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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2014
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer
med funktionsnedsättning 2014
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Framställan om kapitaltäckningsgaranti för BoråsBorås TME
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BESLUTSFÖRSLAG

Samverkan i EU-arbete och nationellt påverkansarbete
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att avge följande skrivelse till Sjuhärads Kommunalförbund Boråsregionen.

2013-12-04
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-12-04
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0656
Handläggare: Nanna Siewertz Tulinius, tfn
Datum/avdelningschef: 2013-11-25/AG

Programområde: 1

Sida
1(5)

PM
Datum
2013-12-16

Stadskansliet
Nanna Siewertz Tulinius

Dnr
2013/KS0656

Samverkan i EU-arbete och nationellt påverkansarbete
Med anledning av att West Sweden Ideell Förening på sin extrastämma den 31
oktober 2013 beslöt om nedläggning av sin verksamhet har ett arbete initierats av
Västra Götalandsregionen för att undersöka hur EU-arbetet i kommuner och region
skall fungera i framtiden. Västra Götalandsregionen har i detta arbete vänt sig till
kommunalförbunden i området för att undersöka kommunalförbundens samt
kommunernas nuläge och syn på det hur det framtida EU-arbetet ska organiseras.
Direktionen i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har i och med detta gett
kommunalförbundet i uppdrag att undersöka vilka behov kommunerna i Sjuhärad har
av samordning av det internationella arbetet.
Borås Stads tjänstemän har tillsammans med Boråsregionen Sjuhärad
kommunalförbund deltagit i gemensamma möten ledda av Västra Götalandsregionens
internationella sekretariat. Syftet med dessa möten har varit att bereda ett ärende inför
Beredningen för Hållbar Utveckling, BHU:s sammanträde den 3 december.
Med anledning av detta har Borås Stad tagit fram nedanstående sammanställning av
situationen i Borås Stad, nuläge och önskemål för det framtida arbetet.

Borås Stad:
Beskriv kort din organisations arbete – nu och ev planerade förändringar –
inom
1. EU-projekt (stöd, genomförande, omfattning, sektorer/program)
a. En inventering förra året visade att det fanns 100 pågående projekt runt
om i kommunens förvaltningar och bolag. Varje förvaltning ansvarar
för sina projekt. En internationell samordnare finns på
näringslivsenheten, Stadskansliet
2. Bevakning/påverkan i europeisk politik
a. Görs via West Sweden
3. Bevakning/påverkan i nationell politik
a. Görs av respektive förvaltning samt ev centrala funktioner.
4. EU-information/fortbildning till politiker och tjänstemän
a. Inbjudningar från West Sweden och andra organisationer skickas ut till
politiker och berörda tjänstemän. Internationell samordnare tar del av
dessa i möjligaste mån.
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b. En egen utbildning riktad till nyckelpersoner inom förvaltningar och
bolag startade 2012 samt seminarie för alla förvaltnings- och
bolagschefer med syfte att skapa samsyn i det internationella arbetet
och ge en bild av nyttan av internationellt arbete.
5. EU-information till externa parter och allmänhet
a. Bör mestadels bedrivas av Europa direktkontoret i Bollebygd
6. Profilering
a. Vi arbetar med profilering av Borås Stad inom några strategiska
områden bl a Textil och Mode samt Kretslopp och avfall.
7. Medlemskap i europeiska organisationer och nätverk
a. Borås Stad går nu med i ACTE som är en organisation för städer i
Europa med textil bakgrund. Syftet är att dels vara med i den
europeiska diskussionen om frågor som berör städer med vår
näringlivsstruktur, dels knyta oss närmare nya och gamla partners
samt dels initiera och finnas med tidigt i utformning av nya projekt
inom området.
b. Borås Stad ämnar även gå med i IPLA –det FN nätverk där Waste
Recovery (BS,BEM, HB, SP) är medlem och vars årskonferens 2013
IPLA Global Forum hölls i Borås i September.
c. Nedan följer en beskrivning av de nätverk som förvaltningar och bolag
uppgav sig vara medlemmar i i en inventering gjord 2012.

3

Aktivitetens namn

Status

Typ av aktivitet Partners

Beskrivning

Typ av enhet

HVFR
samarbetar/deltar i The
International
Association of
Hairdressing Schools
(IAHS)
ECAD (European
Cities Against Drugs)

Pågående

Nätverk

Norge och Finland

HVFR samarbetar med och deltar i
The International Association of
Hairdressing Schools (IAHS). Utbytet
alternerar mellan värdskap i olika
länder.

Utbildningsnämnden/
Almåsgymnasiet

Pågående

Nätverk

30 länder deltar

Borås Stad utnämnd till
en Säker och Trygg
kommun och därmed
upptagen i WHO:s
internationella nätverk
"Safe communities"

Pågående

Nätverk

Fritids- och
folkhälsonämnden/
SDN Väster
Fritids- och
folkhälsonämnden

SWEDISH
ASSOCIATION FOR
DIRECTORS OF
RESIDENTIAL
CARE HOMES FOR
THE ELDERLY,
S.D.E.
Nätverket för Nordiska
textilindustrimuseer

Pågående

Nätverk

SDE ingår i EDE som
har 19 medlemsländer i
Europa

ECAD har idag 251 medlemsstäder i
30 länder i Europa, varav 49
kommuner från Sverige.
År 1998 blev Borås Stad utnämnd till
en Säker och Trygg kommun och
därmed upptagen i WHO:s
internationella nätverk "Safe
communities". År 2008 blev Borås
Stad återutnämnd och ännu "Säkrare
och Tryggare". Ett intensivt arbete
ligger framför för att klara av att bli
omcertifierade 2013. Redan 1993 togs
det första handlingsprogrammet fram
för det skadeförebyggande arbetet i
Borås Stad.
Områdeschef samt två enhetschefer
inom Vård och omsorgsboende ÄO
Väster är med i nätverket SWEDISH
ASSOCIATION FOR DIRECTORS
OF RESIDENTIAL CARE HOMES
FOR THE ELDERLY, S.D.E.

Pågående

Nätverk

Industrihistoriska
nätverket

Pågående

Nätverk

Nordic Textile Art

Pågående

Nätverk

ETN= European
Textile Network

Pågående

Nätverk

Nätverket för Nordiska
11 aktörer bl.a.
textilindustrimuseer
Textilforum, Herning,
Nationalmuseum, Brede
Vaerk, Kongens Lyngby,
Haldens historiske
samlinger, Norsk
Trikotasjemuseum,
Salhus, Hordaland, VestAgder museet
Sjölingstad
Uldvarefabrik, Museum
Centre Vapriikki,
Tammerfors och
Norrköpings
stadsmuseum.
Innovatum Kunskapens Industrihistoriska nätverket
Hus, Forsviks
industriminne,
Stadsmuseet i Göteborg,
Bohusläns Museum i
Uddevalla och Västarvet
Nordic Textile Art – ett Nordiskt
textilt nätverk med fokus på textil
konst
ETN= European Textile Network

FRIPågående
Friluftsmuseiföreningen
i Sverige
Pågående
Medlemskap i den
internationella
museiorganisationen
ICOM (International
Council of Museums)
Pågående
Medlem i textila
kommittén Costume
Committee

Nätverk

Norge och Danmark

EAZA ( European
Association of Zoos
and Aquaria)
WAZA ( World
Association of Zoos
and Aquariums)

SDN Väster

Kulturnämnden/
Textilmuseet

Kulturnämnden/
Textilmuseet

Kulturnämnden/
Textilmuseet
Kulturnämnden/
Textilmuseet

FRI-Friluftsmuseiföreningen i Sverige

Kulturnämnden/
Borås Museum

Nätverk

Museerna har medlemskap i den
internationella museiorganisationen
ICOM

Kulturnämnden/
Museerna i Borås

Nätverk

Textilmuseet är medlem i den textila
kommittén Costume Committee som
behandlar textila samlingar

Kulturnämnden/
Textilmuseet

Pågående

Nätverk

Pågående

Nätverk

EAZA ( European
Association of Zoos and
Aquaria)
WAZA ( World
Association of Zoos and
Aquariums)

