionvast@friluftsframjandet.se

Friluftsfrämjandet Borås

boras@friluftsframjandet.se

Strandskyddarna

johan.tisell@telia.com

Turistbyrån

tourist@boras.se

Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

registrator@lrf.se

LRF Västra Götaland

lrf.vastragotaland@lrf.se

Scoutförbundet

info@scouterna.se

Västergötlands ornitologiska förening

golden.plover@telia.com

Sportfiskarna

goteborg@sportfiskarna.se

Borås kommun

boras.stad@boras.se
bengt.himmelmann@boras.se

Vårgårda kommun

kommunen@vargarda.se

Herrljunga kommun

herrljunga.kommun@admin.herrljunga.se

Bollebygd kommun

kommunen@bollebygd.se

Ulricehamn kommun

kommun@ulricehamn.se

Tranemo kommun

kommun@tranemo.se

Svenljunga kommun

kansliet@svenljunga.se

Mark kommun

markskommun@mark.se
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Till remissinstanser
Detaljplan för Sandared, SANDARED 1:613 OCH 1:614, Borås
Stad, upprättad den 3 juni 2013

Detaljplanen sänds för granskning. Länk till planavdelningens hemsida biläggs.
Planhandlingarna finns tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad Där finns även utredningar som utgör underlag för
planen.
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 5 september
2013 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens diarienummer (P11/10).
Vid förfrågningar ring Jonas Hallberg tel. 033-358514 eller kontakta via e-post
jonas.hallberg@boras.se..
Borås den 5 juli 2013

Samhällsbyggnadsnämnden

P11/10

Detaljplan för Sandared
SANDARED 1:613 och 1:614
Borås Stad
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Sammanfattning
Detaljplanens syfte är att ta bort möjligheten till
bostadsändamål för stationshuset.
Ett genomförande enligt detaljplanen innebär att
stationshuset i fortsättningen endast får användas för
handelsändamål. Bevarandebestämmelser förtydligas
för stationshuset och magasinsbyggnaden.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Sandared, SANDARED
1:613 och 1:614, Borås Stad, Västra
Götalands län, upprättad den 3 juni
2013
1. Inledning

Samhällsbyggnadsnämnden gav den 2010-06-10
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen för området.
2.2 Miljömål för Borås

1.1 Planens syfte

Detaljplanens syfte är att ta bort möjligheten till
bostadsändamål för stationshuset.
1.2 Planens huvuddrag

Detaljplanen innebär att stationshuset i fortsättningen
endast får användas för handelsändamål.
Bevarandebestämmelser förtydligas för stationshuset
och magasinsbyggnaden.
1.3 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter granskning
tillkommer utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd,
samt redovisa de förutsättningar och syften planen
har. De har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att
de ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För
genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande
sätt att den inte har någon egen rättsverkan.
1.4 Plandata
1.4.1 Läge och areal

Planområdet ligger mellan Göteborgsvägen i norr och
järnvägen i söder. Planområdet omfattar ca 580 m2.
1.4.2 Markägare

Trafikverket äger i dag fastigheten Sandared 1:613.
AB Sandhultsbostäder äger Sandared 1:614 (vilande
lagfart). Samtliga fastigheter inom och i anslutning
till planområdet redovisas i den till planen tillhörande
fastighetsförteckningen.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen har den 2010-04-26 beslutat
uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att
påbörja arbetet med att pröva möjligheten att
upprätta detaljplan för området. Planuppdraget
initierades av att AB Sandhultsbostäder ville köpa
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fastigheten Sandared 1:614 under förutsättning att
bostadsändamålet för fastigheten tas bort. I begäran
om planändring slås också fast att en översyn av
magasinsbyggnadens användning och parkens
huvudmannaskap bör göras.

I Miljömål för Borås anges att all samhällsplanering
och allt byggande ska syfta till en sund, trivsam och
vacker miljö med kretsloppstänkande. De lokala
miljömålen ska integreras i samhällsplaneringen och
bidra till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
utveckling.
Miljömålet God bebyggd miljö anger att den
bebyggda miljön ska skapas i harmoni med naturen
och ge en god livsmiljö. Det anger även att 20% av
kommunens kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska
ha ett långsiktigt skydd.
2.3 Översiktliga planer

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger
samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar
utveckling. De samhällsbyggnadsmål som är relevanta
för detaljplaneförslaget är:
- Prioritera ombyggnad av bebyggelsen utan att den
sociala och yttre miljön försämras.
- Skydda bebyggelse med kulturhistoriskt bevarandevärde mot åtgärder som påverkar området negativt.
- Erbjud näringslivet ett varierat utbud av
lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens behov och
miljöns möjligheter.
I översiktsplanens bilaga över möjlig markanvändning
föreslås en upprustning av natur- och trafikområdet i
anslutning till stationen.
Aktuellt planförslag bedöms följa spelreglerna i
kommunens översiktsplan.
2.4 Trafiknätsanalys för Borås

Göteborgsvägen som sträcker sig norr om
planområdet är i trafiknätsanalysen redovisad som en
del av huvudvägnätet. Aktuell del av vägen föreslås i
trafiknätsanalysen få en högsta hastighet om 30 km/h
vid korsningen Göteborgsvägen/Alingsåsvägen.
2.5 Gång- och cykelplan för Borås

Gång- och cykelplanen för Borås ytterdelar förordar en
utbyggnad av gång- och cykelväg från Sjömarken till
Sandared, norr om Göteborgsvägen.
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Utsnitt från gällande detaljplan med aktuellt planområde rödmarkerat.
2.6 Gällande detaljplaner

Aktuellt planområde är del av plan P939, laga
kraftvunnen 1997-12-18. Genomförandetiden
har gått ut. Aktuella fastigheter redovisas som
handel. I stationshuset tillåts även bostad i övre
plan. Stationshuset och magasinsbyggnaden
har rivningsförbud samt bestämmelse om att
vid underhållsarbete ska utseende och kvalitet
överensstämma med originalutförande eller utföras på
ett sätt som är typiskt för byggnadens tillkomsttid.
2.7 Kulturmiljöprogram för Borås

I kulturmiljöprogrammet, ”Värdefulla kulturmiljöer i
Borås Kommun”, beskrivs under kapitlet ”Tätorternas
framväxt” Sandared som ett av de stationssamhällen
som uppstod längs Göteborg-Boråsbanan.
2.8 Ev kommunala beslut i övrigt som har betydelse för planen

Ett planprogram för området söder om järnvägen
har godkändes under hösten 2011. I detta föreslås
bl.a. bostäder och verksamheter i den numera tomma
industrilokalen söder om stationsområdet. För detta
finns ett planuppdrag.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen

Järnväg som utgör riksintresse för kommunikation
påverkas inte negativt. Inga övriga riksintressen berörs.
En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts enligt PBL 4:34 och 6
kap MB. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.
Att ingen betydande påverkan förorsakas framgår av
konsekvensbeskrivningen.
3.2 Avvägning enligt PBL mellan allmänna intressen

Planförslaget innebär ett begränsat intresse för
allmänheten. Planen omfattar endast två mindre
fastigheter och de förändringar som föreslås är av
begränsad karaktär gentemot gällande detaljplan.
3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående allmänna intressen

Planförslaget innebär att möjligheterna till
bostadsändamål tas bort för stationshuset, vilket
minskar antalet bullerstörda bostäder längs med
järnvägen.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

3.1 Avvägning enligt Miljöbalken

Planutformningen bedöms vara förenlig med
hushållningsbestämmelserna enligt kap 3,
miljökvalitetsnormerna enligt kap 5 och skydd av
naturen enligt kap 7 i Miljöbalken.

Detaljplanen omfattar endast bebyggda ytor. Kring
stationshuset och magasinsbyggnaden är markytorna
asfalterade.
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4.1.2 Geoteknik och radon

Ingen geoteknisk undersökning görs i planarbetet.
Planområdet är i huvudsak utbyggt. Enligt den
geologiska översiktskartan är grundförhållandena i
Sandareds centrum övervägande goda.
Enligt översiktlig inventering utgör marken
normalriskområde vad avser radon. För mark som
klassas som normalriskområde för radon gäller
generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk för
markradon lokalt.
4.1.3 Kulturminnen

Stationsbebyggelsen uppfördes under 1894 i samband
med att spåret mellan Borås och Göteborg anlades.
Den bestod av ett stationshus samt ett mindre
godsmagasin som ursprungligen var placerat cirka
50 meter västerut, vid den tidigare lastkajen. I
januari 1902 brann stationshuset ner till grunden,
men byggdes upp igen samma år. Stationshuset är
ett typhus som ritades för den aktuella järnvägssträckningen. Vid stationerna i bland annat Bollebygd
och Rävlanda finns huvudbyggnader av samma typ.
Den rektangulära träbyggnaden har en relativt
enkel utformning med fasader i liggande så kallad
stockpanel i bottenvåningen samt en stående panel i
övervåningen. Byggnaden var stilmässigt inspirerad av
den så kallade Schweizerstilen och var ursprungligen
rikt utsmyckad med trädetaljer. Förebilderna fanns
främst i tidens påkostade sommarvillor. I samband
med renovering år 2010 återfick huset till viss del sin
karaktär genom en tidstypisk färgsättning och några
mindre trädetaljer som utsmyckning.
Ett antal mindre ombyggnader har skett genom åren
då perronger och lastkajer har förlängts. År 1952
brann godsmagasinet ner till grunden och ersattes av
den byggnad som finns idag. Det nya godsmagasinet
blev betydligt större och fick en ny placering i
anslutning till stationshuset. Stilmässigt kan det
hänföras till en enkel funktionalism med fasader i
liggande panel på förvandring.

Stationshuset, sett från Alingsåsvägen.
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Stationen hade sin storhetstid under 1940-50-talet då
personalstyrkan bestod av 7 personer; Stationsmästare,
trafikbiträde, postbiträde samt fyra stationskarlar.
Bemanningen av stationen upphörde 1990 och från
1993 fjärrstyrs den järnvägsrelaterade verksamheten
från Göteborg.
4.2 Bebyggelse

I planområdet finns två byggnader, vilka beskrevs i
föregående stycke.
Ingen ny bebyggelse föreslås i planområdet. För
att frilägga den stolpe som går genom taket på
magasinbyggnaden föreslås en sektion om ca 3 meter
att rivas i byggnadens östra del. Möjligheten till
bostadsändamål tas bort för stationshuset som även i
fortsättningen kan användas för handelsändamål.
4.2.1 Tillgänglighet

I samband med att stationshuset rustades upp
gjordes entrén tillgänglig för personer i rullstol.
Magasinsbyggnaden angörs i dagsläget via två trappor.
Vid ombyggnad till handelslokal kommer byggnaden
att behöva tillgänglighetsanpassas, förslagsvis
genom att en ramp anläggs på platsen för den del av
byggnaden som föreslås tas bort.
4.2.2 Planbestämmelser

I gällande plan har stationshuset och magasinsbyggnaden bedömts ha kulturhistoriskt värde. De
har båda bestämmelser gällande rivningsförbud samt
att underhållsarbeten ska utföras med kvalitet och
utseende överensstämmande med originalutförande
eller i utförande som är typiskt för byggnadens
tillkomsttid.
I planförslaget föreslås byggnadernas kulturhistoriska
skydd utökas. Stationshuset föreslås få rivningsförbud
(på plankartan redovisat med q1). På stationshuset ska
även ursprungliga detaljer som fönstersnickerier och
smidesräcken bevaras (q2). Magasinsbyggnaden föreslås
även den få rivningsförbud (q3), men med undantag
för den sektion om ca 3 meter närmast stationshuset

Magasinsbyggnaden, sett från nordväst.
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där en stolpe för en kontaktledningsbrygga går igenom
taket.
Utöver skyddsbestämmelserna föreslås ett antal
varsamhetsbestämmelser. För stationshuset föreslås
fasader utformas likt befintligt eller likt ursprungligt
vad gäller material och utformning. Utvändig
tilläggsisolering är inte tillåten. Naturstenssockel,
utvändiga trappor samt murar utformas i natursten
lika de befintliga. Färgsättning likt ursprunglig i
samråd med Borås Stad (k1). Tak utformas lika
ursprungligt, takkupor är inte tillåtna. Takmaterialet
ska vara svart, skivtäckt plåt. Icke ursprungliga fönstersnickerier, ytterdörrar och portar ska vid byte ersättas
med fönster och dörrar i trä likt ursprungligt (k2).
På magasinsbyggnaden ska fasader och tak utformas
likt befintligt vad gäller material, form och
kulör. Utvändig tilläggsisolering är inte tillåten.
Fönstersnickerier, ytterdörrar och portar utformas i
trä likt ursprungligt. Enstaka portar kan ersättas av
glaspartier i trä (k3).
4.3 Gator och trafik

Norr om planområdet sträcker sig Göteborgsvägen
som fortsätter västerut mot Bollebygd och Göteborg
samt österut mot Sjömarken och Borås. Rakt norrut
från stationshuset sett sträcker sig Alingsåsvägen. Vid
mätning av trafikflöden 2004 konstaterades att det
på Göteborgsvägen i höjd med Sjöhagen öster om
Sandared passerade 5700 fordon per årsmedeldygn
och 2410 fordon i höjd med Viken väster om
Sandared. På Alingsåsvägen, norr om skolorna,
uppmättes 2005 2370 fordon per årsmedeldygn.
4.3.1 Gång- och cykeltrafik

Göteborgsvägen har trottoarer på båda sidor. Yta för
en eventuell fortsättning på gång- och cykelvägen
som ska anläggas öster om Sandared finns inom
vägområdet.
4.3.2 Kollektivtrafik

I anslutning till planområdet går busslinjerna 159 och
404. Vardera linje går en gång i timmen, men turerna
är lagda så att det går att resa till Borås Resecentrum
en gång i halvtimmen. Regiontåg går en gång i
timmen.
4.3.3 Parkering och angöring

I dagsläget finns en allmän parkering mellan
stationsområdet och Sandaredsparken som idag
används av pendlare och besökare till de olika
verksamheterna i planområdet. Viss parkering sker
även öster om bussgaraget, framför stationshuset samt
i anslutning till gatuköket.

Enligt gällande detaljplan tillåts endast parkering inom
parkeringsområdet mellan parken och stationshuset
samt på fastigheten Sandared 1:616. Utfartsförbud
finns på hela sträckan mellan magasinsbyggnaden och
bussgaraget. Undantag gäller dock för in- och utfart
för distributionsbilar.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten, avlopp och dagvatten

Båda fastigheterna i planområdet är anslutna till det
kommunala VA-systemet när det gäller spillvatten och
vatten.
4.4.2 Värme, el, tele

Stationshuset är i dag anslutet till det lokala
fjärrvärmenätet. Övriga fastigheter kan anslutas.
Fjärrvärmeledningar går norr om fastigheterna
Sandared 1:613 och 1:614. Fastigheterna i
planområdet har tillgång till el- och telenätet.
4.4.3 Avfall

Avfall hämtas av Borås Energi och Miljö AB.
4.5 Störningar och risker

Transporter med farligt gods förekommer på kust
till kustbanan som passerar söder om planområdet.
Banan är enkelspårig och trafikeras av både personoch godstrafik. I samband med ny Götalandsbana
kan förändringar av transporter av farligt gods ske.
I dagsläget är det dock inte möjligt att säga om
transporter av farligt gods kommer att minska eller
öka.
Enligt översiktsplan för Göteborg (GÖP, 1999)
medges tät kontorsbebyggelse fram till 30 meter
från järnväg och 50 meter ifrån väg. Enligt Borås
översiktsplan har beslut tagits att använda de kriterier
som tillämpas i Göteborg. För både väg och järnväg
förespråkas även ett bebyggelsefritt område om 30
meter.
I detaljplanen ligger befintlig bebyggelse på ett
avstånd på ca 7,5 meter från spår. Området mellan
byggnaderna och spårområdet anges som prickmark
alternativt trafikområde vilket innebär att ingen ny
bebyggelse kommer att uppföras inom det området.
Detta innebär dock att rekommendationerna på 30
meter frizon till handel inte uppfylls.
En riskbedömning har gjorts för planområdet
(COWI, 2013-05-24) där slutsatsen är att risknivåerna
utomhus och inomhus är tolerabla utan ytterligare
åtgärder. Även om risknivåerna bedöms vara tolerabla
så föreslås några åtgärder för att begränsa vistelse
i närhet av spåret. I och med att byggnaderna är
befintliga och anses ha kulturhistoriskt värde samt
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att området är en stationsmiljö är möjligheterna
att avskärma byggnaderna med hjälp av vallar eller
liknande begränsade, liksom möjligheterna att införa
skydd i fasader. De åtgärder som föreslås är:
- Området mellan byggnader och järnväg bör inte
utformas så att vistelsen onödigtvis ökar.
- Utrymningsvägar ska för båda byggnaderna finnas
bort från järnvägen.
- Fasader mot järnvägen bör i så stor omfattning
som möjligt hållas täta. Publika entréer bör därmed
anordnas på den sida som vetter bort från järnvägen.
- Om det är aktuellt med uteservering eller liknande
bör den anordnas på den sida av byggnaderna som
vetter bort från järnvägen.

5.5.2 Farligt gods

En riskbedömning har gjorts i samband med
detaljplanearbetet. Slutsatserna i den är att
risknivåerna inomhus och utomhs är tolerabla.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Ökad lovplikt

Utökad lovplikt gäller för åtgärder som berörs av
skydds- och varsamhetsbestämmelser. Bygglovsavgift
debiteras inte för åtgärder som omfattas av den
utökade lovplikten.
6.3 Handläggning

5. Konsekvenser

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

5.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande
miljöpåverkan har gjorts.
Planförslaget medför inte någon påverkan på
riksintressen eller miljökvalitetsnormer. Ett
genomförande av planen medför inte heller någon
risk för miljön, människors hälsa och säkerhet eller
olämplig hushållning med mark och vatten.
Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte erfordras.

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
6.4 Planavgift

Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av
lovärenden.
6.5 Planunderlag

Till detaljplanen hör ett PM angående risker, ”PM
Riskbedömning Sandared 1:613 och 1:614”, daterat
2013-05-24.
6.6 Medverkande tjänstemän

5.2 Hållbar utveckling

En hållbar utveckling erhålls framförallt genom
att spara energi och minska klimatpåverkan.
Energi kan sparas genom att utnyttja befintliga
bebyggelsestrukturer och byggnader för nya
verksamheter.
5.3 Hushållning med naturresurser

Planförslaget innebär att befintliga byggnader får
förändrad användning vilket bedöms som god
hushållning med naturresurser.
5.4 Natur- och kulturvärden

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads
Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av
en arbetsgrupp med representanter från kommunala
förvaltningar.

Planavdelningen

Andreas Klingström

Jonas Hallberg

planchef

planarkitekt

Inga särskilda naturvärden kommer att påverkas av
planförslaget.
Planförslaget innebär att stationshusets och
magasinsbyggnadens kulturhistoriska skydd stärks.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Buller

I och med att möjligheterna till bostadsändamål tas
bort för stationshuset minskar antalet bullerstörda
bostäder längs med järnvägen.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Sandared, SANDARED
1:613 och 1:614, Borås Stad, upprättad den 3 juni 2013

Sandared 1:613 beträffande säkerställandet av åtkomst
av ”kontaktledningsstolpe”.
Detaljplanen hindrar inte att ett sådant avtal
upprättas.

3. Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Fastighetsägare

Fastighetsägarna redovisas i fastighetsförteckningen.

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att
redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga,
ekonomiska och tekniska åtgärder som
behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan.
Avsikten med beskrivningen är att den ska vara
vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

2. Organisatoriska frågor

3.2 Fastighetsbildning

I det fall ett avtal träffas beträffande ”kontaktledningsstolpen” har parterna möjlighet att hos Lantmäteriet
ansöka om överföring av fastighetstillbehör.
Lantmäteriet avgör om åtgärden kan genomföras.

4. Ekonomiska frågor
Borttagande av planbestämmelsen ”bostadsändamål”
för stationshuset medför inte några investeringar för
kommunens del.

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2012

Granskning

2 kvartalet 2013

Antagande

3 kvartalet 2013

Laga kraft

3 kvartalet 2013

5. Tekniska frågor
5.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

VA och fjärrvärme finns utbyggt i anslutning till
området. För fastigheter som inte redan är anslutna
finns således förutsättningar för en anslutning.

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

Markavdelningen

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.
Edward Isaksson

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens
giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden
får detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl.
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens
utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de
rättigheter som uppkommit genom planen behöver
beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Planen redovisar ingen allmän plats. Fastighetsägarna
ansvarar för eventuella byggnads- och anläggningsarbeten inom den egna fastigheten.
2.4 Avtal

Inga avtal är nödvändiga för genomförande av
detaljplanen. Trafikverket har dock i samrådsyttrandet
förklarat att man avser träffa avtal med ägaren av
GRANSKNING
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10

11

Samrådsredogörelse

Utan
anm

Med
anm

Kommunstyrelsen

S02

Tekniska nämnden

Upprättad den 3 juni 2013 med avseende på detaljplan för Sandared,
SANDARED 1:613 och 1:614, Borås
Stad

S03

Miljö- och konsumentnämnden

S04

Kulturnämnden

X

2012-03-27

S05

Stadsdelsnämnd Väster

X

2012-04-11

S06

Räddningstjänsten

X

2012-02-16

S07

Lantmäterimyndigheten

X

2012-02-10

1. Handläggning

S08

Borås Energi och
Miljö AB

X

2012-03-22

S09

Lokalförsörjningsnämnden

S10

Sociala omsorgsnämnden

X

2012-03-22

S11

Länsstyrelsen i

X

2012-04-10

S12

Polismyndigheten i

X

2012-03-27

S13

Skanova

X

2012-02-13

S14

Västtrafik AB

X

2012-03-22

S15

Trafikverket

X

2012-04-10

2. Sammanfattning

S16

16 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. En övrig har under samrådstiden inkommit
med erinringar mot förslaget.
2.1 Ändringar av planförslaget

Granskningshandlingen innebär följande ändringar
jämfört med samrådshandlingen:
Planförfarandet ändras från enkelt till normalt
planförfarande.
Planområdet revideras så att det endast omfattar
fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Användningen ändras från att omfatta
centrumändamål till att omfatta handel.
Genomförandetiden ändras till 5 år efter det datum
detaljplanen vinner laga kraft.
Planhandlingarna förtydligas angående risker och
angående rivningsförbudet för Sandared 1:613.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta
att detaljplanen kungörs för granskning enligt PBL
5:18.

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan.
3.1 Remisspart
S02 Tekniska nämnden

Planförfattaren ska redovisa kostnader för att

Sandareds intresseförening

2012-02-27
X

X

2012-03-30

X
Utan
anm

2012-03-19
2012-03-06

X

Hyresgästföreningen
Övriga

S17

X

Svar datum

S01

Samråd enligt (nya) PBL 5:7 avseende planförslag
upprättat den 22 december 2011 har ägt rum under
tiden 9 februari 2012 – 22 mars 2012 och har
annonserats i Borås Tidning 9 februari 2012. Berörda
markägare har underrättats med brev till samrådet.
Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i
Stadshuset. Handlingarna har även varit tillgängliga på
kommunens hemsida.
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Remisspart

Med
anm

X

2012-02-21
Svar datum

2012-03-21

iordningställa allmän plats samt kostnader för framtida
drift och underhåll av de allmänna anläggningarna.
I övrigt har tekniska förvaltningen ingenting att erinra.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Frågan om iordningställande av allmän plats får tas
upp i en eventuell senare detaljplan.

S04 Kulturnämnden

Kulturnämnden ställer sig positiv till detaljplan
för Sandared, Sandared 1:614 m.fl. Borås Stad.
Planen berör den f.d. järnvägsstationen i Sandared
och syftar till att möjliggöra att stations- och
magasinsbyggnad samt f.d. garage kan användas
för handelsändamål. Närheten till järnvägen gör
att planen förbjuder att byggnaderna används för
bostadsändamål. Byggnaderna skyddas i planen med
skyddsföreskrifter som förbjuder rivning och påbjuder
att underhållsåtgärder m.m. ska ske med varsamhet
och utifrån byggnadens kulturhistoriska värde.
Kommentar

Då detaljplanen revideras för att endast omfatta
fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614 kommer
garaget inte få några varsamhetsbestämmelser i
denna detaljplanen. Synpunkterna noteras dock
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inför eventuell ny detaljplan för resterande delar av
stationsområdet.
S05 Stadsdelsnämnd Väster

Tilläggsisolering av magasinsbyggnaden bör tillåtas.
Glaspartier bör tillåtas i större omfattning än i
ursprungsförslaget, under förutsättning att det inte
strider mot gällande lagstiftning.
Kommentar

Invändig tilläggsisolering är tillåten.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är att
portarna i magasinsbyggnaden är möjliga att ersätta
med glaspartier. Ytterligare glaspartier skulle påverka
magasinsbyggnadens kulturhistoriska värde negativt.

S06 Räddningstjänsten

Räddningstjänsten rekommenderar alltid att den
riskpolicy för riskhantering i detaljplaneprocessen som
har framtagits av länsstyrelserna i bl.a. Västra Götaland
följs, vilket innebär att bebyggelse närmare än 150
meter från led för farligt gods skall föregås av en
riskbedömning. Med anledning av att bebyggelsen är
befintlig och att det är korta avstånd till transportled
för trafik med farligt gods rekommenderas i detta
fall istället att det med en särskild riskanalys visas att
riskerna inom området är tolerabla.
Med tanke på att minsta avstånd mellan bebyggelse
och spår endast är 5-14 meter i det aktuella fallet är
en sådan analys viktig för att visa om risken ligger
på en tolerabel nivå eller inte. I detaljplanen står att
riskerna med farligt gods inte bedöms öka i och med
de föreslagna ändringarna. Detta är möjligt, men är
ovidkommande om riskbilden redan i dagsläget är
hög.
En riskanalys kan svara på om riskreducerande
åtgärder är nödvändiga för att nå en tolerabel nivå.
Sådana åtgärder kan vara av skadeförebyggande
eller olycksbegränsande karaktär, till exempel att ha
automatisk stängning av friskluftsintag och att etablera
en skyddsvall mot spåret.
Enligt Trafikverket transporteras årligen, bland annat,
33 000 ton med frätande, starkt oxiderande vätska
förbi Sandareds station. I den föreslagna riskanalysen
bör det även beaktas att mängderna eventuellt kan
öka, i samband med ny Götalandsbana och eventuella
riskreducerande åtgärder dimensioneras utifrån detta.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Detaljplanen revideras även så att samma användning
som i gällande detaljplan, handel, fortsätter gälla, med

undantag för att bostadsändamålet för stationshuset
tas bort, vilket innebär att färre boende längs med
järnvägen utsätts för risker.
En riskbedömning har gjorts för detaljplanen efter
samrådet (COWI, 2013-05-24) och dess slutsats är att
risknivåerna utomhus och inomhus är tolerabla utan
ytterligare åtgärder. Även om risknivåerna bedöms
vara tolerabla så föreslås åtgärder för att begränsa
vistelse i närhet av spåret. I och med att området
är en stationsmiljö är möjligheterna att avskärma
byggnaderna med hjälp av vallar, såsom föreslås
i yttrandet, inte möjligt. Likaså är möjligheterna
att införa skydd i fasader svårt då byggnaderna har
kulturhistoriskt värde. I stället förelås åtgärder som
att utrymningsvägar ska finnas bort från järnvägen,
att området mellan byggnader och järnväg inte bör
utformas så att vistelsen onödigtvis ökar, att publika
entréer till byggnaderna samt eventuella uteserveringar
bör ligga bort från järnvägen. Planbeskrivningen
förtydligas angående detta.

S07 Lantmäterimyndigheten

I avsnitt 4.4.3 ”Parkering och angöring” beskrivs
att antalet parkeringsplatser utökas i planförslaget,
vilket inte stämmer. Planförslaget redovisar istället
en minskning av mark som är tillgänglig för
parkeringsändamål. Främst genom att ett område
som tidigare varit avsatt för parkering föreslås ändras
till kvartersmark, centrum, men även genom att ett
”parkeringsförbud” har införts som planbestämmelse
på vissa delar av kvartersmarken.
Planförslaget innehåller även en ändring där
användningsbestämmelsen ”Torg” ändras till
kvartersmark med ändamålet ”Centrum”. Det innebär
att fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614 förlorar sin
nuvarande direktutfart mot allmän plats och kommer
behöva använda den angränsande fastigheten Sandared
1:264 för utfart. Vi föreslår att man med lämplig
planbestämmelse tillförsäkrar dessa fastigheter rätt till
utfart över Sandared 1:264, fram till Göteborgsvägen.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Synpunkterna noteras inför eventuell ny detaljplan för
resterande delar av stationsområdet.

S08 Borås Energi och Miljö AB

Då fastighetsgränser ändras behöver även förbindelsepunkt m.a.p. VA för fastigheten 1:614 flyttas.
I övrigt inga synpunkter.
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Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614,
vilket medför att ingen förbindelsepunkt behöver
flyttas.

S10 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området. I planen är det
viktigt att planen följer det program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning som är antaget av Borås Stad.
Kommentar

Detaljplanen avser följa ovan nämnda program.

S11 Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Detaljplanen möjliggör centrumändamål (byggrätter
och kvartersmark betecknat som C). På grund av det
korta avståndet till järnvägen bedömer Länsstyrelsen
att området kan bli utsatt för risker. Den föreslagna
markanvändningen behöver grundas på ett underlag
som kan visa att risksituationen är tolerabel.
Länsstyrelsen noterar från Trafikverkets synpunkter
att flera frågor berörande tillgång till ytor för att
möjliggöra Trafikverkets drift och underhållsarbete
måste klarläggas. Vidare behöver även resenärers
tillgänglighet till plattformarna vara säkerställd. Se
Trafikverkets yttrande, TRV 2012/8562 dt 20120405.
Motiv för bedömningen

Även om det gäller befintliga byggnader inom
planområdet så är det en ny detaljplan som har tagits
fram. Därför måste hänsyn tas till den riskbild som
råder. Det är också lämpligt med lite marginal för
framtida förändringar då det är osäkert vilka mängder
med farligt gods som kommer att transporteras
på banan. Bedömning av markens lämplighet för
det som föreslås behöver grundas på en riskanalys
som redovisar risknivån. Eventuellt behov av
riskreducerande åtgärder säkerställs i detaljplanen.
Råd enligt 2 kap. PBL
Planbestämmelse
Byggrätten på fastigheten Sandared 1:613 har
varsamhetsbestämmelse k4 och markerats som
Värdefulla byggnader (q1) som inte ska rivas.
Samtidigt beskrivs i planbeskrivning att ”för att
frilägga en stolpe som går genom taket föreslås en
sektion om ca 2,5 meter rivas i byggnadens östra del.”
Plankartan behöver återspegla denna intention för att
möjliggöra friläggande av stolpen i fråga.

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till
ingripandegrunderna i 12 kap 1§ PBL och nu kända
förhållanden att frågor som berör både riksintresse och
hälsa och säkerhet måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.