Borås Djurpark AB
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8. Aktiviteter i Bryssel
a. Tidigare i viss mån i relation till Götalandsbanan
9. Aktiviteter i Stockholm
a. T ex i relation till Götalandsbanan
b. Aktiviteter som stärker det nya Textile Fashion Center Tex under
Almedalsveckan i Visby.
c. Aktiviteter som stärker Kretsloppsfrågor och avfallsprojekt, t.ex.
Regeringens nätverk GSCN Global Sustainable Cities Network
10. Intern organisation och styrdokument för EU-arbetet
a. Internationell Policy finns och revideras under 2013
11. Annat EU-relaterat
Vilket behov av externt stöd och samverkan i EU-/nationellt arbete har din
organisation?
1. Information (om vad och i vilken form?)
a. Borås behöver stöd för att kunna bevaka utlysningar och Information
om för kommunen intressanta frågor. Detta bör göras samordnat –
åtminstone gemensamt för Sjuhäradskommunerna. Eventuellt via
Kommunalförbundet.
2. Partnersök för projekt
a. Det nätverk med andra regioner och med olika programkontor mm
som West Sweden har, har varit till stor nytta för oss hittills i
partnersökningar och informationsinhämtning. Vi kommer att behöva
hjälp med dessa bitar framöver. Förslagsvis från de organisationer
som kommer att ha kontor i Bryssel – VGR och Gbg.
3. Utformning av projektansökningar
a. I viss mån i behov av hjälp, men vi har viss möjlighet att göra detta
själva i dagslägen. Resurserna är dock knappa.
4. Genomförande av projekt
a. Stöd och tips kring administration och framför allt redovisning
efterfrågas.
5. Samverkan i policyfrågor
a. Ja
6. Utbildning/fortbildning
a. Ja
7. Stöd i Bryssel (med vad?)
a. Partnersökningar
b. Informationsbevakning av program och policyfrågor
8. Annat (vad?)
Vilka möjligheter att erbjuda stöd och samverkan externt i EU-/nationellt
arbete har din organisation?

5

Vilka möjligheter Borås Stad har att erbjuda stöd och samverkan beror
till stor del på hur informationsbevakning av program och utlysningar
samt partnersökningar kommer att fungera när West Sweden
försvinner. I dagsläget har vi inga extra resurser för sådana insatser.
Vi anser att åtminstone Sjuhäradskommunerna bör samordna sina
resurser i framtiden. Hur denna samordning görs beror på var det är
mest lämpligt att lägga kompetensen. En farhåga är att den resurs som
pengarna räcker till kommer att uppfattas som otillräcklig av alla. De
pengar som Sjuhäradskommunerna idag betalar till West Sweden är en
dryg miljon SEK . Om Västra Götalandsregionen eller Göteborg Stad
har möjlighet att bidra med information och kontakter i Bryssel är det
möjligt att en person kan bevaka de utlysningar som kommer samthålla
de andra kommunerna uppdaterade. Det är dock mycket viktigt att
detta bygger på djupgående kunskaper om hur respektive kommun
fungerar och vilka strategier och prioriteringar som görs. Den
internationella bevakningen och stödet måste kopplas till
verksamheternas inriktningar och behov.
Borås Stad ser även en möjlig lösning genom att köpa ett paketkoncept
från ett konsultbolag som bevakar stadens intressen.
Hur Borås Stad kommer att organisera det internationella arbetet
framöver beror också till stor del på hur vi väljer att samverka med
andra kommuner.

Handläggare: Janne Petersson
Telefon: 0723-66-62 65
E-post: janne.petersson@borasregionen.se

Utfärdat: 2013-10-21
Diarienummer XXX/13

Medlemskommunerna Sjuhärads
kommunalförbund

Samverkan i EU-arbete och nationellt påverkansarbete
Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde den 20
september 2013 att ge kansliet i uppdrag att inventera hur medlemskommunerna jobbar
med utveckling och samordning/delar på kompetensen när det gäller EU-program som
rör kommunal verksamhetsutveckling. I uppdraget ingår att kansliet ska ta fram
framtidsförslag i samråd med presidiet.
Parallellt pågår ett arbete på regional nivå som också ska ta fram förslag på hur ett mer
strukturerat och samordnat delregionalt, regionalt och, på sikt, nationellt påverkansarbete
kan organiserats.
Frågan har väckts eftersom en eventuell avveckling av West Sweden kan bli aktuell (beslut
tas på extrastämma den 31 oktober 2013).
För att få en bild av hur läget ser ut i Sjuhärad vill vi att ni, så gott det går, svarar på några
frågor (bilaga 1.). Vi vill gärna ha era svar före 12 november.
Vänliga hälsningar
Joakim Svärdström
Regionutvecklingschef
Janne Petersson
Regionutvecklare

Handläggare: Janne Petersson
Telefon: 0723-66-62 65
E-post: janne.petersson@borasregionen.se

Utfärdat: 2013-10-21
Diarienummer XXX/13

Bilaga 1. Frågor
Beskriv kort din organisations arbete – nu och ev planerade förändringar – inom
- EU-projekt (stöd, genomförande, omfattning, sektorer/program)
- Bevakning/påverkan i europeisk politik
- Bevakning/påverkan i nationell politik
- EU-information/fortbildning till politiker och tjänstemän
- EU-information till externa parter och allmänhet
- Ev. profilering av den interna EU-verksamheten
- Medlemskap i europeiska organisationer och nätverk
- Aktiviteter i Bryssel
- EU-aktiviteter i Stockholm
- Intern organisation och styrdokument för EU-arbetet
- Annat EU-relaterat
Vilket behov av externt stöd och samverkan i EU-/nationellt arbete har din organisation?
- Information (om vad och i vilken form?)
- Partnersök för projekt
- Utformning av projektansökningar
- Genomförande av projekt
- Samverkan i policyfrågor
- Utbildning/fortbildning
- Stöd i Bryssel (med vad?)
- Annat (vad?)
Vilka möjligheter att erbjuda stöd och samverkan externt i EU-/nationellt arbete har din
organisation? Kan vara externt till medborgare, akademi eller näringsliv?

SP 1 a) anmälningsärende

SP2

BESLUTSFÖRSLAG

Remissvar angående översyn och revidering av riksintresseområde för friluftslivet i Västra Götalands län
Länsstyrelsen ska lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande
och eventuellt tillkommande områden som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelsen har i
detta arbete följt Naturvårdsverkets särskilda riktlinjer som bland annat säger att det långsiktiga behovet
av tätortsnära särskilt ska beaktas. Slutligen är det Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten
som pekar ut vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet.
I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar kan tillföras. En av
utgångspunktema för områden av riksintresse för friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för många
människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket.
Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och revideringar av
områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i
Västra Götalands län ska som en av tre storstadsregioner särskilt beakta behoven av tätortsnära natur.
Efter avslutad remittering ska Länsstyrelsen med hänsyn till inkomna synpunkter överlämna sitt förslag
över riksintresseområden till Naturvårdsverket.
Beskrivning av Länsstyrelsens förslag
På grund av den korta tiden för Länsstyrelsens uppdrag så har brister i texter och avgränsningsförslag
inte kunnat genomarbetas i tillräcklig omfattning. Föreliggande förslag ska således inte betraktas som
Länsstyrelsens slutgiltiga förslag. Det fortsatta arbetet med utpekande av områden, deras avgränsningar
och beskrivningar kommer att ske först efter det att Länsstyrelsen tagit del av inkomna synpunkter efter
remisstiden.

Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Avge skrivelse enligt upprättat förslag.

2013-11-29
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-11-29
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0720 430
Handläggare: Bengt Himmelmann, 35 84 91
Datum/avdelningschef: 2013-11-25 / bh