Fastighetsrättsliga frågor

Riksintresse

Länsstyrelsen är tveksam till de ändringar som
planförslaget möjliggör överensstämmer med kriterier
för enkelt planförfarande enligt PBL 5:28 med tanke
på att den föreslagna markanvändningen riktar sig
till allmänheten. Även med hänsyn till närheten till
järnvägen och olycksrisker i största allmänhet är
förslaget av allmänintresse. Därför bör kommunen
överväga att övergå till normalt planförfarande där fler
får möjligheter att delta.

Järnvägen, Kust till kustbanan är av riksintresse för
kommunikation. Att påverka dess funktion negativt
kan betraktas som påtaglig skada på riksintresset. För
detaljerad beskrivning av hur järnvägens funktion
eventuellt kan påverkas av förslaget hänvisar
Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande.
Hälsa och säkerhet
För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma att det
som föreslås blir lämpligt med avseende på hälsa
och säkerhet, måste planen kompletteras och frågor
angående risker hanteras på ett tillfredställande sätt
enligt det som beskrivs nedanför.
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Det är positivt att kommunen vill ta bort
möjligheten till bostadsändamål som den gällande
planen möjliggör. Samtidigt föreslås att ändra
markanvändning från ”Torg” till centrumändamål.
I Länsstyrelsens policy ”Riskhantering i detaljplaneprocessen” anges att centrumändamål är lämpligt
på ett betydligt längre avstånd. Länsstyrelsen
rekommenderar också ett byggnadsfritt avstånd
på minst 30 meter från väg eller järnväg där det
transporteras farligt gods.

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma kommunen
på att ett genomförande av planen förutsätter
klarläggande av alla fastighetsrättsliga frågor som
Trafikverket har poängterat i sitt yttrande.
Planförfarande

Förorenad mark
Enligt Länsstyrelsens databas finns det ett potentiellt
förorenat område på fastigheten Sandared 1:264 som
kommunen måste beakta i den fortsatta planeringen.
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Buller
Ur bullersynpunkt är det bra att det inte är bostäder
i stationshuset. Det är dock viktigt att man i den
fortsatta planeringen beaktar godtagbara bullernivåer
även för de verksamheter som avses möjliggöra i
planförslaget.

S12 Polismyndigheten

Behovsbedömning

Kommentar

Kommunen bedömer att förslaget kan innebära
betydande påverkan på miljön. Utifrån de
förutsättningar som presenteras i programmet
och tillhörande behovsbedömning bedömer inte
Länsstyrelsen att planens genomförande kan antas
innebära betydande påverkan på miljön, så som avses
i Miljöbalken 6 kap. 11 §. Ett genomförande enligt
förslaget kan dock innebära viss miljöpåverkan med
avseende på byggrätters närhet till och påverkan på
järnvägsfunktion. Järnvägen, Kust till kustbanan
är ett riksintresse för kommunikation. Detta måste
studeras och konsekvenserna beskrivas i samband med
planarbetet.
Kommentar

Planförfarandet ändras och övergår till normalt
planförfarande.

Parkeringsplatserna bör planeras på ett sådant
sätt att buskar inte hindrar insyn. Belysning på
parkeringsplatsen är viktig i ett brottsförebyggande
perspektiv.
Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.,
vilket innebär att parkeringsplatsen hamnar utanför
planområdet.

S13 Skanova

Skanova Access AB har kanalisation/kablar i
det aktuella exploateringsområdet. Se bifogad
lägesinformation. Särskild hänsyn bör tas till dessa
kabelstråk, i det fortsatta planarbetet.
Skanova har inget mer att erinra förutom att Skanova
är intresserade av att bli informerade längre fram i
planarbetet om det finns aktiviteter som kan medföra
samförläggning inom det tänkta området.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614
Detaljplanen revideras även så att samma användning
som i gällande detaljplan, handel, fortsätter
användas, med undantag för att bostadsändamålet
för stationshuset tas bort. Ingen förändring sker på
övriga användningar. I och med detta påverkas inte
riksintresset Kust till Kustbanan.
Då planförslaget i fortsättningen även avses reglera
handel, men med borttaget bostadsändamål innebär
det att färre boende längs med järnvägen utsätts för
risker. En riskbedömning har gjorts för detaljplanen
efter samrådet och dess slutsats är att risknivåerna
utomhus och inomhus är tolerabla utan ytterligare
åtgärder. Planhandlingarna förtydligas angående detta.
Planbestämmelsen q1 för Sandared 1:613 ändras från
”Byggnaden får inte rivas” till q3, ”Byggnaden får inte
rivas. En sektion av byggnadens östra del får dock
tas bort för att frilägga den stolpe som går genom
byggnaden.” för att förtydliga att del av byggnaden
kan rivas.
I Länsstyrelsens yttrande står det att kommunen
bedömer att planförslaget kan innebära betydande
påverkan på miljön. Detta stämmer inte, utan
kommunen delar Länsstyrelsens bedömning om
att planförslaget inte bedöms innebära betydande
påverkan på miljön.

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614,
vilket innebär att inga kabelstråk påverkas.
S14 Västtrafik AB

När området ändå ses över vill vi framföra vårt
önskemål om att hållplatsen Sandareds centrum läge
A flyttas så att den hamnar öster om korsningen
Göteborgsvägen/ Alingsåsvägen. Dagens läge
medför en omväg och därmed onödigt tung trafik
genom ett bostadsområde. Dessutom är korsningen
Sandaredsvägen/Göteborgsvägen inte optimal för att
köra boogiebuss.
I övrigt har Västtrafik inget att invända utan ser med
tillförsikt fram emot fortsatt arbete.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614,
vilket innebär att kollektivtrafiken inte påverkas.
Synpunkterna noteras inför eventuell ny detaljplan för
resterande delar av stationsområdet.

S15 Trafikverket

Enligt Trafikverkets uppfattning är föreliggande
detaljplan viktig för många aktörer. Vi är tveksamma
till förslaget om ändrad användning från TORG
(allmän platsmark) till C, Centrum (kvartersmark).
Om en ny detaljplan ska upprättas är det viktig att

GRANSKNING

15

Trafikverkets åtkomst till järnvägsanläggningen och
resenärernas tillgänglighet till plattformarna kan
tryggas.
Detta yttrande har föregåtts av ett fördjupat samråd
den 22 mars mellan planhandläggare på Borås stad,
Länsstyrelsen och Trafikverket.
Trafikverket har tidigare yttrat sig angående
Planprogram för del av Sandared, Borås stad.
Trafikverket bedömer att det finns starka kopplingar
mellan detaljplan för Sandared 1:614 m fl och
planerade förändringar söder om järnvägen.
Järnväg
Planområdet angränsar i söder till Kust till kust banan.
Enligt järnvägens längdmätning är planområdet
ungefärligt beläget mellan km 61 och 62+215, efter
bandel 641.
Järnvägen förbinder Göteborg och Kalmar/Karlskrona.
Banan är enkelspårig, elektrifierad och trafikeras
både av person- och godståg. Kust till kustbanan
är transportled får farligt gods och är utpekad som
riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken
3 kap 8 §. Exploatering i dess närhet får inte påverka
möjligheterna till fortsatt drift, underhåll och
utveckling av anläggningen.
Detaljplanen har kopplingar till Trafikverkets
försäljningar av fastigheter inom planområdet.
Byggnader och mark inom planområdet är inte längre
i Trafikverkets ägo.
Vid försäljningen av stationshuset (Sandared 1:614)
var en viktig förutsättning att bostadsändamålet
skulle upphöra och därför villkorades att en ändring
i gällande detaljplan (1997) skall genomföras på
initiativ av köparen. Planändamål och bestämmelser
ska efter ändring innebära att fastigheten inte får
användas för bostadsändamål.
Enligt köpeavtalet för godsmagasinet (Sandared
1:613) ska en del av den östra kortsidan på byggnaden
rivas så att en stolpe för kontaktledningsbrygga står
fritt, byggnaden kortas ca 3 meter. Bryggstolpen
ingår inte i fastigheten Sandared 1:613 utan ska
överföras till järnvägsfastigheten Sandared 1:55 som
fastighetstillbehör. Till förmån för Trafikverkets
fastighet Sandared 1:55 ska det skapas rätt att beträda
fastigheten Sandared 1:613 för att underhålla tekniska
installationer. Resenärers rätt att ta väg över fastigheten
för att få tillgång till perrong för järnvägstrafiken ska
enligt avtalet säkerställas som servitut.
Vid planeringsmötet den 22 mars behandlades bl a
- tillgång till köryta för snöröjningsfordon
- åtkomst till Trafikverkets fastigheter, spåranläggning,
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teknikhus och arbetsbodar
- åtkomst till kontaktledningsstolpar som finns
placerade på fastigheten Sandared 1:613 och Sandared
1:615.
Trafikverket har önskemål om att två utfarter kan
tryggas från Göteborgsvägen och inom planområdet
för åtkomst till plattform och teknikhus/arbetsbodar.
- via passage mellan stationshuset och kioskbyggnaden
(avställning/framkörning av snöröjningsfordon m m)
- via befintlig grusväg, Sandaredsparken, väster om
parkeringen
Det ovan nämnda behöver säkerställas i plankartan
och genomförandebeskrivningen. Det är viktigt att
Trafikverkets åtkomst till järnvägsanläggningen inte
förhindras med bestämmelser i detaljplanen.
Väg
Norr om planområdet finns väg 1757
(Göteborgsvägen) för vilken Trafikverket är väghållare.
Göteborgsvägen går mellan Borås och Bollebygd.
Trafikmängden på väg 1757 är väster om Sandared
ca 2 500 fordon/dygn och öster om ca 5 700 fordon/
dygn. Gällande trafikmätning är 8 år gammal och
Trafikverket bedömer att trafikmängderna på väg 1757
kan vara upp emot 10% högre idag.
Det är viktigt att framkomligheten på Göteborgsvägen
inte försämras med en ny detaljplan.
Trafikverket kan med nuvarande underlag inte ta
ställning till om en minskning av breddutrymmet
för genomfart (väg 1757) i den östra delen är i
överensstämmelse med framtida utrymmesbehov
för vägen. Det kan bland annat handla om ökade
breddanspråk för kollektivtrafiken samt gång- och
cykel utmed Göteborgsvägen.
Kollektivtrafik, gång- och cykel
Planområdet är strategiskt beläget centralt i Sandared.
Bytespunkt för kollektivtrafiken, gång- och cykel är
koncentrerad till ytor inom och på ömse sidor om
planområdet. Befintliga busshållplatser ligger utmed
Göteborgsvägen. Planeringen av området är av stor
betydelse för att användningen av kollektivtrafiken
(buss och tåg) ska fungera i tätorten.
Trafikverket gör bedömning att detaljplanen är
av allmän betydelse i frågan om framtida behov
för kollektivtrafiken samt gång- och cykel.
Detaljplanen behöver kompletteras med en analys
av kollektivtrafikens framtida utrymmesbehov inom
området. Frågan om det är möjligt med en samordnad
bytespunkt där kollektivtrafikresenärer inte behöver
korsa Göteborgsvägen bör ingå i planen.
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Trafikverket undrar om området för Parkering (P)
är tillräckligt dimensionerat för pendelparkering?
Detaljplanen saknar även planbestämda ytor för
cykelparkering i anslutning till buss och tåg.
Användningen inom planområdet tillsammans
med planeringen för bostäder söder om järnvägen
(planprogram våren 2011) medför även ökat
gång- och cykelflöde tvär Kust-till-kustbanan till
kollektivtrafik, skola, service m m.
Vi vill åter igen påminna om vårt yttrande i samband
med upprättandet av Planprogram för del av
Sandared, Borås stad. Plankorsningen vid stationen är
i första hand avsedd för tågresenärer och är utrustad
med gångfållor (km 61+872).
”Plankorsningar utgör en viktig trafiksäkerhets/
råga. Riskerna att tåg kolliderar med vägfordon eller
oskyddade trafikanter är störst vid plankorsningar.
Gångfållan vid Sandareds station saknar såväl bommar
som ljus- och ljudsignaler, vilket innebär att den
upplevs som otrygg. Korsningen är utformad för att
tågresenärer ska kunna korsa järnvägen och inte för att
utgöra en del i ett allmänt gångstråk. Om föreslagen
exploatering ska genomföras måste säkerheten
vid korsningen därför förbättras. Trafikverket ser
positivt på det presenterade förslaget om att förse
plankorsningen med bommar medför att ytterligare
förstärka säkerheten samt minska järnvägens
barriäreffekt bör även alternativ med planskild
korsning utredas i det fortsatta detaljplanearbetet”
Det är av stor vikt att utrymmen för en framtida
planskild korsning kan bibehållas i närområdet
till befintlig plankorsning eller på ny plats.
Detta är en väsentlig planeringsförutsättning för
utvecklingsmöjligheterna i Sandared. Om Borås stad
ska arbeta vidare med en ny detaljplan för området
mellan järnvägen och vägen behöver det först
presenteras en genomförbar lösning för korsningen
med järnvägen, som Trafikverket och Borås stad kan
vara överens om.
Markanvändning intill järnväg
För att kunna genomföra ett effektivt underhåll, ha
utrymme för räddningsinsatser i händelse av olycka
samt säkra utrymme för framtida utveckling av
järnvägen bör ny bebyggelse normalt inte tillkomma
inom 30 meter från spårmitt.
Körbar väg / Parkering

understiga 15 meter. Körytan inom parkeringsområdet
kan i detta fall anläggas 9 meter från spårmitt.
Elsäkerhet
Kust till kustbanan är en elektrifierad järnväg.
I enlighet med Elsäkerhetsverkets föreskrifter,
får byggnader, upplag och liknande föremål av
elsäkerhetsskäl normalt inte förekomma inom 5
m från del av järnvägsanläggningen som kan föra
högspänning.
Buller och vibrationer
Området utsättas för buller från Lv 1757 och Kust
till kust banan. Det är viktigt att den sammantagna
ljudnivån från väg- och järnvägstrafik samt eventuella
vibrationer beaktas.
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Detaljplanen revideras även så att samma användning
som i gällande detaljplan, handel, fortsätter
användas, med undantag för att bostadsändamålet för
stationshuset tas bort. Ingen förändring sker på allmän
plats eller inom område med trafikändamål. I och med
detta påverkas inte riksintresset Kust till Kustbanan.
Då planförslaget i fortsättningen även avses reglera
handel, men med borttaget bostadsändamål innebär
det att färre boende längs med järnvägen utsätts för
risker. En riskbedömning har gjorts för detaljplanen
efter samrådet och dess slutsats är att risknivåerna
utomhus och inomhus är tolerabla utan ytterligare
åtgärder. Planhandlingarna förtydligas angående detta.
Ingen förändring sker gentemot gällande detaljplan
avseende Trafikverkets möjligheter till åtkomst till
järnvägsanläggningen. Ett eventuellt servitut för
tillgång till kontaktledningsstolpen kan lösas mellan
parterna och är inte någon fråga för detaljplanen.
Övriga synpunkter noteras inför eventuell ny
detaljplan för resterande delar av stationsområdet.

S16 Hyresgästföreningen

Vi har inget att erinra vad gäller borttagande av
möjligheten till bostadsändamål av stationshuset.
Det är emellertid viktigt att man ersätter förlusten
av bostäder i något annat område i Sandared.
Företrädesvis då hyresrätter.
Kommentar

Det är bra att marken närmast järnvägen är prickad
mark. Där parkering är tillåten måste plankartan
kompletteras så att avståndet från närmsta spårmitt
till oskyddade uppställningsplatser för fordon inte

Noteras.

GRANSKNING
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3.2 Övriga
S17 Sandareds intresseförening

Intresseföreningen ser positivt på att det genom en ny
detaljplan ges förutsättningar för en mycket nödvändig
upprustning av stationsområdet i Sandared. Det är bra
med de föreslagna restriktionerna för bevarandet av
stationshusets och godsmagasinets utseende.
Vad som bör kompletteras med är planmässiga
förutsättningar för en planskild tunnel/bro för
gångtrafikanter över järnvägsspåren. I stort sett alla
som bor söder om järnvägen går idag i gångfållan vid
ärenden till butiker, kollektivtrafik m m. När området
söder om järnvägen om några år får ökad bebyggelse
blir behovet av planskildhet än större. Denna fråga bör
behandlas både i text och med tillämplig markering i
kartan. Samma synpunkt kommer Intresseföreningen
att framföra i yttrande över en förväntad detaljplan
för området söder om järnvägen. Vad gäller läget för
gångpassagen anser Intresseföreningen att detta bör
vara något öster om det föreslagna torget.
Vad gäller genomförandet av markupprustningen
anser Intresseföreningen det angeläget att Borås Stad
som en markägare i området tar initiativ gentemot
övriga markägare för samordning av arbetena så att
området blir upprustat i ett sammanhang.
I övrigt har Intresseföreningen inga synpunkter på
planförslaget
Kommentar

Detaljplanen revideras efter samrådet för att endast
omfatta fastigheterna Sandared 1:613 och 1:614.
Synpunkterna noteras inför eventuell ny detaljplan för
resterande delar av stationsområdet.
Planavdelningen

18

Andreas Klingström

Jonas Hallberg

planchef

planarkitekt
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
webbplats boras.se/samhallsbyggnad
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Detaljplan för del av Göta
BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl.
Borås Stad
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Sammanfattning
Planområdet omfattar fastigheten Bockasjö 1, belägen
söder om riksväg 40 inom stadsdelen Göta, i sydvästra
Borås. Planområdet gränsar i öster till Kust-tillkustbanan, i norr och väster till Viskadalsbanan.
Syftet med detaljplanen är att för fastigheten ändra
tillåten markanvändning som idag är A - allmänt
ändamål. Nya användningar ska ge möjlighet för
den verksamhet som bedrivs idag att söka permanent
bygglov. Inom området bedrivs idag handel i form
av NetOnNets lagershop, kontor, restaurang samt
logistikcentrum med Postens brev- och pakethantering. Planen innebär att den tillåtna markanvändningen ändras för att bättre svara mot befintlig
verksamhet och tillåter även andra användningar som
skulle passa om befintlig bebyggelse skulle ändras.

Översiktskarta
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Planbeskrivning
Detaljplan för del av Göta,
BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl, Borås
Stad, upprättad den 31 maj 2013.

1.3.2 Markägare

1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Fastigheten Bockasjö 1 omfattas av en detaljplan som
inte stämmer med pågående användning. Planens
markanvändning är A, allmänt ändamål, vilket i
tidigare lagstiftning tillämpades för verksamhet inom
kommunen eller staten. Efter plan- och bygglagens
införande krävs att markens användning är närmare
angiven i detaljplan för att bygglov ska kunna ges.
Inom området bedrivs idag handel (lagerförsäljning),
kontor, restaurang samt logistikcentrum (post- och
pakethantering). Fastigheten är idag privatägd.
Tidsbegränsat bygglov finns för kontor/affärshus
till 2012-06-30. För att kunna fortsätta bedriva och
utveckla nuvarande verksamheter inom fastigheten
behöver en ny detaljplan upprättas.
Syftet med detaljplanen är att förändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till industri, lager,
parkering, kontor (ej hotell) samt bilservice. Handel
(ej livsmedel) tillåts där NetOnNet finns idag. Planen
innebär att användningsbestämmelserna preciseras
för att bättre svara mot befintlig verksamhet och även
ge flexibilitet i användningssätt om verksaheterna
förändras.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd och
granskning tillkommer samrådsredogörelse respektive
utlåtande över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata
1.3.1 Läge och areal

Planområdet är beläget söder om riksväg 40, inom
stadsdelen Göta i sydvästra Borås och omfattar
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fastigheten Bockasjö 1. Planområdet gränsar i öster till
järnvägen Kust-till-kust banan, i nordväst till järnvägen Viskadalsbanan och industrifastigheten Myrten
2. I söder gränsar planområdet till Bockasjögatan och
Surbrunnsgatan. Planområdets areal är ca 3,6 ha.
Fastigheten Bockasjö 1 ägs av SveaReal. Övriga
markägoförhållanden, rättigheter och gemensamhetsanläggningar inom och intill planområdet framgår av
fastighetsförteckningen.

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljökvalitetsmål och miljömål för Borås

Av Riksdagens och Borås stads miljömål är det främst
målet för god bebyggd miljö som påverkas. Detaljplanen syftar till att tillåta en pågående verksamhet
med lagerhandel samt logistik för post. Användningen
som industri passar bra i läget bredvid järnvägen och
är även bra ur logistisk synpunkt då området skulle
kunna frakta mer gods på järnväg istället för med
lastbil. Ur markperspektiv leder användningen med
industri och kontor till ett bra utnyttjande av marken
eftersom dess närhet till järnvägen gör att marken inte
är lämplig för annan bebyggelse, t.ex. bostäder.
2.2 Riksintressen och förordningar

Riksväg 40, Kust-till-kustbanan, Viskadalsbanan samt
Borås centralstation utgör befintliga anläggningar av
riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken.
Götalandsbanan är också utpekad som framtida
kommunikationsanläggning av riksintresse.
Områden som är av riksintresse för anläggningar för
kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet
av dessa. Avgränsningen inkluderar även stationer för
resandeutbyte, bangårdar för godshantering och övriga
spåranslutningar som behövs för att säkra transportfunktionen. Riksintresset omfattar även ett område
kring järnvägen. Faktorer som påverkar avståndet är
exempelvis buller och vibrationer samt transporter av
farligt gods.
Planområdet berörs av flera planerade sträckningsalternativ för Götalandsbanan (se karta sida 5). Alternativet
markerat med gult innebär ett nytt stationsläge inom
planområdet medan alternativen ljusblå samt lila
innebär att befintliga spårområden i anslutning till
planområdet utnyttjas. Krav på teknisk standard gör
att befintliga spårområden och anläggningar vid en
utbyggnad ändå kan behöva utökas och göra intrång
på kvartersmark.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planer och bygglov som medför stora investeringar,
t.ex. genom ny-, om- eller tillbyggnad, bör avvakta beslut om framtida dragning av järnväg och
stationsläge. Befintliga fastigheter och verksamheter
bör fram till ett sådant beslut tas kunna finnas kvar
med nuvarande eller liknande användning. Planering
och förändringar av byggnader och fastigheter bör ske
i nära samverkan med Trafikverket. Fastighetsägare
och hyresgäster bör göras uppmärksamma på aktuell
planering för Götalandsbanan.

vägar ska det på båda sidor finnas ett bebyggelsefritt
område på minst 30 meter. Kontorsbebyggelse medges
fram till 30 meter från järnvägen. Längs vägar medges
kontorsbyggnader fram till 50 meter från vägens
kant och bostadsbebyggelse fram till 100 m från
vägens kant. För bebyggelse som anpassas till dessa
skyddsavstånd ska inte detaljerade riskanalyser behöva
göras. Om bebyggelse ska läggas närmare så krävs att
en särskild riskanalys upprättas. I denna ska risker
analyseras och eventuella krav på bebyggelsens utformning fastställas.

2.3 Översiktliga planer

Översiktsplan för Borås Stad, ÖP06, anger grunddragen för mark- och vattenanvändningen samt samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling ur
ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Det
aktuella planområdet redovisas i översiktsplanen som
verksamhetsområde.
Det samhällsbyggnadsmål från översiktsplanen som
är mest relevant är att erbjuda näringslivet ett varierat
utbud av lokaliseringsmöjligheter utifrån företagens
behov.
I översiktsplanen anges att Borås Stad tillämpar samma
riktlinjer för riskbedömningar i Borås tätbebyggda
delar som Göteborg Stad tagit fram och fått acceptans
för. I närheten av farligt godsled krävs en byggfri zon
för att uppnå acceptabel risknivå. Längs järnvägar och

2.4 Gällande detaljplaner

Planområdet omfattas av en stadsplan (detaljplan),
P773, som vann laga kraft 1985-04-18. Detaljplanen
anger A, allmänt ändamål. Byggrätten är uppdelad i
två delar som är åtskilda av ett större ledningsrättsområde, u-område. Tillåten byggnadshöjd är 20 meter
för den större byggrätten i norra delen av området
innehållande postterminal, kontor, restaurang och
NetOnNet och 14 meter för byggrätten i söder som
inrymmer bilverkstad. Detaljplanen (P773) omfattar
även järnvägsområde öster, väster och norr om det
nya planområdet. Spårområdet i väster utgör tillfart
till post- och kontorsbyggnadens baksida med källsortering och biluppställningsplatser för personal. Även
Surbrunnsgatan och Majorsgatan ligger inom denna
detaljplan medan Bockasjögatan ingår i detaljplan

Förstudie Götalandsbanan delen Linköping - Borås Underlagsrapport 3:5 2009-06-23 Banverket. Planpmrådet markerat med
en turkos linje.
GRANSKNING
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Gällande detaljplan för planområdet, P773
P757, laga kraft 1984-05-30. Den f.d. transformatorstationen inom Göta 1:8 som byggts om till kontor
omfattas av detaljplan P935, laga kraft 1997-09-16.
Genomförandetiden för dessa detaljplaner har gått ut.
För Brodalsområdet väster om planområdet gäller
en ny detaljplan, P1121, laga kraft 2009-06-02
med användning kontor, parkering, idrottsändamål
samt industri som kan samlokaliseras med bostäder.
Genomförandetiden går ut 2014-06-02.
2.5 Kulturmiljöprogram

Industriområdet Göta norra är omnämnt i ”Värdefulla
industribyggnader i Borås”. De första industrietableringarna inom området gjordes strax efter sekelskiftet i
närheten av den numera igenlagda Bockasjön.
2.6 Trafiknätsanalys

Enligt trafiknätsanalys för Borås, 1998, utgör riksväg
40 genomfart/infart och Bockasjögatan länk i lokalnätet för biltrafik. Bockasjögatan har referenshastighet 50
km/h. I anslutning till Boråshallen har avsmalningar
gjorts för ökad trafiksäkerhet. En ny framtida vägförbindelse anges mellan Regementsgatan och Varbergsgatan. Den nya förbindelsen klassas som genomfart,
varpå denna sträcka av Varbergsvägen på genom Göta,
klassas om från genomfart till huvudgata.
2.7 Gång- och cykelplan

Bockasjögatan ingår i lokalt nät för cykeltrafik med
blandtrafik. I förslag till gång- och cykelplan för
centralorten 1998 redovisas en framtida utbyggnad av
gång- och cykelbana på Bockasjögatans östra sida.
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Planöversikt för området
2.8 Uppdrag

Planuppdraget har initierats av SveaReal. Kommunstyrelsen ställde sig 2011-06-07 §315 positiv till
att ändra planen för avsett ändamål och gav Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten
att upprätta detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrkte ett planbesked 2011-11-10 §346 och gav
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra
detaljplanen.

3. Avvägningar mellan allmänna
intressen
3.1 Avvägning enligt miljöbalken

Planutformning bedöms vara förenlig med hushållningsbestämmelserna, miljökvalitetsnormerna och
skydd av naturen enligt miljöbalken.
Planen omges av riksintressen för kommunikation och
hänsyn har så långt möjligt tagits till riksintressena
genom att planen ges en kort genomförandetid, att
byggrätten begränsas och att krav på skyddsåtgärder
införs i planbestämmelser. Bedömningen är att planen
inte påtagligt försvårar tillkomsten eller utnyttjandet
av riksintressena. Inga miljökvalitetsnormer bedöms
överskridas och planen berörs inte av strandskydd,
biotoper, naturreservat, Natura 2000 eller annan
skyddad natur.
En behovsbedömning har gjorts avseende betydande
miljöpåverkan där slutsatsen är att miljöbedömning
med miljökonsekvensbeskrivning inte behövs (läs mer
under 6. Konsekvenser).

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

3.2 Avvägning enligt plan- och bygglagen

Planutformningen bedöms vara förenlig med planoch bygglagens hänsynsregler. Marken bedöms lämplig
för de ändamål som föreslås. Området är idag planlagt
för allmänt ändamål och bebyggt. Ett förtydligande
av markanvändning i detaljplan krävs för att bygglov
ska kunna lämnas och innebär en tydlighet för både
närboende, fastighetsägare och hyresgäster för vilka
verksamheter som kan tillåtas. Befintliga verksamheter
tillåts samtidigt som viss flexibilitet eftersträvas i
hur marken kan utnyttjas. De preciseringar som
görs av markanvändningen bedöms inte medföra att
störningar uppkommer för närboende. En riskanalys
har utförts på grund av planområdets närhet till väg,
järnväg och bostäder.

NetOnNets byggnad sedd från Bockasjögatan

3.3 Avvägning mellan miljömålen och andra motstående allmänna intressen

Planförslaget innebär att befintlig bebyggelsestruktur
och infrastruktur nyttjas. Det centrala läget med
möjlighet till effektivt kollektivtrafikutnyttjande kan
bidra till minskade transporter jämfört med ett mer
externt läge. Spåranslutning innebär att transporter
som idag går med lastbil kan överföras på järnväg.

Bilverkstaden - Göta Bilverksatd

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Mark och vegetation

Marken inom området är plan. Inom planområdet och
för gator som ansluter till området varierar marknivån
mellan +134 och +136 meter (Höjdsystem Borås
1973). Planområdet är till övervägande del hårdgjort
eller bebyggt. Vegetationen inom planområdet är
begränsad till trädplanteringar som avgränsning mot
befintliga gator samt kring befintlig parkering, postens
tvätthall och bilverkstaden i söder.