Programområde: 2

Sida
1(2)
2013-12-16

Dnr 2013/KS0720

Handläggare: Bengt Himmelmann

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Remissvar angående översyn och revidering av
riksintresseområde för friluftslivet i Västra
Götalands län
Riksintressen bör hanteras i översiktsplanen
Översiktsplanen ska vara en överenskommelse mellan staten och kommunen om den
långsiktiga användningen av mark och vatten. I arbetet med Borås nya översiktsplan,
Öp15, ska parterna bl a samråda om avgränsning och skydd av riksintressen. Öpprocessen syftar dessutom till ett gott medborgar- och fastighetsägarinflytande.
Avsikten är att Öp15 sänds på samråd vid halvårsskiftet 2014. Borås Stad ifrågasätter
att Länsstyrelsen väljer att behandla denna viktiga fråga vid sidan om översiktsplanesamråden.
Syftet med riksintresset bör ges bättre kartavgränsning
Borås Stad är positiv till att Natura 2000-områden i Sparsör liksom Naturreservaten
vid Rya Åsar och vid Mölarp och Kröklings hage blir riksintressen för friluftsliv. Det
har tillsammans med höga naturvärden varit syftet med reservatsbildningarna.
Länsstyrelsen har valt att binda samman dessa reservat till ett större riksintresse som
dessutom omfattar Öresjö. Kommunstyrelsen är positiv till detta. Enligt den
avgränsning som Länsstyrelsen översänt ingår dessutom ett betydande antal
villaträdgårdar. De kan ha höga naturvärden men aldrig rekreationsvärden, särskilt
inte ur ett riksintresseperspektiv. Kommunstyrelsen har gjort en mer noggrann
avgränsning av området, uteslutit områden som inte omfattas av riksintressemotiven
och samtidigt utvidgat med andra delområden mellan Borås och Sparsör. Det av
Kommunstyrelsen föreslagna riksintresseområdet framgår av bifogad karta. Vi
kommer dessutom att översända en shp-fil för att underlätta för er.
Områdets bevarande och utveckling
Inom området bör inga åtgärder vidtas som motverkar syftet med riksintresset.
Däremot ska åtgärder välkomnas som bevarar och utvecklar friluftslivet. Detta ska
tydligt framgå av riksintressebeslutet.
Badplatserna inom området samt bl a roddklubbens och segelklubbens anläggningar
är mycket goda exempel verksamheter som stärker friluftslivets syften. Utvecklingen
av dessa områden får inte förhindras av beslutet.
I Länsstyrelsens beskrivning över möjliga aktiviteter i området påtalas utförsåkning
och snowboard. Dessa bör tas bort ur texten och ersättas av rodd.
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Ökad tydlighet i beslutet
I förslaget till beslut påtalas att ny bebyggelse kan skada områdets utpekade värden.
Vilken typ av bebyggelse avses? Här är det viktigt att vi är överens.
Det kan finnas en konflikt mellan allmänt beskrivna friluftsaktiviteter och vad som är
tillåtet inom enskilda naturreservat. Det bör framgå att det inom naturreservaten kan
finnas föreskrifter som reglerar nyttjandet.
Hur ser Länsstyrelsen på hierarkin mellan olika bestämmelser inom ett område,
detaljplan, strandskydd, riksintressen, Natura 2000 mm? Hur står de olika
riksintressena sig gentemot varandra – naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv, vad är
starkast?
Här förväntar vi oss en ökad tydlighet.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Översänds separat: Shp-fil för det reviderade området.
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Enligt sändlista

Remiss angående översyn och revidering av riksintresseområde för
friluftslivet i Västra Götalands län
Bakgrund
Enligt regleringsbrevet för 2013 ska Länsstyrelsen lämna underlag till Naturvårdsverket med översiktliga bedömningar av nuvarande och eventuellt tillkommande områden
som kan vara av riksintresse för friluftslivet. Länsstyrelserna ska lämna underlagen i
enlighet med Naturvårdsverkets riktlinjer. Det långsiktiga behovet av tätortsnära natur
ska särskilt beaktas.
Bestämmelserna om områden av riksintresse för friluftsliv har sitt ursprung i
naturresurslagen (NRL) 1987:12. Det är i huvudsak i förarbetena till NRL, prop.
1985/86:3 som statens syn på riksintresseområden för friluftsliv anges. I förarbetena
till miljöbalken 1997/98:45 s.29 anges att vad som anges i NRL gäller alltjämt.
Med anledning av uppdraget har Naturvårdsverket utformat särskilda riktlinjer för översynen av riksintressen för friluftsliv vilka bifogas. Riktlinjerna har tagits fram av Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten. Riktlinjerna innehåller bland
annat de kriterier som ska ge stöd vid urval av områden av riksintresse för friluftsliv och
en mall för dokumentationen av riksintressena.
Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som, enligt 2 § förordningen
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, lämnar uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden verken bedömer är av riksintresse för friluftslivet. Hittills har
215 områden i Sverige bedömts vara av riksintresse för friluftsliv.
I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv anges att det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar
kan tillföras. En av utgångspunktema för områden av riksintresse för friluftsliv bör vara
att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och
mycket.
Länsstyrelsens roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdateringar och revideringar av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och aktuella förhållanden. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska som en av tre storstadsregioner särskilt
beakta behoven av tätortsnära natur.
I information riktad till kommuner och andra intressenter redogjordes för Länsstyrelsens
arbete med den översyn som inleddes under våren 2013. I skrivelsen inbjöd Länsstyrelsen kommunerna och andra att inkomma med underhandssynpunkter. Några konkreta

c:\users\520818-001\appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\content.outlook\hw1b3i6c\missiv till remiss.docx

Postadress:
403 40 GÖTEBORG

Besöksadress:
Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
031-60 50 00 (växel)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)

2012-10-22

Diarienummer
500-19819-2013

synpunkter har inte lämnats men några har svarat att man hellre avvaktar med att lämna
synpunkter och komma med förslag till den nu föreliggande remissbehandlingen.
Under arbetets gång med att ta fram förslag till riksintresseområden har en del skriftliga
synpunkter inkommit från olika organisationer. Dessa kommer att behandlas som övriga
remissyttranden efter remisstidens utgång.
Efter avslutad remittering ska Länsstyrelsen med hänsyn till inkomna synpunkter överlämna sitt förslag över riksintresseområden till Naturvårdsverket.

Beskrivning av Länsstyrelsens förslag
Länsstyrelsen har till sin hjälp under sommaren anlitat konsultföretaget Calluna AB
för att se över befintliga riksintresseområden och föreslå eventuellt nya områden som
bedöms uppfylla kriterierna för riksintresse för friluftslivet. Resultatet har helt eller
delvis inarbetats i Länsstyrelsens förslag.
Vissa av de gamla områdena bestod ibland av upp till tre olika sifferbeteckningar
med anledning av den gamla länsindelningen i Skaraborgs, Älvsborgs och Göteborgs
och Bohus län som var aktuell när riksintresseområdena pekades ut. Som en följd av
länssammanslagningen har nu områdena fått nya numreringar och ibland även ändrade namn. På bifogade kartor redovisas såväl de nya gränsförslagen som de gamla.
På grund av den korta tiden för Länsstyrelsens uppdrag så har brister i texter och
avgränsningsförslag inte kunnat genomarbetas i tillräcklig omfattning. Föreliggande
förslag ska således inte betraktas som Länsstyrelsens slutgiltiga förslag. Det fortsatta
arbetet med utpekande av områden, deras avgränsningar och beskrivningar kommer
att ske först efter det att Länsstyrelsen tagit del av inkomna synpunkter efter remisstiden.
Utöver redovisade områden överväger Länsstyrelsen efter samråd med övriga berörda länsstyrelser föreslå Vättern som ett nytt riksintresseområde för friluftslivet.
Datum för att lämna synpunkter och förslag
Synpunkter och förslag på ändringar av Länsstyrelsens underlag ska ha kommit in till
Länsstyrelsen senast måndagen den 16 december 2013.