Kust-till-kustbanan söder ut

4.1.2 Geoteknik och radon

En geoteknisk utredning är utförd av K-Konsult,
1984-09-07. Områdets norra och centrala del
utgjorde ursprungligen en sjö, Bockasjön. Sjön fylldes
igen på 50-talet med sten från Älvsborgskullen då
anläggningen i berget byggdes. Inslaget av block inom
delar av området är stort. Dy och gyttja från sjöbotten
blandades även med fyllnadsmaterial som trärester
och även avfall förekom. I övriga delar förekom
organiska jordar. Lagret med fyllning och organiska
jordar uppgår till mellan 2-5 meter vilka överlagrar
friktionsjord med en mäktighet på över 25 meter som
vilar på berg. Friktionsjorden består huvudsakligen av
sand och lagringsgraden varierar. Skiktvis är jorden

Järnvägsövergången vid Bockasjögatan

Viskadalsbanan med Regementet i bakgrunden
GRANSKNING
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Terminaldelen - Posten Logistik AB
löst lagrad inom hela området. Bergytan reser sig dock
snabbt mot söder och sydost.
Utfyllningen av sjön har medfört betydande sättningar
vilka avstannat och i stort sett upphört. Nya laster på
den utfyllda marken kan orsaka sättningar som kan bli
stora och ojämna. Befintlig byggnad är grundlagd på
stödpålar. Byggnader som lokaliseras till utfyllda delar
bör grundläggas på pålar, plintar eller dylikt. Pålnings
och grundförstärkningsarbeten kan bli problematiska
på grund av svårgenomtränglig fyllning. Marken i
söder och sydväst kan däremot bebyggas med lätta till
medeltunga byggnader utan att speciella grundläggningsåtgärder krävs. Vid spårområdet behöver man ta
hänsyn till vibratoner då de finns risk för omlagring i
de skicktvis löst lagrade jordarna.
Grundvattenytan ligger drygt en meter under
markytan. Den höga grundvattennivån kan orsaka
problem för källarbyggnader då fyllningen skiktvis
kan vara starkt genomsläpplig. Byggnader belägna på
utfylld mark bör utformas källarlösa alternativt förses
med källare gjutna i vattentät betong.
Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.
4.1.3 Fornlämningar/kulturminnen

Inga kända fornlämningar finns inom planområdet.
4.1.4 Kulturmiljö

De första industrietableringarna inom området
gjordes strax efter sekelskiftet i närheten av den
numera igenlagda Bockasjön. Inga kulturhistoriskt
värdefulla byggnader finns inom själva planområdet.
Den f.d. transformatorstationen inom Göta 1:5,
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Handelsdelen - NetOnNet
vid Bockasjögatan, samt Tapetterminalens byggnad
inom Myrten 2 har kulturhistoriska värden. Den f.d.
transformatorbyggnaden, i tre våningar, är uppförd
1907 i nationalromantisk stil med röda tegelfasader
med arkadformade fönsteromfattningar. Byggnaden
renoverades år 2008 och inrymmer kontorslokaler.
Byggnaden inom Myrten 2 uppfördes 1905 för Borås
Tapetfabrik. Byggnadens exteriör omgestaltades
kraftigt 1992 för att få ett enhetligt postmodernistisk
uttryck. Byggnaden fick en uppglasad fasad mot
sydväst och ett antal nya fönsteröppningar med
tidstypisk rund form. Samtliga fasader målades också i
en ljust gul kulör.
4.2 Bebyggelseområden
4.2.1 Befintlig bebyggelse och verksamheter

Planområdet ligger utmed Bockasjögatan som på
nordvästra sidan har verksamheter främst i form
av lager, kontor, handel och idrott. Bebyggelsen
domineras av Postens terminalbyggnad belägen inom
planområdet och Boråshallen norr om planområdet.
Mellan dessa byggnader finns en kontorsbyggnad i
tre våningar, ursprungligen uppförd som tullhus, som
nu bland annat inrymmer lokaler för Trafikverkets
förarprov. Både kontorsbyggnaden och
Boråshallen, uppförda under 40- och 50talet, ansluter
till funktionalismen med fasader i gult tegel. Väster
om planområdet ligger en lager- och kontorsbyggnad
i tre våningar som inrymmer Tapetterminalen.
Byggnaden med tegelfasad målad i en ljus gulbeige ton
renoverades kraftigt i början av 1990-talet och gavs ett
postmodernistiskt uttryck.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Kontorsdelen - NetOnNet, Posten Företagscenter och
distriktskontor, restaurang Glada kocken

Bockasjön och transformatorstation 1924

Bebyggelsen på Bockasjögatans sydöstra sida utgörs
i norr av fristående flerbostadshus med villakaraktär,
flera uppförda under 1900-talets första årtionden.
Söder om Älvsborgskullen finns ett bostadsområde
med lamellformade flerbostadshus från 1940-talet
placerade enhetligt i nord-sydlig riktning. Avståndet
från planområdet till närmsta bostadshus både norr
och söder om planområdet är ca 50 meter. Mitt för
planområdet i anslutning till Älvsborgskullen ligger
den tidigare transformatorstationen, uppförd under
1900-talets början i nationalaromatisk stil med fasad i
rött tegel, nu ombyggd till kontor.

Kontorsdelen i tre våningar innehåller på plan 1 lokaler för Posten Företagscenter och Posten Meddelanden
samt lokaler för distriktskontor och personal. Plan 2
och 3 består av kontorslokaler för NetOnNets huvudkontor. På plan 2 finns också en lunchrestaurang.
Kontorsdelen har också ett modernistiskt formspråk
med liggande fönsterband, arkad och betongelement i
en vitbeige kulör.

Bebyggelsen inom fastigheten Bockasjö 1 utgörs av
terminalbyggnaden och en mindre verkstadsbyggnad i
söder. Terminalbyggnaden uppfördes 1965 för Posten.
År 1966 togs de första paketsorteringsmaskinerna i
bruk i Borås och Malmö vilka var nödvändiga för att
hantera den kraftiga ökning av postorderförsäljningen
som skedde under 1960- och början på 1970-talet.
Byggnaden har under åren byggts om och till och fick
sitt nuvarande utseende 1987. Byggnaden består av tre
delar med olika volym och byggnadshöjd. Verkstadsbyggnaden inrymmer Göta bilverkstad/AD bildelar
och är en enkel byggnad med fasad i vit stående plåt
med en byggnadshöjd som motsvarar två våningar.

Totalt har den sammanhängande byggnaden en
bruttoarea på ca 25 000 m2. Den uthyrningsbara
ytan utgör ca 23 000 m2 och fördelar sig på industri/
lager 16 000 m2, kontor 4 400 m2, restaurang 260 m2,
handel/lagershop 2 500 m2.

Terminalbyggnaden i fyra våningar inrymmer förutom
Posten Logistik AB också centrallager och huvudkontor för NetOnNet. Byggnaden har ett modernistiskt
formspråk med liggande och även stående fönsterband. Fasaden består av mörkt gulbeige betongelement
med grov ytstruktur och markerad indelning av
pelarkaraktär i en slät ljusare gulbeige kulör.

Handelsdelen med en våning inrymmer NetOnNets
lagershop och utgörs av en triangelformad byggnad,
tillbyggd i omgångar, med fasad i stående plåt och
med tak/gavelfasad med mansardkaraktär.

4.2.2 Offentlig och kommersiell service

Borås centrum ligger knappt 1 km sydväst om planområdet med tillgång och närhet till de flesta typer
av offentlig och kommersiell service – vårdcentral,
apotek, mataffär, detaljhandel och kollektivtrafik. Viss
närservice, som tips & tobak, livs, frisör samt bibliotek
finns också centralt inom stadsdelen Göta, ca 500
meter från planområdet.
4.2.3 Tillgänglighet

Tillgängligheten till planområdet för rörelsehindrade
är god. Marken inom planområdet är plan och lätt att
anpassa till rullstolsburna och personer med nedsatt
rörelseförmåga. Byggnader och utemiljön ska utformas
så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nyttja lokaler och nå målpunkter som
entréer och liknande. Plan- och bygglagens krav på
tillgänglighet tillgodoses vid bygglovprövningen.

GRANSKNING
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Plangräns
Föreslagen cykelväg
Rv. 40
Busstrafik
Föreslagen ny vägstreckning

Översiktlig trafikkarta
4.3 Gator och trafik

4.3.2 Gång- och cykeltrafik

4.3.1 Gatunät

Planområdet nås från Bockasjögatan. Bockasjögatan
trafikeras i norr mot Petersbergsgatan av 3 400
fordon/dygn ÅDT(Årsdygnstrafik), mätt år 2005,
och i södra delen i anslutning till Surbrunnsgatan av
1 550 fordon/dygn ÅDT (år 2009). Andelen tung
trafik på Bockasjögatan är relativt hög på grund av
Postens transporter och leveranser för NetOnNet.
Från planområdet finns idag fyra in- och utfarter mot
Bockasjögatan. Postens terminal har två bevakade inoch utfarter med grindar. Närmast järnvägsövergången
i norr sker tillfart till NetOnNet, kontorslokaler och
restaurang samt postens brevlådor. Längst i söder finns
tillfart till personalparkering för postanställda och
för bilverkstad. Via Surbrunnsgatan och tillfart inom
spårområdet nås också baksidan av fastigheten med
lastkaj för avfallshantering och uppställning av bilar
för personal.
I detaljplanen för Brodal möjliggjordes en ny vägförbindelse under riksväg 40 som binder ihop Petersbergsgatan med Brodalsgatan. I pågående planarbete
för Regementsområdet föreslås en ny framtida vägsträckning som förbinder Majorsgatan med Jössagatan
via en ny cirkulationsplats på Gamla Varbergsvägen.
De trafikanalyser som tagits fram för de båda planerna
visar på att trafikmängden på Bockasjögatan ökar till
mellan 4 500 och 4 800 fordon/ dygn ÅDT.
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Gångbanor finns längs Bockasjögatans båda sidor.
Cykelplanen för centralorten föreslår en utbyggd gångoch cykelbana längs Bockasjögatan/Majorsgatans östra
sida mellan Petersbergsvägen och Regementsgatan.
Efter att gång- och cykelplanen togs fram har en
sträckning av gång- och cykelbana från resecentrum
fram till Bockasjögatan och Boråshallen aktualiserats. I
samband med planering och utbyggnad av Regementsområdet har möjligheten till gena gc-förbindelser med
Borås centrum och resecentrum studerats via Bockasjögatan. Boråshallen utgör också en viktig målpunkt.
För att undvika att gående och cyklister måste passera
Bockasjögatan två gånger föreslås istället att gc-banan
förläggs på västra sidan av Bockasjögatan. Det innebär
konflikter med trafik till och från verksamheter främst
postterminalen och NetOnNet samt att visst intrång
måste göras på fastigheten Bockasjö 1. Dock undviks
istället konflikter med ett antal tomtutfarter och
Bockasjögatan/Majorsgatan kan behålla sitt nuvarande
läge.
4.3.3 Kollektivtrafik

Varbergsvägen trafikeras av stadslinje 6 med närmaste
hållplats ca 250 meter från planområdet. Stadslinje
5 trafikerar Göteborgsvägen drygt 300 meter från
planområdet. Båda busslinjerna har halvtimmestrafik.
Till resecentrum/Borås centralstation och Södra torget
är avståndet ca 700 meter respektive 1,1 kilometer.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.3.4 Parkering

Parkeringsbehov i samband med nybyggnation,
om- och tillbyggnad eller ändrad användning beräknas
enligt Borås Stads Parkeringsnorm, antagen av kommunfullmäktige 1998. Att erforderligt antal p-platser
finns ska redovisas i samband med bygglov. Behovet
av tillräckligt antal parkeringsplatser för handikappade
ska uppmärksammas. Borås Stad har påbörjat ett arbete med att revidera parkeringsnormen. Parkering ska
normalt ske inom kvartersmark på respektive fastighet.
Parkeringsbehovet uttrycker ett antal parkeringsplatser
per 1000 m2 bruttoarea. För exempelvis restaurang och
samlingslokaler anges behovet som antal bilplatser i
förhållande till antal anställda och besökande.
Idag finns totalt ca 160 p-platser inom fastigheten
Bockasjö 1. Ytterligare uppställning för ca 30 bilar
sker på terminalbyggnadens baksida inom järnvägsområdet. Parkeringsbehovet beräknas med nuvarande
användning och utnyttjande av fastigheten uppgå till
lägst ca 200 p-platser. Visst samutnyttjande bedöms
vara möjlig. Vid förändringar till mer parkeringskrävande verksamhet kan parkeringsdäck/parkeringshus
behöva uppföras eller yta som idag nyttjas för lastning/
uppställning av lastbilar tas i anspråk för parkering.
Tillgång till cykelparkering i tillräcklig omfattning ska
finnas i nära anslutning till entréer.
4.3.5 Angöring/utfarter/varumottag

Varumottagning ska ske inom kvartersmark. Fastigheten har idag flera in- och utfarter mot Bockasjögatan.
Gemensam in- och utfart finns till NetOnNets
lagershop och kontorsdelen. Denna nyttjas även för
lastbilstransporter till NetOnNets lager vilket innebär
en något osäker trafiksituation då varuleveranser och
kundtrafik blandas samtidigt som Posten också har
brevlådor uppsatta i anslutning till in- och utfarten.
Terminalbyggnaden (Posten logistik) har separat
in- och utfart för sina leveranser som ofta utgörs av
dragbil med släp. Parkeringen för postanställda har gemensam in- och utfart över trottoar till Bockasjögatan.
I samband med utbyggnad av gång- och cykelväg på
Bockasjögatans västra sida bör in- och utfarten flyttas
och ske mot Surbrunnsgatan som det är redovisat i
gällande detaljplan för området.
Lastbrygga för hämtning av avfall och biluppställningsplatser på byggnadens nordvästra sida nås
via en gata inom spårområdet som ansluter till
Surbrunnsgatan.

Götalandsbanan är en ny höghastighetsjärnväg som
planeras mellan Göteborg och Stockholm via Borås.
Trafikverket (f.d. Banverket) har utfört en förstudie
som redovisar olika alternativa sträckningar och
stationslägen för Götalandsbanan genom Borås. Tre
alternativa sträckningar och ett alternativt stationsläge
berör planområdet. Borås har förordat ett av sträckningsalternativen som ansluter till ViskadalsbananÄlvsborgsbanan med station i förlängningen av
befintligt stationsläge.
Detaljplanen tar hänsyn till nuvarande järnvägsområde
och har en kort genomförandetid (5 år) för att underlätta ett genomförande av Götalandsbanan.
4.4 Teknisk försörjning
4.4.1 Vatten, avlopp och dagvatten

Fastigheten är ansluten till kommunalt nät för
vatten och avlopp i Bockasjögatan. Södra delen av
fastigheten, tidigare sträckning av Surbrunnsgatan,
genomkorsas av ledningar för vatten och avlopp. För
vatten- och avloppsledningar inom kvartersmark finns
u-område inlagt där allmänna underjordiska ledningar,
anläggningar och brunnar ska vara tillgängliga för
ledningsarbeten.
Området är anslutet till kommunala dagvattenledningar. Ledningar för dagvatten finns utmed
Bockasjögatan och korsar området inom det i planen
redovisade u-området som utgör Surbrunnsgatans tidigare sträckning. Dagvatten från hårdgjorda ytor inom
området ska enligt Dagvattenpolicy för Borås Stad
omhändertas lokalt och renas i behandlingsanläggning med olje- och slamavskiljare för att inte orsaka
föroreningar vidare till recipient. Större parkeringsytor
(>50 platser) eller förorenande verksamhet ska före
fördröjningsmagasin förses med olje-/slamavskiljare.
Material bör väljas med omsorg om miljön. Till exempel bör oskyddade ytor av koppar och zink undvikas
för att minska risken för föroreningar. För att minska
belastningen på dagvattenledningar bör fastighetsägare
vid om- eller nybyggnation av tak beakta möjligheten
att anlägga s.k. ”gröna tak”. Genom växtlighet hjälper
gröna tak till att minska avrinningen till dagvattennätet samtidigt som det skapar grönska i planområdet.
4.4.2 Brandvatten

För att uppnå tillräcklig kapacitet avseende uttag för
sprinklervatten är en vattentank uppförd vid terminalbyggnadens nordvästra hörn inom spårområdet.