Sven Swedberg
Robert Andersson
Bilagor
1. Blanketter med beskrivning av respektive riksintresseområde
2. Översiktskarta över samtliga områden som föreslås bli riksintresse för friluftslivet.
3. För detaljkartor, se Länsstyrelsen hemsida: http://extwebbgis.lansstyrelsen.se/Vastragotaland/Infokartan/
4. Naturvårdsverkets riktlinjer
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Bokedalen och Jonsereds strömmar
Bredfjället
Bullarelandskapet
Dalslands sjö- och kanalsystem
Delsjöområdet
Djuröarkipelagen, Brommö-Torsö-Fågelö
Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön
Fjällbo-Bergsjön
Gullmarsfjorden/Gullmarnområdet
Göta kanal
Göta och Nordre älv och Nordre älvs estuarium
Göteborgs norra och södra skärgård
Halle- och Hunneberg
Hassungared
Havstensfjorden, se även FO42
Herrestadsfjället - Viksjön
Hjortmarka
Härskogenområdet
Höghedenområdet
Hökensås
Kinnekulle
Klippan
Komosse
Kroppefjäll
Kynnefjäll
Kållands ö och Hindens rev
Lugnåsberget - Vristulven
Lygnern och Storåns dalgång
Lärjeåns dalgång
Maderna-Bråtaområdet
Mösseberg
Norra Bohusläns kust
Nääs ekhagar
Rambomossen, Hålsjön samt Rådasjön med Gunnebo
Risvedenområdet
Rya åsar samt Öresjö, Mölarps ö och Kröklings hage
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Södra Bohusläns kust
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Tresticklans nationalpark och Boksjön
Vänern Dalbosjön
Norr Brommö-Djurö
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Norra Dalslands Vänerstrand
Vättlefjäll
Ålleberg
Åsunden - Hofsnäs
Ängårdsbergen med Slottskogen och Fässbergsdalen
Ätrans dalgång
Örekilsälven nedre del
Öresjöarna med Hyltenäs kulle samt sjön Tolken
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1. Uppdraget och genomförande
I regleringsbrevet för 2012 har Naturvårdsverket fått i uppdrag att göra en
översyn av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet enligt
3 kap. 6 § miljöbalken, särskilt med beaktande av de långsiktiga behoven av
tätortsnära natur. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 28 februari 2014.
Bestämmelserna om områden av riksintresse för friluftsliv har sitt ursprung i
naturresurslagen (NRL) 1987:12. Det är i huvudsak i förarbetena till NRL, prop.
1985/86:3 som statens syn på riksintresseområden för friluftsliv anges. I
förarbetena till miljöbalken 1997/98:45 s.29 anges att vad som anges i NRL
gäller alltjämt.
I propositionen 2009/10:238 - Framtidens friluftsliv har synen ytterligare
definierats och här anges att det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden
har god aktualitet genom att ny kunskap och nya bedömningar kan tillföras. En
av utgångspunkterna för områden av riksintresse för friluftsliv bör vara att
områdena är viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta
och mycket.
Det är Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten som enligt 2 §
förordningen(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden lämnar
uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden verken bedömer är av riksintresse för friluftslivet. Hittills har 215 områden i Sverige bedömts vara av
riksintresse för friluftsliv.
För översynen av områden av riksintresse för friluftslivet har Naturvårdsverket i
samråd med Havs- och vattenmyndigheten tagit fram dessa riktlinjer.
Riktlinjerna innehåller bland annat de kriterier som ska ge stöd vid urval av
områden av riksintresse för friluftsliv och en mall för dokumentationen av
riksintressena.
Länsstyrelsernas roll är att utifrån dessa riktlinjer ge förslag på uppdatering och
revidering av områden av riksintresse för friluftsliv utifrån ny kunskap och
aktuella förhållanden. Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna ska särskilt
beakta behoven av tätortsnära natur.
Länsstyrelserna tar fram underlag för översynen och det innefattar även dialog
med kommunerna. Länens underlag med föreslagna revideringar och uppdaterad
dokumentation ska senast den 31 december 2013 lämnas till Naturvårdsverket.
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2. Bakgrund
Allmänt om riksintresse
Områden som är av nationell betydelse för en rad vitala samhällsintressen kan
bedömas vara (pekas ut som) områden av riksintresse för just dessa ändamål.
Det gäller såväl områden som är särskilt värdefulla för naturvården,
kulturmiljövården eller friluftslivet, som områden med värdefulla material eller
som är särskilt lämpliga för anläggningar för energiproduktion, vattenförsörjning
m.m. Områden som är av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan
påtagligt skada deras värden eller möjligheterna att använda dem för avsett
ändamål. Ett antal centrala myndigheter har ansvar för att bedöma och lämna
uppgifter om områden som de bedömer vara av riksintresse för de
samhällsintressen som de företräder. Denna typ av riksintresseområden, regleras
i 3 kap. miljöbalken - de grundläggande hushållningsbestämmelserna.
Hushållningsbestämmelserna ska beaktas i bl.a. plan- och tillståndsfrågor och
påverka de beslut som avser en ändrad användning av ett område. De ska
tillämpas tillsammans med andra regler i miljöbalken och i annan lagstiftning –
aldrig fristående.
Bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken utgår från att man så långt möjligt ska
kunna utnyttja mark- och vattenområden för flera olika ändamål samtidigt
genom god planering och hänsyn från respektive verksamhet. Men avvägningar
måste också göras mellan intressen som inte går att förena. Bedömningen att ett
område är av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken för ett visst ändamål innebär
att detta intresse ska ges företräde framför andra allmänna och enskilda intressen
när frågor om markanvändning avgörs. Hänsynen till riksintresset gäller oavsett
om en planerad verksamhet eller åtgärd avser mark innanför eller utanför det
redovisade områdets gränser. Det väsentliga för bedömningen för ett område
enligt 3 kap. miljöbalken är om värdena för riksintresset skadas påtagligt och om
det finns eller inte finns konkurrerande riksintressen för samma område.
Att ett område är redovisat som riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken innebär
inte ett ovillkorligt skydd eller en direkt rätt att använda det för det ändamål som
det redovisats för. Ett område eller delar av det kan dessutom bedömas vara av
riksintresse för mer än ett ändamål. Det är först i en juridiskt bindande plan eller
i en tillståndsprövning som frågan om dess användning slutligen avgörs.
Det är Naturvårdsverket och Havs-och vattenmyndigheten som enligt 2 §
förordningen(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden lämnar
uppgifter till länsstyrelserna om vilka områden verket bedömer är av riksintresse
för friluftslivet. Hittills har 215 områden i Sverige bedömts vara av riksintresse
för friluftsliv. Naturvårdsverket har även ansvar för att redovisa områden som
bedöms vara av riksintresse för naturvård. Naturvårdens och friluftslivets
områden av riksintresse sammanfaller ofta.
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Vikten av friluftsliv
Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse utomhus i natur- och
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Friluftslivet kan utövas som en form av rekreation eller som ett sätt att utmana
sig själv genom att utöva någon form av friluftsaktivitet. Friluftslivet stärker
människors naturupplevelser och förhållningssätt till växter, djur och landskap.
Det kan öka kunskapen och förståelsen för natur- och miljövård samt öka
förståelsen för att bevara biologisk mångfald. Friluftsliv är viktigt för många
människor idag när allt fler lever i större tätorter.
Syftet med friluftsliv varierar från individ till individ och om det bedrivs på
vardagar eller om det bedrivs under en längre ledighet. Man vill utöva friluftsliv
närmare hemmet under vardagar och helger men på längre ledigheter vill man
kunna utöva friluftsaktiviteter längre bort. Ett aktivt friluftsliv medför att
människor rör på sig ute i naturen och bidrar till återhämtning och motion vilket
leder till en ökad folkhälsa.
Friluftslivsaktiviteter kan vara allt från promenader till klippklättring.
Friluftslivet har utvecklats under årens lopp och mer krävande aktiviteter som
t ex kajakpaddling, avancerad skidåkning och klippklättring har fått ökad
betydelse. Friluftsliv kan gränsa till idrottsutövande men skillnaden är dock att
det inte finns något tävlingsmoment i friluftsutövandet, utom möjligtvis mot sig
själv. För vissa utövare är själva aktiviteten motivet för upplevelsen och för
andra är vistelsen i det speciella landskapet källan till välbefinnande och
rekreation. I Friluftsforskning rapport 4 ”Vad är friluftsliv?”, 2008 listas de
vanligaste friluftsaktiviteterna. Den vanligaste aktiviteten som utövas är
”strövande i skog och mark”.
Friluftsliv är något som alla ska ha möjlighet att utöva. Den tätortsnära naturen
har särskilt stor betydelse för den vardagliga rekreationen och möjlighet till
friluftsliv i närmiljön. De flesta naturbesök sker i den tätortsnära naturen. Att
dessa områden har en god tillgänglighet har också betydelse för människor med
funktionsnedsättningar. Den pedagogiska betydelsen som naturvistelser fyller är
oerhört viktiga för barn och ungdomar. Äldre personer har lättare att nå
naturområden som finns i närheten av hemmet.
För att kunna planera för friluftsliv och naturturism behövs undersökningar av
var människor vill vara för att utöva friluftsliv. Faktorer som transporter till och
från området, tillgänglighet till information, leder, rastplatser möjlighet till
samvaro och friluftsutövarens egna resurser har lika stor betydelse som
landskapets kvaliteter.
Det kan också vara viktigt att det finns områden med mindre tillgänglighetsgrad
för de som utövar friluftsaktiviteter under en längre tid och som har stora krav på
naturupplevelser sk ”vildmarksområden”.
Naturområden för friluftsliv bör beskrivas utifrån friluftslivets perspektiv med
platsens betydelse för aktiviteten och/eller för upplevelser och rekreation. En
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grupp av friluftslivsutövare söker sig till områden som passar för den typ av
friluftsaktivitet som man ägnar sig åt. Man ser naturen mer som en arena med
speciella förutsättningar medan de friluftslivsutövare som söker sig till naturen
för rekreation vill vistas i opåverkad natur fri från störningar som exempelvis
buller, skräp och skogsbruksåtgärder.
Olika typer av friluftsaktiviteter kan påverka utövarna och kan upplevas
störande. Exempel på sådana konflikter är turåkare på skidor och skoteråkare,
kanot och motorbåtar, cyklister och vandrare, jägare och bärplockare. För att
lösa presumtiva konflikter så kan man till exempel erbjuda två olika leder där
den ena aktiviteten inte behöver störa den andra.
Om ett område får ett ökat antal besökare kan det medföra ett ökat slitage både
på mark och på vegetation men även på tillgänglighetsanordningar. Skräp och
bristande skötsel av friluftsanordningar påverkar upplevelsen för en
friluftsutövare negativt. Genom att informera om olika friluftsområden, vilken
servicegrad de har, minskas risk för slitage inom frilufts- och naturområden med
minskad tillgänglighet som följd. För att friluftsområden ska fylla sin funktion
för friluftslivet och värdena ska bevaras är det viktigt att följa upp nyttjande och
eventuellt slitage på anordningar och natur.