4.3.6 Järnvägstrafik

Viskadalsbanan och Kust-till-kustbanan passerar i
direkt anslutning till planområdet. Borås centralstation ligger ca 700 meter norr om planområdet.
GRANSKNING
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4.4.3 Värme

Området är anslutet till det kommunala fjärrvärmenätet med anslutningspunkt i Bockasjögatan i höjd
med infarten till NetOnNet in i terminalbyggnaden.
Fjärrvärmeledningar finns också via tillfartsgatan in
från Surbrunnsgatan. En allmän ledning sträcker sig
från Bockasjögatan till Surbrunnsgatan över fastighetens södra del. Ledningen ligger inom markerat
u-område i planen.
4.4.4 El, tele och data

Älvsborgskullen inrymmer en av matningsstationerna
för elförsörjning för Borås. I Bockasjögatan och
vidare inom u-området i södra delen av fastigheten
förekommer stora ledningstråk för 10, 30 och 130
kV ledningar. För ledningar inom kvartermark finns
u-område utlagt som inte får bebyggas med annat än
teknikbyggnader och enkla skärmtak, mur/plank. I
anslutning till Bockasjögatan har Borås Elnät ett s.k.
vinschhus inom u-området.
På baksidan, från Surbrunnsgatan följande det
prickade området mellan Bockasjö 1 och Myrten 2,
finns också en anslutning. Invändigt sträcker den sig
till samma anslutningspunkt som anslutningen från
Bockasjögatan.
Ledningsnät för tele och data finns utbyggt inom
området. Allmänna ledningar är koncentrerade till
tidigare sträckning av Surbrunnsgatan där u-område
finns inlagt. En servisledning från anslutningspunkt i
Bockasjögatan in till byggnaden finns mittför kontorsdelen. Ledningar skall säkras med ledningsrätt.
4.4.5 Avfall

Avfall ska hanteras och utrymmen utformas enligt
Borås stads lokala renhållningsordning och anvisningar för ny- eller ombyggnad av avfallsutrymmen.
Organiskt avfall och restavfall ska sorteras inom
respektive fastighet.
4.5 Störningar
4.5.1 Buller och vibrationer

Enligt bullerberäkning för Borås Stad 2008 uppgår
bullernivåer på norrfasaden som vetter mot riksväg
40 till omkring 60 dBA ekvivalent nivå och 64
dBA maximal ljudnivå. Eftersom värdena endast
avser vägtrafik, och järnvägen går mycket närmare
bebyggelsen, är maximalvärdena väsentligt högre när
även järnvägtrafik beaktas. I vissa lägen kan det bli
svårt att klara de inomhusvärden som gäller för tyst
arbetsplats med normal fasadutformning. Gällande
riktvärden för buller inomhus som ska uppfyllas för
arbetsplatser finns angivna i Infrastrukturproposition
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1996/97:53. Ekvivalent ljudnivå får inte överskrida
40 dBA och maximala ljudnivån för inte överstiga
60 dBA. För att klara riktvärdena krävs att fasaderna
utformas med särskild hänsyn till det utsatta läget.
Detta bevakas i samband med bygglovprövning.
Riktvärden för vibrationsnivåer från spårbunden trafik
finns angivna i Buller och vibrationer från spårbunden
linjetrafik, riktlinjer och tillämpning S024235/SA60
som upprättats gemensamt av Boverket och Naturvårdsverket. Riktvärden som anges som planeringsmål
gäller bostäder men inte för annan typ av bebyggelse.
Bedömningen är att risken för störande vibrationer
emellertid är liten. De planerade verksamheterna anses
som mindre störningskänsliga.
4.5.2 Elektromagnetiska fält

Enligt Banverkets (numera Trafikverkets) skrift
”Elektromagnetiska fält omkring järnvägen” anges att
magnetfält från kontaktledningar är svag då inget tåg
passerar men ökar när tåg passerar. Detta magnetfält
har en varaktighet på några minuter och är starkast vid
järnvägen och avtar med avståndet från banan. Den
magnetiska fältstyrkan beräknas vara 0,7 µT 20 meter
från spåret när tåget passerar.
Den magnetfältsnivå som inte bör överskridas för
miljöer där människor stadigvarande vistas anges till
0,2 µT utifrån vägledning om försiktighetsprincipen
som utarbetats gemensamt av Elsäkerhetsverket,
Boverket, SSI m.fl.
För elnätsstationer som är kapslade på ett annat sätt än
vad luftledningar är görs bedömningen att nivån 0,2
µT klaras redan på någon meters avstånd och därmed
inte utgör någon risk för omgivande bebyggelse. I
området där de elektromagnetiska fälten är starka
tillåter planen ingen sådan bebyggelse som uppmanar
människor att vistas där.
4.5.3 Verksamheter

Verksamheterna inom området ska inte vara störande
för omgivningen. Endast industri och lager med
högsta skyddsavstånd till bostäder på 50 meter är
tillåtet.
4.5.4 Farligt gods

Riksväg 40 utgör primär transportled för farligt gods.
Antalet fordonstransporter med farligt gods beräknades 2010 uppgå till drygt 17 000 där huvuddelen av
transporterna utgörs av brandfarliga vätskor som inte
tillhör de högsta riskklasserna. Den tunga trafiken och
transporter med farligt gods förväntas öka.
Viskadalsbanan sträcker sig mellan Borås och Varberg.
På banan går främst persontåg. Ett godståg trafikerar
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banan fem dagar i veckan från Varberg till Limmared.
Viskadalsbanan utnyttjas för omledning av godståg
från Västkustbanan vilket resulterar i att ytterligare
transporter av godståg kan förekomma. I dagsläget
finns en diskussion om att farligt gods eventuellt
kommer att behöva ledas om via Herrljunga då
farligt gods inte kommer att transporteras på en ny
höghastighetsbana. Det antas att allt farligt gods går
på Älvsborgsbanan. Denna omväxling sker bortanför
planområdet och innebär troligtvis inte några förändringar för planområdet.
Kust-till-kust banan är järnvägen mellan Göteborg och
Emmaboda med förgrening till Kalmar och Karlskrona. Banan trafikeras av både person och godstrafik.
För båda järnvägssträckningarna gäller att det främst
är farligt gods ur de lägre riskklasserna brandfarliga
vätskor, brandfarliga gaser samt oxiderande ämnen
som transporteras. Även transporter av massexplosiva
ämnen och giftiga gaser förekommer på Viskadalsbanan. Mängden som transporteras är liten, 0- 10 000
ton/år och har varit stabil i flera år.
För bebyggelse intill järnväg finns inga fastställda normer för skyddsavstånd. Det finns heller inga fastställda
normer för vad som är acceptabel risk. Däremot finns
rekommendationer från olika verk och myndigheter
för hur riskhänsyn kan tas vid fysisk planering. Länsstyrelsen anser att inom 150 meter från led med farligt
gods ska alltid risksituationen bedömas. Det Norske
Veritas (DNV) har i ”Värdering av risk”, (SRV,1997)
gett förslag till individ och samhällsriskkriterier som
utgör en vedertagen tillämpning.

5. Förklaring av planbestämmelser
5.1.1 Kvartersmark

För delen av planområdet där NetOnNets verksamhet
bedrivs tillåts JHP, det vill säga industri, handel
(ej livsmedel) samt parkering. För merparten av
planområdet gäller bestämmelsen JUKP vilket innebär
industri, lager, kontor (ej hotell) och parkering. Hotell
tillåts normalt inom bestämmelsen K men i denna
plan är hotell inte tillåtet. Handel tillåter normalt sett
alla typer av handel men i detta område är det inte
tillåtet med handel som hanterar livsmedel. Detta för
att det ej skall vara möjligt med dagligvaruhandel.
Bestämmelserna är satta för att tillåta nuvarande
användning samt även parkering. Under rubriken
5.1.7 Risk- och störningsskydd finns beskrivet att det
gäller ett nybyggnadsförbud längs järnvägen. Nybyggnadsförbudet gör att nuvarande användning tillåts tills
förändringar görs. Om befintliga hus skulle rivas finns
ingen rätt att bygga upp dessa som de ser ut idag.

5.1.2 Utnyttjandegrad

Fastigheten Bockasjö 1 är 35 793m2 till ytan och av
dessa är 15667 bebyggda. Det innebär att 43% av
fastigheten redan är bebyggd. Högsta tillåtna exploateringsgrad är 50 % av fastighetsarean, vilket i sin tur
innebär att planen lämnar ett mycket litet utrymme
för ny bebyggelse i området.
5.1.3 Begränsning av markens bebyggande

Marken som är markerad med prickar får inte
bebyggas med undantag för mindre teknikbyggnader
t.ex. transformatorstationer. Mark som dessutom är
markerad med u skall vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.
5.1.4 Markens anordnande

På den prickade marken markerad med ”ej parkering”
på plankartan längs Kust-till-kustbanan får ingen ny
parkering anordnas. Fastighetsägaren har dock rätt till
pågående markanvändning.
5.1.5 Utformning

Den högsta byggnadshöjden 20 respektive 14 meter.
5.1.6 Byggnadsteknik

Bestämmelsen om byggnadsteknik reglerar att ny
bebyggelse skall utformas för att vara bättre anpassad
till platsens riskbild. Nya byggnader inom 30-50
meter från järnvägen ska förses med tät brandfast fasad
mot järnväg. Kundentréer ska vara vända bort från
järnväg för att byggnaderna ska kunna utrymmas på
ett säkert sätt. Vid ändring av ventilationsintag ska
risken för olycka med gas på väg och järnväg tas med i
bedömningen. Det skulle t.ex. kunna vara att placera
ventilationen bort från väg och järnvägen. På illustrationskartan visas i vilka områden det råder förbud mot
ny bebyggelse samt i vilken zon ny bebyggelse ska ha
brandfast fasad.
5.1.7 Risk- och störningsskydd

Längs Kust-till-kustbanan råder stängselplikt vilket
innebär att det skall finnas ett stängsel eller plank mot
järnvägen. Det skall även finnas en barriär som hindrar
vätska från olycka på järnvägen att rinna in i området.
Barriären kan vara till exempel en vall, ett dike eller ett
plank som är tätt i nederkant.
Inom området är det ej tillåtet med verksamheter som
har längre skyddsavstånd än 50 meter till bostäder.
Detta för att skydda närliggande bostadsbebyggelse vid
eventuella förändringar av verksamheten.
Vid nybyggnation gäller 30 meter bebyggelseförbud
räknat från Kust-till-kustbanan och Viskadalsbanan.
Konsekvensen av denna bestämmelse redovisas på
illustrationskartan som visar i vilket område bestäm-
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melsen blir aktuell. Det betyder att det inte finns
någon rätt att bygga nya byggnader på den obebyggda
marken och det finns inte heller någon rätt att bygga
upp befintliga byggnader om de rivs inom denna zon.
5.1.8 Administrativa bestämmelser

Genomförandetiden är 5 år från det att planen
vunnit laga kraft. En kort genomförandetid är satt
för att underlätta ett framtida genomförande av
Götalandsbanan.
5.1.9 Information

Det som på plankartan står under rubriken information gäller inte som planbestämmelser och är inte
juridiskt bindande. Det är information till exempelvis
framtida bygglovprövningar. En sådan information är
att planavgift ska inte debiteras vid bygglov. En annan
information är att vid nybyggnation som ger upphov
till schaktarbeten ska miljöförvaltningen rådfrågas
i hantering av fyllnadsmassor. Det finns även en
information om att det finns en geoteknisk undersökning där man kan få information om att befintlig
bebyggelse är grundlagd på stödpålar. Vid eventuell
nybyggnation ska grundläggningsförhållandena
uppmärksammas i bygglovet. Kommunen bedömer att
ytterligare utredningar för detta inte behövs i och med
att bebyggelsen är befintlig.

6. Konsekvenser
6.1 Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts i enlighet med plan- och bygglagen,
PBL 5 kap 11§, miljöbalken, MB 6 kap 11§ och
förordning om miljökonsekvensbeskrivningar,
1998:905.
Planföreslaget bedöms inte medföra någon betydande
påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med
mark, vatten eller andra resurser eller påtagligt påverka
riksintressen. Slutsatsen är att miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behöver
göras. Att ingen betydande påverkan orsakas av
planens genomförande framgår nedan av konsekvensbeskrivningen. Samråd har skett med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen delar i svar 2012-06-01, kommunens
bedömning att förslaget inte innebär betydande
miljöpåverkan men förutsätter att riskfrågor behandlas
inom plankonsekvenser.
6.2 Hållbar utveckling

Integrering av arbetsplatser för verksamheter/handel
och bostäder i ett centralt läge med goda kommunikationer i form av kollektivtrafik och gc-vägar
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innebär ett minskat resbehov och ger förutsättningar
för en socialt hållbar utveckling. Jämfört med externa
handelscentra medför det aktuella planförslaget
kortare transporter.
6.3 Hushållning med naturresurser

Området är redan bebyggt vilket innebär att befintliga
byggnader och infrastruktur utnyttjas. Byggrätten utökas inte i förhållande till gällande plan. Bedömningen
är att planutformningen innebär positiva konsekvenser
i förhållande till pågående markanvändning.
6.4 Miljö
6.4.1 Stadsbild

Området har ett attraktivt läge för verksamheter väl
exponerat från väg 40. I ett första skede föreslås inga
förändringar av byggnaderna. När förutsättningarna
för Götalandsbanan klarlagts kommer sannolikt
områdets användning att förändras.
6.4.2 Ändamålsenlig struktur

Områdets närhet och anslutning till järnvägsspår
innebär att marken lämpar sig väl för verksamheter
som kan utnyttja spårtransporter. Närheten till
järnväg och riksväg 40 innebär risker med farligt gods
som gör att personintensiv verksamhet och bostäder
och motsvarande användning inte bör förekomma.
Tillfarten via Bockasjögatan förbi bostäder och
närheten till bostäder gör att verksamheter inte bör
vara störande eller medföra trafik som är störande.
Befintliga verksamheter bedöms fortsatt lämpliga att
bedrivas inom området.
6.4.3 Infrastruktur

Befintligt ledningsnät för el, fjärrvärme, va och tele/
opto finns utbyggt med tillräcklig kapacitet och
planen bedöms inte initiera utbyggnad av allmänna
ledningar. Dagvatten bör omhändertas lokalt, renas
och fördröjas. Behovet av en utbyggnad av gc-bana
utmed Bockasjögatan ökar genom planförslaget då
planen möjliggör fler arbetsplatser samt verksamheter
riktade till allmänheten.
6.5 Sociala värden
6.5.1 Arbetstillfällen

Befintliga byggnader inrymmer flertalet arbetsplatser
med bland annat huvudkontor för NetOnNet.
Huvudkontor, postorder/e-handel och logistik utgör
prioriterade områden i kommunens näringslivsstrategi
vars förutsättningar särskilt bör uppmärksammas.
Genom att detaljplanen medger viss flexibilitet i
användningsätt skapas större förutsättningar för nya
arbetstillfällen om nuvarande verksamheter förändras.
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Gällande miljökvalitetsnormer avseende luftföroreningar bedöms inte komma att överskridas på grund
av den verksamhet som medges i detaljplanen.

Som riktvärde bör avstånd mellan industrikvarter med
lätt industri och bostäder minst vara 50 meter. Till lätt
industri hör typiska verksamheter som småverkstäder,
grossister etc. Även för bilverkstad utan omlackeringsverksamhet är rekommenderat avstånd till bostäder
minst 50 meter. För lager, logistik- och distributionscentraler bör normalt ett större skyddsavstånd till
bostäder hållas. Då det rör sig om befintlig verksamhet
som funnits under längre tid och dessutom under
senare år minskat i omfattning bör verksamheten
kunna fortgå. Inga kända klagomål på störningar har
framförts på nuvarande logistikverksamhet.

6.6.2 Förorenad mark/åtgärder för säkert byggande

6.6.7 Riskbedömning

Det finns markföroreningar i området. Med nuvarande användning är sanering inte nödvändig, men vid
markarbeten kan det bli nödvändigt att omhänderta
förorenad jord. Vid pålning, schaktning eller grävning
måste vidare utredningar av marken göras. Vid
upptäckt av föroreningar finns en upplysningsskyldighet för fastighetsägare, verksamhetsutövare eller
entreprenörer att meddela detta till tillsynsmyndigheten, som är miljöförvaltningen i Borås Stad. Rekommendationer i geoteknisk utredning bör följas.

Planområdet ligger inom 150 meter från farligt
godsled där enligt Länsstyrelsens riskpolicy riskbedömning ska göras. Avståndet mellan befintliga
byggnader och farligt godsled är mindre än 30 meter
som utgör rekommenderat avstånd. Avståndet från
järnväg med farligt gods till närmsta bebyggelse är
inom planområdet ca 10 meter. Från riksväg 40 till
närmsta byggnadsdel är avståndet ca 60 meter. En
riskutredning har utförts av Cowi 2012-05-24 för att
undersöka om olycksriskerna avseende farligt gods är
acceptabla ur risksynpunkt.

6.5.2 Trygghet/säkerhet

En omvandling och utveckling av området mot mer
kontor, service och handel samt utbyggnad av gångoch cykelbana förbi området innebär fler människor
i rörelse och att tryggheten och säkerheten för gående
och cyklister ökar.
6.6 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
6.6.1 Miljökvalitetsnormer/Luftföroreningar

6.6.3 Trafikmiljö

Planen innebär acceptabel påverkan på trafikmiljön.
Ändrad användning kan innebära en ringa trafikökning men innebär sannolikt också att den tunga
trafiken reduceras.
6.6.4 Buller och vibrationer

Detaljplanen medger inte bostäder och inga
planbestämmelser behövs då nivåer för inomhusbuller
för verksamheter regleras i Boverkets byggregler och
behandlas vid bygglov. Erfarenhetsmässigt kan inomhusvärden klaras genom väl valda fasadkonstruktioner
och fönster. Eventuell störnings- och vibrationskänslig
verksamhet bör undvikas.
6.6.5 Elektromagnetiska fält

Riskerna med elektromagnetisk strålning bedöms vara
mycket liten. Eftersom inga bostäder planeras inom
området bedöms ingen utredning om elektromagnetisk strålning från järnväg nödvändig.
6.6.6 Skyddsavstånd

Läget i anslutning till Kust-till-kustbanan och Viskadalsbanan samt riksväg 40 medför att särskilda krav på
riskförebyggande åtgärder ställs i detaljplanen.
Verksamheterna inom området ska inte vara störande
för omgivningen. Endast industri och lager med
högsta skyddsavstånd till bostäder på 50 meter är tilllåtet. I Boverkets skrift ”Bättre plats för arbete” anges
skyddsavstånd till bostäder för olika verksamheter.

Föreslagna verksamheter och markanvändning stämmer för majoriteten av området överens med kriterier
för markanvändning från Länsstyrelserna och Göteborgs översiktsplan (vilka även tillämpas enligt beslut
i Borås). De delar av området som inte följer kriterier
för markanvändning är delar av den byggnad som
ligger närmast Kust-till-kustbanan samt en liten del av
det nordvästra hörnet av byggnaden intill Viskadalsbanan. Generellt görs bedömningen att inga byggnader
bör placeras på ett kortare avstånd än 30 meter ifrån
en järnväg. Den befintliga byggnadens placering hade
inte rekommenderats vid en nybyggnation. Det anses
dock inte kostnadsmässigt försvarbart med tanke på
dagens låga risknivå att införa skydd med avseende på
mekanisk påverkan från en urspårad vagn varför krav
på detta ej ställs.
Planering av området följer, med avseende på avstånd
till riksväg 40, de markanvändningskriterier som tilllämpas och individrisknivån inomhus anses acceptabel
enligt beräkningar och bedömningar. Inga ytterligare
skydd anses nödvändiga med avseende på transporter
av farligt gods på riksväg 40.
Individrisknivån för de områden som ligger utomhus
där personer vistas, entréer och parkeringar är något
högre, men ytorna ligger på ett sådant sätt att personer
som vistas där är skyddade av byggnaderna och
bedöms kunna sätta sig i säkerhet vid en olycka på
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motorvägen. Några ytterligare skyddsåtgärder för en
olycka på motorvägen för utomhusytor bedöms inte
nödvändiga.
Avståndet mellan befintliga byggnader och järnvägen
är kort och även om risknivån är låg bör kriterier för
markanvändning och skyddsåtgärder övervägas vid
eventuell nybyggnation, för att kunna ge utrymme för
eventuell ökning av farligt gods. Följande åtgärder vid
nybyggnation föreslås vara:
•

ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från
järnväg upprätthålls för att minska risken för
mekanisk påverkan

•

skydd som hindrar vätska från olycka på järnvägen
att rinna in på området

•

nya byggnader inom 0-50 meter från järnvägen
förses med tät brandfast fasad för att möjliggöra
utrymning av byggnad vid eventuell brand på
järnvägen

•

ventilationsintag placeras på ett lämpligt sätt där
risken för olycka med gas på väg/järnväg tas in i
bedömningen.

Med hänsyn till att risknivån är låg och att det är
befintlig verksamhet bedöms ovanstående åtgärder
för befintlig verksamhet ej vara kostnadseffektiv utan
åtgärder ska införas först vid om-/nybyggnation.
Transporter med farligt gods på järnväg är generellt
sett mycket säkra. Det har under de senaste 100 åren
skett ett fåtal olyckor med farligt gods men ingen
människa har omkommit till följd av olyckor med
farligt gods på järnväg: de vanligaste olyckorna är
urspårningar och sammanstötningar.

7.3 Handläggning

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande.
Efter granskningsförfarandet kommer planen antas av
Samhällsbyggnadsnämnden.
7.4 Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden
eller anmälan enligt PBL som överensstämmer med
detaljplanen.
7.5 Planunderlag

PM Riskutredning, COWI 2012-05-24, utgör bilaga
samt svar på yttranden för PM-Riskutredning för ny
detaljplan Bockasjö 1 till detaljplanen.
7.6 Medverkande tjänstemän/samverkan

Under planarbetets gång har Samhällsbyggnadsförvaltningen Borås Stad medverkat med en
arbetsgrupp med representanter från de kommunala
förvaltningarna Stadskansliet, Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Lantmäterimyndigheten samt
Borås Energi och Miljö AB.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Planavdelningen

Andreas Klingström

Kristina Axelsson

Planchef

Planarkitekt

Detaljplanen bekräftar pågående verksamhet och
innebär ingen utökning av byggrätten. Säkerhetshöjande åtgärder har införts som planbestämmelser.
Bedömningen är att planutformningen inte påverkas
avsevärt av riskerna förknippade med transport av
farligt gods.

7. Administrativa frågor
7.1 Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter den dag då
planen vunnit laga kraft.
7.2 Huvudmannaskap

Inom planområdet finns ingen allmän plats. Utanför
planområdet är kommunen huvudman för allmän
plats.
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Göta,
BOCKASJÖ 1, NetOnNet m.fl, Borås
Stad, upprättad den 31 maj 2013.

2.4 Huvudmannaskap

Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap.
2.5 Avtal

Förutom de avtal angående servitut/avtal om ledningsrätt som respektive ledningsägare bör teckna med
fastighetsägaren bedöms inga avtal behöva göras.

3. Fastighetsrättsliga frågor

1. Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

3.1 Fastighetsägare

Planen omfattar fastigheten Bockasjö 1 som är
privatägd.
3.2 Servitut och ledningsrätt

Avtal om servitut/ledningsrätt bör respektive ledningsägare teckna med fastighetsägaren.
3.3 Stängsel m.m.

2. Organisatoriska frågor
Inom området finns idag handel, kontor, restaurang
och logistikcentrum. Området har användningsbestämmelsen allmänt ändamål och detaljplanen avser
ändra användnings-bestämmelserna så de verksamheter som finns där idag kan vara kvar.

I samband med kommande bygglov kommer det att
krävas att fastighetsägaren uppför det staket mm.
utmed järnvägen som framgår av detaljplanen

4. Tekniska frågor
4.1 Vatten och avlopp, dagvatten samt värme

2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Granskning

2 kvartalet 2013

Antagande

3 kvartalet 2013

Laga kraft

1 kvartalet 2014

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten, avlopp
samt dagvatten.
Fastigheten är anslutet till det kommunala
fjärrvärmenätet.
4.2 El och tele

El- och teleledningar finns utbyggt inom området.

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden Borås
Stad.
2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 (fem) år från det datum som
planen vinner laga kraft. Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad.
Under genomförandetiden får detaljplanen inte ändras
utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller
upphävas utan att de rättigheter som uppkommit
genom planen behöver beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för genomförandet inom
kvartersmark.

5. Ekonomiska frågor
5.1 Exploateringskostnader

Detaljplanen bedöms inte medföra några exploateringskostnader för kommunen.
5.2 Plankostnader

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska
planavgift inte tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen.
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Britt Andersson
Markchef
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Samrådsredogörelse

3. Synpunkter under samrådet

Upprättad den 31 maj 2013 med avseende på
detaljplan för del av Göta, Bockasjö 1, NetOnNet,
Borås Stad.

Inkomna synpunkter i samband med samrådet
redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena är
sammanfattade för att enkelt skapa en överblick över de
viktigaste inkomna synpunkterna.
3.1 Remisspart
S01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.

1. Handläggning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag
upprättat den 4 juni 2012 har ägt rum under tiden
9 juli 2012 - 3 september 2012 och har annonserats
i Borås Tidning. Berörda markägare har underrättats
med brev till samrådet. Under samrådstiden har
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
13 remissinstanser har framfört synpunkter vid
samrådet. Inga berörda sakägare har under samrådstiden inkommit med erinringar mot förslaget.

S02 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneändringen.
S03 Miljö- och konsumentnämnden

Det finns markföroreningar i området. Med nuvarande användning bör sanering inte vara nödvändig,
men vid markarbeten kan det bli nödvändigt att
omhänderta förorenad jord. Skulle det därför ske
någon som helst form av pålning, schaktning eller
grävning måste vidare utredningar göras och kontakt
tas med Miljöförvaltningen. Miljöförvaltningen
tillstyrker fortsatt arbete med detaljplanen.
Kommentar

2.1 Ändringar av planförslaget

Plankartan har justerats med vad det gäller risker
och användningar efter inkomna yttranden och
kommentarer.

Plankartan förses med information om att det finns
fyllnadsmassor med markföroreningar i marken därför
skall detta uppmärksammas i nya bygglov.
S04 Kulturnämnden

2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-13
att planen inte antas innebära en betydande miljöpåverkan samt att godkänna att detaljplanen skickas på
granskning.

Kulturnämnden har inget att invända mot upprättat
detaljplaneförslag som tillstyrks.
S05 Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden godkänner förslaget till detaljplan.
S06 Fritids- och folkhälsonämnden

Remisspart
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Svar datum

S01

Kommunstyrelsen

2012-09-04

S02

Tekniska nämnden

2012-09-10

S03

Miljö- och konsumentnämnden

2012-08-31

S04

Kulturnämnden

2012-08-28

S05

Stadsdelsnämnden Väster

2012-08-31

S06

Fritids- och folkhälsonämnden

2012-09-05

S07

Räddningstjänsten

2012-09-12

S08

Lantmäterimyndigheten

2012-08-30

S09

Borås Elnät

2012-08-31

S10

TeliaSonera Skanova

2012-07-09

S11

Länsstyrelsen

2012-09-28

S12

Traﬁkverket

2012-09-25

S13

Vattenfall Eldistribution

2012-08-21

Fritids- och folkhälsonämnden anser inte att planen
tillgodoser behoven av säkra och trygga gång- och
cykelvägar. Redan idag är trafiksituationen besvärlig
med en stor del tung fordonstrafik. I anslutning till
området ligger Boråshallen med verksamhet dagligen
mestadels för barn och unga. För att öka tillgängligheten till området samt säkerställa säkerheten för oskyddade trafikanter, vill förvaltningen ha en väl planerad
gång- och cykelväg längs Bockasjögatan. Nämnden
vill även ha bra anslutningar och säkra övergångar när
oskyddade trafikanter ska korsa Petersbergsgatan och
Bockasjögatan.
Kommentar

Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiva till
ett fortsatt arbete med utbyggnad av cykelvägar men
utbyggnadstakten av stadens cykelvägar regleras inte
i detaljplaner. Det finns plats inom allmän plats att
utöka cykelvägen.
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S07 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Riskutredningen - 4.1 Farligt gods på järnväg
I tabell 1 redovisas ett estimat av farligt godstransporter per RID-klass och år för 2020. Räddningstjänsten
tolkar det som att man redovisat antal ton per
RID-klass.
Den sammanlagda mängden farligt gods som
förväntas, enligt tabell 1 är sammanlagt 1 705 ton per
år för både Kust-till-kustbanan och Viskasdalsbanan.
Siffrorna i kapitlet bygger på indata från 2004 och
2006 (ur andra analyser) och som sedan räknats om
för att gälla för 2020. Denna summa ska jämföras med
de siffror som räddningstjänsten fått från Trafikverket,
som redovisar antalet ton farligt gods på ovannämnda
banor under 2011. På ”Kust-till-kustbanan” transporteras mellan 44 830 och 44 433 ton beroende på
om man ser på sträckan före eller efter Borås stad. För
Viskadalsbanan redovisas att det transporteras 285 ton
farligt gods per år.
Det är stor skillnad mellan de siffror som räddningstjänsten fått från Trafikverket och de siffror som
redovisas i tabell 1 under förutsättning att räddningstjänsten tolkat tabellen rätt. Det bör utredas ytterligare
om siffrorna i tabell 1 är aktuella. Om så inte är fallet
behöver riskutredningen revideras.
Riskutredningen - 4.2 Farligt gods på Riksväg 40
Tydliga signaler från Trafikverket och omkringliggande kommuner gör gällande att antalet farligt gods
transporter förväntas i det närmaste fördubblas på
Riksväg 40 inom de närmaste åren. De siffror som
anges i tabell 2 är därmed troligen underskattade och
bör revideras/diskuteras.
Riskutredningen - 5.3 Samhällsrisk
Det saknas en tydligare redovisning av varför man inte
beräknar samhällsrisk, vilket bör redovisas.
Riskutredningen - 6.2 Individrisk
I förslagslistan över åtgärder anges att:
Ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnväg
upprätthålls vid nybyggnation.
Nya byggnader inom 0-50 meter från järnvägen förses
med tät brandfast fasad.
Förslaget behöver tydliggöras huruvida det kan byggas
direkt vid järnväg eller inte.
Borås stad bör redovisa hur man tänker följa upp de
åtgärder som föreslås i det vidare arbetet.
Kommentar:

Svar angående riskutredningen:
Tabell 1 och 2 i kapitel 4.1 redovisar antal vagnar med
respektive farligt gods klass per år, inte ton som Serf an-

tagit. Att det är vagnar per år står nämnt i tabellhuvudet
för både tabell 1 och 2. Vikten på en vagn varierar med
vad som är tillåtet för respektive klass och hur mycket
som transporteras i varje vagn. Vikten kan därmed
variera från styckegods med mindre vikt upp till fullastade tankvag-nar på ~27 ton. Konsekvensberäkningarna
utgår ifrån fullastade vagnar vilket ger ett konservativt
resultat. En omräkning av antal vagnar i tabell 1 och
2 till ton baserat på fullastade vagnar hamnar i samma
storleksordning som de uppgifter på ton farligt gods som
Serf erhållit från Trafikverket. Inga ändringar har därmed
utförts i riskbedömningen.
Svar angående Kap 4.2 Farligt gods på Riksväg 40:
En dubblering av antalet farligt gods transporter ger en
dubblering av risknivån i tabell 5 i riskbedömningen.
Fördubblade risknivåer ger i detta fall ingen förändring
i slutsats då de byggnader som avses fortfarande ligger
inom det område där skyddsåtgärder bör värderas med
hänsyn till kostnad nytta, inga ytterligare kostnadseffektiva åtgärder föreslås.