Tätortsnära natur
I prop 2009/10:238 Framtidens friluftsliv betonas att det är kommunerna som
bör verka för att tillgodose behovet av tätortsnära natur i den kommunala
planeringen. Det är viktigt att kommunerna behandlar bevarande av och tillgång
till tätortsnära natur i den kommunala översiktsplaneringen, särskilt i tätorter där
konkurrensen om mark är hög.
Tätortsnära natur brukar definieras geografiskt som en zon med minst en
kilometers radie runt tätorten. Ju större ort desto större zon, eftersom fler då
besöker den kringliggande naturen. I Storstockholm omfattar den tätortsnära
zonen ett område med 30 kilometers radie runt centrum. Tid och tillgänglighet
kan också användas för att definiera vad som är tätortsnära natur. 1
Naturvårdsverket har, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag till mätbara
mål för friluftslivspolitiken. Ett av de mål som föreslås är Attraktiv tätortsnära
natur. Definitonen av målet är att befolkningen har tillgång till ett tätortsnära
landskap med höga frilufts-, natur- och kulturmiljövärden som bevaras, vårdas
och nyskapas.
I dag bor en majoritet av Sveriges befolkning – omkring 85 procent – i tätorter.
Bara de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö har cirka 2,3
miljoner invånare (SCB 2010). Den tätortsnära naturen har därför stor betydelse
för möjligheten till friluftsliv i vardagen för många människor.

1

Prop 2009/10:238
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Den tätortsnära naturen är särskilt betydelsefull, eftersom studier visat att ju
närmare människor har till parker och natur, desto oftare tar de sig dit. Ligger
naturen längre bort än 1 kilometer minskar benägenheten att besöka den.
Tillgång till tätortsnära natur är grundläggande för vår hälsa och vårt psykiska
välbefinnande. Därför blir ett bevarande av gröna, även mindre, områden i
närheten av människors bostad och arbetsplatser en samhällsekonomisk
investering.
Den tätortsnära naturen är inte bara värdefull för friluftslivet utan också för
bevarandet av den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden. Såväl
landområden som sjöar och vattendrag är betydelsefulla för friluftslivet.
Naturen gör också tätortsmiljön sundare genom ett antal så kallade
ekosystemtjänster:
•

•

Parker och grönområden dämpar buller från trafik och industrier.
Samtidigt fungerar deras växtlighet som filter för luftföroreningar.
Parker och grönområden kan också fördröja dagvatten vid kraftiga regn.
Dammar och våtmarker renar dag- och avloppsvatten från näringsämnen
och en del föroreningar, innan det släpps vidare ut i vattendrag och sjöar.
Eftersom våtmarkerna lockar till sig ett rikt fågelliv, blir de också ofta
populära friluftsområden.

Länsstyrelserna i de tre storstadslänen har på uppdrag av regeringen tagit fram
särskilda program för skydd av tätortsnära natur. Genom programmen kommer
viktiga tätortsnära naturområden att få ett långsiktigt skydd i storstadsområdena,
där konkurrensen om mark är som störst, främst genom skyddsformen naturreservat. Regeringen har i länsstyrelsernas regleringsbrev för 2010 gett
länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län i uppdrag att
fortsätta genomförandet av skyddet av tätortsnära natur i enlighet med
programmen med inriktningen att de ska vara genomförda 2015.
I propositionen 2009/10:238 anges att en av utgångspunkterna för områden av
riksintresse för friluftsliv bör vara att områdena är viktiga för många människors
friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket. I denna översyn gäller denna
utgångspunkt framförallt för områden med tätortsnära natur i de tre storstadsregionerna.
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3. Riktlinjer för översynen
Det är av stor vikt att utpekade riksintresseområden har god aktualitet genom att
ny kunskap och nya bedömningar kan tillföras. Vid denna översyn av områden
av riksintresse för friluftslivet har därför de kriterier, som togs fram för att välja
ut områden av riksintresse för friluftsliv på 1980-talet, uppdaterats utifrån det
faktum att friluftslivet kontinuerligt utvecklas. Behovet av tätortsnära natur har
även beaktats. Kriterierna ska ge stöd för översynen som innebär uppdatering
och revidering av områden.
För befintliga riksintresseområden ska länsstyrelsernas arbete i första hand
inriktas på att se över områdets geografiska avgränsning och uppdatera
dokumentationen för områdena. I de fall nuvarande gräns inte är förenlig med
kriterierna ges förslag till ändrad avgränsning. Översynen kan även leda till att
nya områden föreslås och att områden utgår på grund av att värdena för
riksintresset inte längre finns.
Enligt prop 2009/10:238 bör en av utgångspunkterna för områden av riksintresse
för friluftslivet vara att områdena är viktiga för många människors friluftsliv och
att de kan nyttjas ofta och mycket.
Länsstyrelserna i de tre storstadsregionerna ska därför, förutom ovanstående
revidering, särskilt beakta behovet av områden för tätortsnära natur. Här kan de
program för skydd av tätortsnära natur som tagits fram på uppdrag av regeringen
utgöra ett viktigt underlag.
Ett av målen med översynen är en kvalitetshöjning av beskrivningen av
områdena av riksintresse för friluftslivet, det gäller både befintliga områden och
nya föreslagna områden. Beskrivningen av områdena benämns fortsättningsvis
värdebeskrivningar.
För befintliga områden revideras värdebeskrivningarna utifrån ny kunskap och
aktuella förutsättningar. Detta innebär att beskrivningarna förbättras och att de
kriterier som avgör riksintresset preciseras. Det ska tydligt framgå av
värdebeskrivningarna motivet till riksintresset och förutsättningarna för att
natur- och friluftslivsvärdena ska kunna behållas. I de fall där ett riksintresse
geografiskt berör flera län, förutsätts samarbete mellan två eller flera
länsstyrelser för det specifika riksintresset. Värdebeskrivningarna ska i
möjligaste mån följa en gemensam mall som finns på sidan 15.
Områden av riksintresse för friluftslivet ska geografiskt anges i VIC Natur, där
även länkade filer med beslut och värdebeskrivning ska finnas tillgängliga för
handläggare och allmänhet.
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4. Urval och avgränsning
För översynen av områden av riksintresse för friluftslivet har Naturvårdsverket
och Havs- och Vattenmyndigheten tagit fram kriterier – huvudkriterier,
stödkriterier och en exempelsamling av friluftsaktiviteter. Kriterierna ska ge stöd
för uppdateringen och revideringen av områden. De baseras huvudsakligen på de
kriterier som Naturvårdsverket använde vid utpekandet av de nuvarande 215
områden av riksintressen för friluftsliv, som gjordes i slutet av 1980-talet.
Kriterierna har uppdaterats utifrån det faktum att friluftslivet kontinuerligt
utvecklas. Behov av tätortsnära natur har även beaktats.

Utgångspunkter
Utgångspunkten för att ett område ska bedömas som riksintresse för friluftslivet
är att området har så stora friluftsvärden på grund av särskilda natur- och/eller
kulturkvaliteter och tillgänglighet för allmänheten, att det är eller kan bli
attraktivt för besökare från hela eller en stor del av landet eller utlandet, dvs. det
har turistiskt intresse.
Vidare bör områden av riksintresse för friluftsliv vara områden som är viktiga
för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket. Denna
utgångspunkt gäller framförallt för de tre storstadregionerna där behovet av
tätortsnära natur särskilt ska beaktas. Där kan det finnas områden som är av
nationellt intresse och som nyttjas ofta och mycket.
Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse utomhus i natur- och
kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling.
Ett område som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet ska förutom
ovanstående utgångspunkter uppfylla något eller några av följande tre
huvudkriterier:

Huvudkriterier
•

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i
natur- och/eller kulturmiljöer.

•

Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.

•

Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna
friluftsaktiviteter och därmed berikande upplevelser.

För ytterligare vägledning i bedömningen om ett område är av riksintresse för
friluftsliv ska ett antal stödkriterier beaktas. De huvud- och stödkriterier som är
relevanta för riksintresset anges i värdebeskrivningen. Urval görs bland
nedanstående stödkriterier, som är indelade i tre grupper:
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Stödkriterier
1. Berikande upplevelser i natur- och/eller kulturmiljö:
•

intresseväckande naturvärden

•

intresseväckande kulturvärden

•

orördhet (frånvaro av ingrepp i landskapet)

•

stillhet/tystnad/låg ljudnivå

•

tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick över landskap
och vatten m.m.)

•

omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten
vegetation, kulturprägel m.m.)

•

särprägel (en för regionen avvikande naturföreteelse; storslagen natur)

•

att området har sällsynta växter och djur

•

artrikedom

2. Goda naturgivna förutsättningar för friluftsliv:
Naturområden med särskilt goda förutsättningar för att bedriva friluftsaktiviteter:
•

bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar

•

lämplig terräng med variationsrik topografi

•

terrängförhållanden utan hindrande blockighet, snårigheter, brutenhet
eller myrrikedom

•

förekomsten av sammanhängande gröna stråk

Naturområden med särskilt goda förutsättningar att bedriva friluftsaktiviteter
som är beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som:
•

vattenanknutna friluftsaktiviteter ex forspaddling

•

berg/ klippor lämpligt för klättring
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•

områden där man bedriver friluftsliv förhållandevis ostört, dvs att man
under längre tid inte ser hus, vägar och endast ett fåtal andra besökare
(”vildmarksområden”)

3. Goda förutsättningar för att behålla och förbättra värden:
•

naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens

•

tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjade

•

förutsättningar för att vårda området (både ekonomiska och naturgivna
förutsättningar)

•

förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering,
parkering, eldstäder, lägerplatser, vindskydd o.s.v.

•

att det finns markerade leder och informationsskyltar

•

förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder m.m.

•

möjligheterna att komma till och in i området samt vistas i eller i
anslutning till området. Exempelvis kommunikation (förekomst eller
möjlighet) till och från ett område (buss, bil, tåg, båt, cykel)

•

möjlighet att bevara områden utan omfattande anordningar eller
anläggningar (”vildmarksområden”)

•

frånvaro av hinder för områdets användning för friluftsändamål, t.ex.
inga eller små inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter
Vid urval av områden ska även de friluftsaktiviteter anges som med fördel kan
utövas i respektive område.
Här ges exempel på friluftsaktiviteter som kan bedrivas inom områden av
riksintresse för friluftsliv. Exemplen ska ge stöd och vägledning vid värderingen
av områden.
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Exempel
Vandring
Strövande
Promenader
Turåkning på skidor
Längdåkning
Utförsåkning på skidor
Snowboard
Skridskoåkning
Snöskovandring
Terrängcykling
Bad
Båtliv
Kanot
Forspaddling
Naturupplevelser
Kulturupplevelser
Fritidsfiske
Bär- och svampplockning
Jakt
Bergsklättring
Klippklättring
Löpning
Orientering
Geocaching
Fågelskådning
Skoteråkning längs skoterleder
Ridning
Hundspann
Kiting/Skärmflygning
Övernattning/tältning
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Områdets avgränsning
Avgränsningen av områden av riksintresse för friluftsliv ska vara tydliga och
väldefinierade. Vid bestämning av ett områdes avgränsning kan bland annat
följande beaktas.
•

Den sammanhängande ytans storlek relateras dels till verksamheternas
art, dels till deras förväntade intensitet.

•

Någon nedre arealgräns för ett riksintresse finns inte utan det är värdet i
sig som avgör riksintresset.

•

Möjlighet att få buffertzoner till skydd mot yttre störningar bör beaktas.

•

Förutsättningar för olika typer av friluftsaktiviteter.

•

För stora omfattande områden kan det finnas behov att dela upp området
i delområden.

NATURVÅRDSVERKET
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5. Dokumentation
Riksintresseområden dokumenteras i värdebeskrivningar med tillhörande karta.
Ett av målen med översynen är en kvalitetshöjning när det gäller
beskrivningarna av områden av riksintresse för friluftsliv, både vad gäller
befintliga områden liksom nya föreslagna områden.
För områden som redan är utpekade som riksintresse för friluftsliv ska befintliga
registerblad/värdebeskrivningar med tillhörande karta ses över utifrån ny
kunskap och aktuella förhållanden. För nya föreslagna områden ska det också
finnas förslag till värdebeskrivning med tillhörande karta.
Det är länsstyrelserna som tar fram förslag till värdebeskrivningar. Värdebeskrivningarna ska i möjligaste mån utformas på ett enhetligt sätt enligt den
mall som finns på sidan 15. Beskrivningarna ska förutom områdets namn och
belägenhet innehålla riksintresseområdenas värden. Det ska tydligt framgå
anledningen till att området bedöms vara av riksintresse för friluftslivet. Särskilt
viktigt är det att ange förutsättningar för bevarande. Även uppgifter om vilka
åtgärder och verksamheter som bedöms kunna skada ett riksintresseområde och
därför inte bör tillåtas ska redovisas.
Områdenas ska även anges grafiskt i VIC Natur, enklast genom att man skickar
de reviderade områdena som shape-filer till Naturvårdsverket samt bifogar pdffiler med värdebeskrivning, så att dessa kan länkas via kartorna.
Rätt utformade värdebeskrivningar är en viktig grund för tillämpningen av
bestämmelserna i plan- och bygglagen och i miljöbalken. Värdebeskrivningarna
har också stor betydelse för kommunernas redovisning av riksintresseområden i
översiktsplanen.
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Mall för utformning av värdebeskrivningen
Värdebeskrivningen bör utformas enligt nedanstående mall. Inom parentes efter
respektive underrubrik ges ett förtydligande av vad som bör anges.
OMRÅDE AV RIKSINTRESSE FÖR FRILUFTSLIV I xxx LÄN
Namn och datum:
(Namn på personer som fyllt i uppgifter. Datum för ev. revidering anges
inom parentes efter respektive namn.)
Områdesnummer och områdesnamn:
(För vissa områden kan det finnas behov av delområdesbeskrivning
bland annat på grund av områdets storlek.)
Kommun:
(Namn och kommunnummer )
Riksintresset berör flera kommuner:
(Ange vilka kommuner som berörs. Krävs det mellankommunala
överväganden och samordning för att säkra ett riksintresses värde?)
Area:
Ha (Ange totalareal uppdelad på land/vatten. Arealen anges på
motsvarande sätt för ev. ingående delområden)
Huvudkriterier:
(Ange vilka huvudkriterier i dessa riktlinjer som ligger till grund för urvalet
av området.)
Stödkriterier:
(Ange vilka stödkriterier i dessa riktlinjer som ligger till grund för urvalet
av området.)
Friluftsaktiviteter:
(Ange vilka friluftsaktiviteter som kan utövas inom området.)
Beskrivning av områdets värden:
(Beskriv motiven för urvalet av området dvs utveckla de huvud -och
stödkriterier som ligger till grund för urvalet av område. Beskriv även
förutsättningarna för de friluftsaktiviteter som ligger till grund för urvalet
av område.)
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:
1) (Ange de åtgärder som behövs för att bevara områdets värden för
friluftslivet t ex underhåll och skötsel.)
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2) (Beskriv de åtgärder, verksamheter och andra intressen som
påtagligt kan skada områdets värden. Se vidare textavsnittet
Förutsättningar för bevarande av områdets värden )
3) (Ange möjligheterna att utveckla områdets värden för friluftslivet.)
Planering och säkerställande:
(Ange om området berörs av t ex. förordnande enligt miljöbalken, Natura
2000-område, plan- och bygglagen, skogsvårdslagen, Ramsar-område
eller annan konvention, strandskydd, civilrättsliga avtal eller omfattas av
föreskrifter enligt fiskelagen som t.ex. fredningsområde för lax eller
öring.)
Områdets huvuddrag:
(Fri beskrivning av området. Eventuella delområden beskrivs för sig. Här
redovisas de förhållanden som gör området särskilt värdefullt för
allmänhetens friluftsliv i följande ordning: regionala drag, natur- och
kulturförhållanden. Även förekommande aktiviteter, samt områdets
åtkomlighet /t.ex. vägar och allmänna kommunikationer/, tillgänglighet,
friluftsanordningar samt service /t.ex. proviantering, toalett,
handkappanpassning/ och information.)
Områdets avgränsning:
(Ange om området fortsätter in i grannlän eller om området är en del i ett
större system för friluftsaktiviteter som bedrivs under flera dagar t.ex.
vandring, paddling eller cykling. Eventuella oklarheter kring riksintressets
avgränsning anges också under denna rubrik.
Områdets geografiska avgränsning ska anges grafiskt i VIC Natur,
enklast genom att man skickar det reviderade området som shape-filer till
Naturvårdsverket. Shape-filen ska innehålla namn på området,
kommun/kommuner och länsstyrelse.)
Andra riksintressen som berörs:
(Ange om området berör andra riksintresseområden eller omfattas av
bestämmelser enligt 4 kap. miljöbalken. )
Övrigt underlag:
(Här anges exempelvis friluftsplaner, rapporter från storstadsuppdraget
(gäller Stockholm, Göteborg och Malmö ), grönplaner,
naturvårdsprogram, regionala tillväxtprogram, regionala
utvecklingsprogram, landskapsanalyser och landskapsstrategier
inventeringar, bevarandeplaner eller om områden omfattas av åtgärder
inom ramen för miljömålsarbetet. Beteckningar i respektive inventering
anges.)
Referenser:
(Nyckelreferenser, litteratur och kartor som klarlägger områdets
friluftsvärden och naturförutsättningar.)
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Förutsättningar att behålla upplevelsevärden