Svar angående Samhällsrisk:
Riskbedömningen beställdes med kort om tid
och det fanns därmed inte utrymme för att utföra
samhällsriskberäkningar. Erfarenhetsbaserade slutsatser
avseende samhällsrisk togs därför från riskanalyser från
närliggande områden enligt nedan citat.
”Samhällsrisk har inte beräknats i detta projekt men en
bedömning utifrån beräknade risknivåer för Brodal är att
samhällsrisken kommer på grund av det längre avståndet
till motorvägen att ligga under kriterier för bostäder och
arbetsplatser enligt Göteborgs översiktsplan samt i det
område där kostnadseffektiva åtgärder skall övervägas
enligt DNV’s kriterier.”
Brodal ligger inom 200 meter från Bockasjö 1 och ligger
liksom Bockasjö 1 i anslutning till Kust-till-kustbanan,
Viskadalsbanan samt riksväg 40. Vid beräkning av
samhällsrisk används individrisken tillsammans med
antal personer som vistas inom 200 meter från farligt
gods led. Eftersom Brodal ligger i närheten av Bocka-sjö
och bebyggelsen i och runt Bockasjö inte indikerar att
Bockasjö skulle vara persontätare än Brodal dras slut-
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satsen att en samhällsriskberäkning för Bockasjö skulle
ge samma slutresultat, det vill säga att kostnadseffektiva
åtgärder skall övervägas enligt DNV’s kriterier.
Riskbedömningen skulle kunna kompletteras med en
kvantitativ riskanalys med samhällsrisk beräknad men
vår bedömning är att det inte kommer att påverka
bedömningen av skyddsåtgärder för området.
Svar angående 6.2 Individrisk:
Riskbedömningen omformuleras till:
ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnväg
upprätthålls vid nybyggnation för att minska risken
för mekanisk påverkan
•

nya byggnader inom 30-50 meter från järnvägen
förses med tät brandfast fasad för att möjliggöra
utrymning av byggnad vid eventuell brand på
järnvägen.

S08 Lantmäterimyndigheten

I genomförandebeskrivningen under punkt 3 bör
ett tillägg göras. Rättighet till ledningar inom berörd
fastighet säkerställs med antingen avtalsservitut eller
genom ledningsrätt.
Kommentar

Texten under 3.2 Servitut och ledningsrätt i genomförandebeskrivningen förtydligas.
S09 Borås Elnät

Inom området finns ett flertal optokablar. I punkt
4.4.4 omnämns en anslutning från Bockasjögatan in
till byggnaden mittför kontorsdelen. Det är inte den
enda anslutningen. På baksidan, från Surbrunnsgatan
följande det prickade området mellan Bockasjö 1
och Myrten 2, finns en andra anslutning. Invändigt
sträcker den sig till samma anslutningspunkt som
anslutningen från Bockasjögatan.
Kommentar:

Texten i punkten 4.4.4 kompletteras med
informationen.
S10 TeliaSonera Skanova

Skanovas anläggning inom aktuellt detaljplaneområde
består av markförlagda kablar, vika framgår av bifogad
lägeskarta.
Kommentar:

Synpunkterna noteras och delges fastighetsägaren.
Allmänna ledningar inom fastigheten är belägna inom
u-område men rättigheter för ledningar bör säkerställas genom ledningsrätt eller avtalsservitut.
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S11 Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har förståelse för kommunens önskan
att upprätta en detaljplan som möjliggör de befintliga
verksamheterna att fortsätta i de befintliga lokalerna
i området. Dock ska det noteras att vid upprättande
av en ny detaljplan ska markens lämplighet prövas på
nytt i enlighet med dagens aktuella trafiksituation,
skyddsregler och riktlinjer för att bl.a. säkra människors hälsa och säkerhet. I nuvarande utformning
kan planförslaget inte anses tillgodose det fullt ut. De
rekommendationerna i den medföljda riskanalysen
behöver återspegla i planförslaget. Den aktuella
risksituationen behöver ses över och skyddsåtgärderna
som krävs ska säkerställas i godtagbar utsträckning.
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning:
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända
förhållanden att frågor som berör hälsa/ säkerhet eller
riksintresse/strandskydd/miljökvalitetsnormer/mellankommunala frågor måste lösas på ett tillfredsställande
sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett
antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen.
Motiv för bedömningen - Prövningsgrunder:
Planområdet är omgivet av trafikanläggningar som är
utpekade som anläggningar av riksintresse för kommunikation: Kust-till-kustbanan och Älvsborgsbanan
samt riksväg 40. Vilket innebär att särskilt hänsyn ska
tas så att inget hinder eller restriktioner förekommer
för dess funktioner. Dessutom fraktas farligt gods
både på riksväg 40 och Älvsborgsbanan. Risksituation
på grund av närheten till dessa måste hanteras enligt
dagens regler och riktlinjer.
Skyddsavstånd till transportled för farligt gods:
Vid planering av markanvändning i närheten av
trafikleder för farligt gods ska generellt hållas ett 30
m byggnadsfritt avstånd. I planen ligger befintliga
byggnader på ca 9- 20 respektive 60 meters avstånd
från järnväg och väg. Planförslaget anger att det inte
bedöms som kostnadseffektivt med åtgärder med
hänsyn till att risknivån är låg och att verksamheten
är befintlig. Länsstyrelsen anser att skyddsåtgärder ska
övervägas vid ny-, till- eller ombyggnad och det ska
regleras genom en planbestämmelse.
Riskanalysen tillhörande planförslaget föreslår en rad
åtgärder i samband med nybyggnation. Bl.a. föreslås
ett bebyggelsefritt avstånd på 30 meter från järnväg.
Det står också att den befintliga byggnadens placering
inte hade rekommenderats vid en nybyggnation. Men
på plankartan, i sin nuvarande utformning, tolkar
Länsstyrelsen att byggrätten slås fast på nuvarande
avstånd från Kust-till-kustbanan i den nordöstra delen
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av området. Länsstyrelsen ställer sig mycket frågande
och tveksam till detta. Det följer inte de rekommendationer som finns i riskanalysen och i f.d. Banverkets
och Räddningsverkets skrift ”Säkra järnvägstransporter
av farligt gods”.

Behovsbedömning:
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär
betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen delar
kommunens åsikt.

Kompletterande riskutredning:
På plankartan är ett område 15-30 meter från järnvägen markerat med + och med planbestämmelse om att
marken endast får bebyggas med parkeringsanläggning
och komplementbyggnader, skärmtak och liknande. I
riskanalysen föreslås att riskutredningen kompletteras
med en kvantitativ riskanalys om den plusmarkerade
ytan ska bebyggas. Det måste tydligare framgå vilken
typ av byggnader som kan uppföras på detta avstånd
från järnvägen. Det måste vara lätta, eftergivliga
konstruktioner för att inte skada de vagnar som spårar
ur. Det måste framgå av planbestämmelserna att innan
byggrätt kan ges ska riskerna utredas bättre. Länsstyrelsen noterar att planbestämmelsen i sin nuvarande
utformning medger att denna mark kan bebyggas
redan nu utan att en särskild riskanalys görs.

Länsstyrelsens kommentarer berör enbart hur
riskbedömningens slutsatser överförts till detaljplanen.
Detaljplanen ändras för att bättre överensstämma
med den ursprungliga riskutredningen, därmed anses
Länsstyrelsens, Räddningstjänsten samt Trafikverkets
synpunkter tillgodosedda. Inga ändringar i riskbedömningen görs. Se även svar till Trafikverket och
Räddningstjänsten.

Länsstyrelsen har haft kontakt med Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund (SÄRF) och fått kännedom
om att de siffror som anges i tabeller som visar
mängden farligt gods kan vara underskattade. Om så
är fallet behöver analysen uppdateras med nya siffror
och en bedömning göras utifrån nya siffror.
Förorenad mark:
I Planbeskrivningen (5.6.2) anges att det inte finns
idag kända markföroreningar inom området. Länsstyrelsen upplyser att det finns en miljöundersökning
av fastigheten Bockasjö 1 från 2003 som visar på
förhöjda halter av föroreningar som t.ex. As, Cu, Zu,
kolväten, PAH en bra bit över MKM samt visar även
förorening i grundvatten. Finns även PCB-kabel kvar
på fastigheten som tyder på att det kan finnas PCBförorening omkring den. Uppgifter om dessa finns hos
Miljöförvaltningen-miljötillsyn, Borås Stad.
Råd enligt 2 kap. PBL- Skyddsåtgärder:
Vidare rekommenderar Länsstyrelsen att ett skydd
längs med järnvägen bör möjliggöras som kan hindra
brandfarliga vätskor att rinna in på området. Detta
anordnas förslagsvis redan nu i detaljplanen och inte
hänskjutas till eventuell nybyggnation i området.
Götalandsbanan:
Planförslaget berörs av ett område av riksintresse för
framtida järnvägen, Götalandsbanan. Planen bör ta
hänsyn till detta för att inte försvåra fortsatt planering
av den framtida järnvägen (se också Trafikverkets
yttrande TRV 2012/50826, dt 2012-09-24).

Kommentar:

S12 Trafikverket

Av planbeskrivningen framgår att området där
NetOnNets butik ligger ska användas för handel
med skrymmande varor/sällanköpshandel och
lagerförsäljning. Av planbestämmelserna framgår dock
att området ska användas för industri/lager, betecknat
J i detaljplanen. Det är tveksamt om beteckningen J
är lämplig som beteckning om området i huvudsak
är avsett för handel. Trafikverket anser att den del av
byggnaden där NetOnNet ligger bör kunna användas
för lager, U, men är tveksam till att området också
används för industri eller handel.
Riksintressen för kommunikationer:
De båda järnvägarna Kust-till-kustbanan i öster och
Viskadalsbanan i väster samt riksväg 40 är av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap
§8. Kust-till-kustbanan är av interregional betydelse
och används både för gods- och persontransporter.
Viskadalsbanan har en viktig funktion för omledning
av trafik. Därför får det heller inte finnas särskilda
restriktioner på banan avseende möjligheterna att
transportera farligt gods.
Området berörs också av riksintresse för framtida
järnväg, Götalandsbanan. Den föreslagna exploateringen får inte försvåra drift, underhåll och framtida
utveckling av vare sig befintliga järnvägsanläggningar
eller en eventuell Götalandsbana.
Risker för olyckor med farligt gods och urspårning:
Såväl riksväg 40 som järnvägarna ligger nära planområdet och är utpekade transportleder för farligt gods.
Avståndet mellan NetOnNets byggnad och Kust-tillkustbanan är som minst endast 9 meter. Sannolikheten för olycka med farligt gods kanske bedöms som låg
men det verkar inte som sannolikheten för urspårning
(mekanisk påverkan på byggnaden) är beräknad.
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Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör
tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen
(spårmitt på närmsta spår). Det ger ett skyddsavstånd
för farligt gods vid urspårning samt att utrymme för
eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger även komplettering av riskreducerande åtgärder
om risksituationen förändras. Avståndet möjliggör
också viss utveckling av järnvägsanläggningen.
Enligt detaljplanen är ett område (markerat med plus)
15-30 meter från järnvägen möjligt att bebyggas med
parkeringsanläggning och komplementbyggnader,
skärmtak och liknande. I riskutredningen görs
slutsatsen att det behövs en kvantitativ riskanalys som
bekräftar risknivå och vilka skyddsåtgärder som behövs
för att göra det möjligt att bygga på denna yta. Kravet
på riskanalys saknas dock i detaljplanen, vilket är en
brist.
Enligt riskanalysen ska verksamheterna kontor, viss
vårdverksamhet samt idrott och föreningslokaler i
detaljplanen vara begränsade till de byggnader som
ligger längst bort från Kust-till-kustbanan. I förslaget
till detaljplan är dock kontorsverksamheten tillåten
inom större delen av fastigheten, som närmast ca 20
meter från Kust-till-kustbanan.
I riskutredningen görs bedömningen att den
befintliga byggnadens placering, på grund av närheten
till järnvägen, inte hade rekommenderats vid en
nybyggnation. I riskutredningen föreslås även ett
bebyggelsefritt avstånd vid nybyggnation på 30 meter
för att minska risken för mekanisk påverkan. Denna
begränsning saknas dock i detaljplanen.
Vid upprättandet av ny detaljplan måste markens
lämplighet bl.a. avseende risk och säkerhet prövas på
nytt, även om detaljplanen avser befintlig bebyggelse.
Byggnaden är också från början avsedd som postterminal medan den nya detaljplanen tillåter helt ny
typ av verksamhet. Det finns inte heller något som
hindrar uppförande av ny byggnad inom 30 meter
från järnvägen.
Trafiksäkerhet:
Den norra utfarten, från parkeringen vid NetOnNet
till Bockasjögatan (väg 157), ligger nära plankorsningen vilket bidrar till kort fordonsmagasin.
Kommentar:

Urspårning ingår som del i beräkning av individrisk
dock bara med konsekvensen att en farligt godsvagn
skadats. Trafikverket har rätt i sitt påpekande att på det
korta avstånd som är till fastigheten så kan personer
skadas vid en urspårning även om tåget inte är lastat
med farligt gods.
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Den första mer systematiska studien i Sverige av frekvenser för järnvägsolyckor som kan hota omgivningen
gjordes av VTI (1994). Detta arbete utvecklades senare
i Fredén (2001). Därefter har det, i samband med
olika större infrastrukturprojekt, genomförts ett antal
studier av urspårnings och sammanstötningsfrekvenser
för svensk järnvägstrafik. Skillnaderna i resultat mellan
de olika studierna är som regel små. Följande frekvens
användes i denna studie: Urspårning: 6,7*10-7 per tåg
km.
Individrisk beräknas med hjälp av sannolikhet för
en olycka samt andel personer som omkommer vid
olyckan. Individrisken för personer inom 0-50 meter
från spåret kan kompletteras med följande beräkning:
Tågkm: Byggnaden är cirka 100 meter lång, beräkning
för urspårning som leder till skadade personer utförs
därmed för 0,1 km.
Antal tåg: Enligt Trafikverkets MKB för ”Ny järnväg
Göteborg-Borås, 2006” kan, jämfört med nuvarande
trafik, de 10 avgångarna i varje riktning ökas till 22.
Beräkningen utgår från att denna frekvens gäller hela
året, det vill säga 365*22.
Andel tåg: Tåg som spårar ur längre än 5 meter från
spår (Fredén 2001)- <0,15.
Sannolikhet: Sannolikhet för urspårning som når
fram till byggnad på mer än 5 meters avstånd
=6,7*10-7*0,1*365*22*0,15.
För att få fram en individrisk krävs även antaganden
kring hur stor andel av de tåg som spårar ur som
skadar byggnaden så pass allvarligt att personer i
byggnaden skadas samt antaganden om hur stor
andel av personer i byggnaden som omkommer.
Troligtvis kommer det att resultera i en individrisk
som är låg där åtgärder skall övervägas om de är
kostnadseffektiva.
Även om individrisken för urspårning blir låg har
Trafikverket rätt i att det inte är bra med ett så
pass kort avstånd mellan byggnad och järnväg. Vid
nybyggnation hade ett så kort avstånd inte accepterats.
Skyddsåtgärder som är möjliga är antingen en vall
som förhindrar att ett urspårat tåg når byggnaden eller
urspårningsräl. På det korta avstånd som råder är det
svårt att göra en vall eller annat mekaniskt skydd och
det är inte alltid möjligt med en vall med avseende
på underlagets bärighet. Urspårningsräl försvårar
underhållet för en bana.
Baserat på ovanstående slutsatser bedöms skyddsåtgärder för att skydda byggnad för urspårning ej motiverat
på grund av att:
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•

Byggnaden är befintlig

•

Risk för urspårning som skadar byggnad och
människor bedöms som låg

•

Skyddsåtgärder som är möjliga är antingen
mycket kostsamma, inte möjliga eller försvårar
underhållet av banan.

Trafikverket skriver även i sitt yttrande att: Trafikverket
anser att områdena inom 30 meter från järnvägen
bör kunna användas för lager (U), men inte industri,
handel eller kontorsverksamhet. Riskbedömningens
slutsats är i huvudsak i överensstämmelse med
Trafikverkets bedömning. Riskbedömningens slutsats
är att endast verksamhet med låg personintensitet får
förekomma i befintliga byggnader inom 30 meter från
järnvägen, såsom lager, småskalig industri och annan
verksamhet med låg personintensitet.
S13 Vattenfall Eldistribution AB

Ingen erinran.
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postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
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webbplats boras.se/samhallsbyggnad