Förutsättningarna att behålla värdena i områden av riksintresse hänger
samman med vilka mål som sätts för bevarandet, vad som kan påverka värdena
och hur mycket värdena påverkas. För att karaktärisera värdena behövs tydliga
värdebeskrivningar. Enligt 3 kap. 6 § MB ska områden av riksintresse för
friluftslivet skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess natur- eller
kulturmiljö.
Hot och konflikter kan bestå av verksamheter (exploatering, arbetsföretag,
anläggningar etc.) och förändrad markanvändning såsom upphörande jordbruksoch beteshävd, trakthyggesskogsbruk, vägdragningar. Naturmiljön kan skadas av
exploatering, arbetsföretag och andra verksamheter såväl inom ett område som
utanför dess gränser. Våtmarker, sjöar och vattendrag kan influeras av
verksamheter i influensområdet, som hydrologiskt utgörs av tillrinningsområdet.
Genom att följa upp områdets nyttjande och vilka friluftsaktiviteter som bedrivs
så kan man göra en bedömning av vilka konsekvenser en förändring av
naturmiljön kommer att få för friluftsövandet i området.
Inverkan av enskilda företag i nuet och framtiden kan vara begränsad, men de
samlade effekterna av många arbetsföretag och verksamheter kan bli omfattande
och påtagliga. Vid bedömningen av konsekvenserna av enskilda arbetsföretag
eller verksamheter är det därför viktigt att försöka se framåt och summera olika
effekter.
Att göra en fullständig förteckning över alla tänkbara hot är en ogörlig uppgift
då hoten ständigt förändras. Nedan följer exempel på åtgärder och verksamheter
som kan skada värdena för friluftslivet:
•

exploatering (bostadsbebyggelse/permanent eller fritidshusbebyggelse/,
industrianläggningar, vindkraft, farleder för båttrafik m.m.)

•

bulleralstrande verksamheter (vattenskoterkörning, vattenskidåkning,
överflygning med motordrivna flygplan på låg höjd m.m.)

•

barriärskapande verksamheter (vägbyggen)

•

hinder längs stränder som kan påverka friluftlivets utövande på land och
vatten t ex vattenkraftutbyggnad, stängsling

•

negativ visuell påverkan etc. (telemaster, kraftledningar och
vindkraftsverk)

•

friluftslivsverksamheter som påverkar eller skadar naturvårdsvärden som
utgör en del av motivet för att området är av riksintresse för friluftslivet
(ridning på känsliga marker, motordriven verksamhet och högt
besökstryck m.m.)
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•

friluftslivsverksamheter som påverkar eller stör varandra (bullrande
fritidsverksamheter i tysta områden)

•

lukt, vibrationer och annan störande verksamhet (pappersbruk,
bergkross,)

• storskaliga bruksformer (kalavverkning).
Vid bedömning av om en åtgärd kan skada naturmiljön och friluftsvärden i ett
område som är av riksintresse för friluftslivet kan det vara till hjälp att analysera
följande frågor:
•

Påverkar den föreslagna åtgärden de värden som har motiverat att
området har bedömts vara av riksintresse för friluftslivet på ett negativt
sätt?

•

Försämrar den föreslagna åtgärden värdet för människor av att vistas i
området eller förutsättningarna för deras möjlighet till vistelse i området?
Sådana värden eller förutsättningar kan t.ex. vara tillgänglighet, områdets
areal, frihet från störningar, etablerad friluftsverksamhet, positiva
känslomässiga upplevelser och framkomlighet.

•

På hur stor del av områdets areal, i vilken omfattning och på vilket sätt,
kommer friluftslivsvärdena att påverkas negativt? Är kvarvarande areal
tillräckligt stor och sammanhängande och av tillräcklig kvalitet för att
förutsättningarna för bevarande av friluftslivsvärdena ska behållas?

•

Innebär den föreslagna åtgärden att området fragmenteras eller att
barriärer som hindrar friluftslivet skapas och att helheten därmed skadas?

•

Är den föreslagna åtgärden av sådant slag att återhämtning är möjlig
inom rimligt tidsperspektiv, är områdets återhämtningsförmåga och
slitagetålighet tillräckligt god och har området förmåga att återfå sitt
värde för friluftslivet efter ingreppet?

•

Finns det risk för att den föreslagna åtgärden senare behöver följas av
andra åtgärder eller särskilda anläggningar för att verksamheten ska
kunna utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt, och kan detta i framtiden
sammantaget medföra större konsekvenser?
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Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län
Namn:

Datum:

Rya åsar samt Öresjö, Mölarps ö
och Kröklings hage

2013-10-20

܆Befintligt riksintresse, texten omarbetad
܆Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant
܆Den gamla gränsdragningen OK
܆Den gamla gränsdragningen ska revideras
܈Förslag på nytt riksintresse
܆Förslag i Program för tätortsnära natur – Göteborg

Områdesnummer:

Kommun:

Kommunnummer:

Borås stad

1490

FO38

Riksintresset berör flera kommuner:

Området berör endast Borås stad
Area:

1 572 ha
x

Huvudkriterier:

x

x

x
x

Områden med särskilt goda förutsättningar för berikande upplevelser i naturoch/eller kulturmiljöer.
Områden med särskilt goda förutsättningar för friluftsaktiviteter och därmed
berikande upplevelser.
Områden med särskilt goda förutsättningar för vattenanknutna friluftsaktiviteter och
därmed berikande upplevelser.

Stödkriterier:

x

x
x
x

x
x
x

intresseväckande naturvärden
tilltalande landskapsbild (tilltalande perspektiv och utblick över landskap och vatten
med mera)
omväxling (variation i fråga om topografi, fördelning mark/vatten vegetation,
kulturprägel med mera)
bra vattenkvalitet, lämpliga stränder och bottnar för bad och fritidsfiske
förekomst av sammanhängande gröna stråk
Naturområden med särskilt goda förutsättningar att bedriva friluftsaktiviteter
som är beroende av platser med särskilda fysiska förutsättningar som vattenanknutna
friluftsaktiviteter såsom paddling, men även strövande och vandring.
Klimatförhållandena lämpliga, bland annat snörika vintrar. Förutsättningar för flera
friluftsaktiviteter under olika årstider.
naturvärden som kan bestå även vid ökad besöksfrekvens
tålighet mot slitage i de delar som förväntas bli intensivt utnyttjade
förutsättningar för att vårda området (både ekonomiska och naturgivna
förutsättningar)
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förekomst av anläggningar eller service, såsom toalett, sopsortering, parkering,
eldstäder, lägerplatser, vindskydd, friluftsgårdar, badplatser och vandringsleder och
så vidare. Insatser för fritidsfisket. Utnyttjande av områden utan omfattande
anordningar
att det finns markerade leder och informationsskyltar
förekomst av brukningsvägar, stigar, vandringsleder med mera
möjligheterna att komma till och in i området, samt vistas i eller i anslutning till
området. Exempelvis kommunikation (förekomst eller möjlighet) till och från ett
område (buss, bil, tåg, båt, cykel)
frånvaro av hinder för områdets användning för friluftslivsändamål, till exempel inga
eller små inskränkningar i allemansrätten

Friluftsaktiviteter:

Vandring, strövande, promenader, längdåkning, utförsåkning på skidor, snowboard,
skridskoåkning, terrängcykling, bad, båtliv, kanot, naturupplevelser, fritidsfiske, bär- och
svampplockning, löpning, orientering, geocaching, fågelskådning, ridning.
Beskrivning av områdets värden:
Området består av tre delar: Rya åsar, Öresjön och Mölarp med Kröklingshage.
Rya åsar ligger i anslutning till Borås stad. Det är ett kommunalt naturreservat som utgörs av
ett varierat landskap med ekdominerad lövskog, barrskog och kulturmarker. Det finns frodiga
lundar med rik flora, sällsynta mossor och snäckor. Andra värdefulla naturtyper är
hasselskog, alkärr och lindskog. Här finns hasselmus men också ett mycket rikt fågelliv, med
nötkråka, stenknäck, mindre hackspett och spillkråka. Förekomst av sumpskog med bl.a.
dvärghäxört, gullpudra, strutbräken och hässlebrodd. Det finns också många kulturspår med
lämningar efter bebyggelse, röjningsrösen, äldre åkermark och stenmurar. Vid Ryssby och
Ramshulan finns välbevarade öppna inägomarker med askängar, stenmurar, öppna åkrar och
hagmarker. Området är lätt tillgängligt med kollektivtrafik och det finns cykelvägar. Rya åsar
är kuperat och här finns flera utsiktsplatser. Från Rya klint 150 m har man vidsträckt utsikt
över staden. Djupt inne i reservatet ligger vackra sjöar. Vid Fjällsjön finns möjlighet till
övernattning i vindskydd.
Rya åsar är ett uppskattat och välbesökt rekreationsområde med många markerade stigar och
vandringsleder. Parkeringsmöjligheter och information om motionsspår och vandringsleder
finns bl.a. vid Björbostugan som är huvudentré till naturreservatet.
Öresjö är dricksvattentäkt för Borås stad, där finns gösfiske, rundtur med båt, guidad kaffetur
på sjön och flera olika badplatser.
Kröklings hage är ett naturreservat med omväxlande natur. Området är väldigt kuperat och
här finns ädellövskog, blandskog och löväng. Två raviner utgör intressanta spår efter
Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens avsmältning.
I direkt anslutning ligger naturreservatet Mölarp som dels omfattar Viskan, Mölarps ö och
Viskans utlopp i Öresjön. På ön finns en intressant växtlighet med backruta, vårfingerört,
gullviva och backtimjan. Mest iögonfallande är dock silvertistelns decimeterstora
blomkorgar. Större delen av Mölarps ö är slåtteräng, men här finns också lövskog med bland
annat brakved, rönn och ask.
Förutsättningar för bevarande och utveckling av områdets värden:

Stigar och sociala anordningar med allt från ledmarkeringar, skyltar, sopmajor, spänger och
fågeltorn kräver kontinuerlig tillsyn och underhåll.
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Åtgärder i form av omfattande skogsavverkning, ny bebyggelse, större kraftledningar och
vägdragningar kan skada områdets natur- och friluftslivsvärden.
Områdets närhet till såväl Fristad som Borås samt dess storlek och variationsrikedom gör
särskilt betydelsefullt för friluftslivet och en fortsatt utveckla områdets värden för
friluftslivet är viktig.
Planering och säkerställande:

Natura 2000-områdena Mölarp och Kröklings hage (SE0530078) liksom naturreservaten Rya
åsar, Mölarp och Kröklings hage ingår i området.
Strandskydd.
Områdets huvuddrag:
Rya åsar har en omväxlande natur och ligger nära Borås centrum. Området har unika värden
för det rörliga friluftslivet och är cirka 550 hektar stort. Här finns klippbranter,
ekskogsbeklädda sluttningar, vidsträckta barrskogar och levande kulturmarker. De många
stigarna passerar vackra naturavsnitt och leder fram till trevliga picknickplatser, små sjöar
och utsiktsplatser med utblick över Borås och Öresjö.
Lövskogsområdet är stort och variationsrikt. Omkullfallna träd utgör snart föda för insekter
och fåglar samtidigt som de ger skogen ett trolskt utseende. Eken är Rya åsars karaktärsträd. I
de frodiga lundarna kan man finna hasselmus, mindre hackspett, nötkråka, stenknäck och
ovanliga snäckor, mossor och svampar. Sällsynta växter och djur har bevarats i de mäktiga
bergsbranterna som lämnats orörda under mycket lång tid. En stor del av Rya åsar består av
granbevuxen vildmark. Den doftande barrskogen är sval att promenera i under varma
sommardagar och det finns gott om avskilda gläntor där man kan rasta. I den rogivande,
mossbevuxna granskogen hör man ofta spillkråkan. Vid Almenäs finns en urskog med grova
pampiga gammelgranar. Det finns rester efter ett äldre odlingslandskap med stenmurar,
åkerlappar och hagar finns vid Ramshulan, Ryssby och Grönbo. Landskapet hålls öppet
genom slåtter, odling av kulturväxter och bete med gamla lantraser.
Förhistoriska gravar, bebyggelselämningar, odlingsrösen och fornåkrar visar att det bott
människor på Rya åsar sedan urminnes tider. I lövskogen vid Björbo hage kan man skönja
gamla, terrasserade åkerytor. Vid Grönbo finns en välbevarad hålväg.
Öresjö ingår i Viskans avrinningsområde. Sjön är 32 meter djup, har en yta på 6,35
kvadratkilometer. Sjön sträcker sig från Borås i söder till Fristad i norr. Det är en långsmal sjö
i nordlig riktning, drygt 6 km lång. På sina bredaste ställen i söder och norr är den över 1500
meter bred. Ungefär vid mitten, strax norr om Frufällan är den som smalast. Från nordost
mynnar Viskan ut i Öresjö strax norr om Sparsör och fortsätter sedan vidare i den södra änden
av sjön.
Öresjö är uppskattad för sitt pimpelfiske. Fiskekortet för Öresjö gäller även i Viskan upp till
Örebro och i Stora och Lilla Tosserydssjön. I Öresjö finns abborre, braxen, gädda, gärs, gös,
lake, mört, sik, siklöja och ål. Öresjö är dricksvattentäkt för Borås sedan 1932.
Kröklings hage har en omväxlande natur. Området är väldigt kuperat och här finns
ädellövskog, blandskog och löväng. Två raviner utgör intressanta spår efter Toarpsissjöns
avtappning i samband med landisens avsmältning. Den ena ravinen är en förkastning som
kallas Hovalida stup, med branta klippväggar, stora klippblock och högvuxna granar. I den
södra ravinen blir jordmånen rikare och denna del domineras av lövträd. Allra längst i söder
finns en ekhage med grova träd och en rik moss- och lavflora. Längs bäcken är det blandskog
med ett artrikt fältskikt. Här växer bland annat gullpudra, hässleklocka, springkorn och
vänderot. Mellan ravinerna finns en ängsmark som ett populärt fikaställe för besökare. En
markerad led finns i området.
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Mölarp, som också är ett naturreservat gränsar till Kröklings hage och markerade stigar
binder samman de båda områdena med de geologiskt intressanta Gingri lider. Mölarps kvarn
har restaurerats och är öppen för besökare. Mölarps ö ligger i Viskan. På ön finns en
intressant växtlighet med backruta, vårfingerört, gullviva och backtimjan. Mest iögonfallande
är dock silvertistelns decimeterstora blomkorgar. Knutna till Viskans rinnande vatten finns
arter som öring, strömstare och forsärla. Vissa år gästar även kungsfiskaren Mölarp. De
många fornlämningarna vittnar om att området varit viktigt för människor under lång tid.
Bland annat finns här gravfält med domarringar och en hällkista, den så kallade kungagraven.
Mellan Gingri och Öresjö faller Viskan drygt 35 meter. Kring Mölarp låg tre kvarnar, ett par
sågverk, snickerifabrik, svarveri, ledstångsfabrik, spånhyvel, vadmalsstamp, spinneri, mejeri
och potatisstamp. Även ett äldre kraftverk finns i området. Inget av dessa är idag igång.
Områdets avgränsning:

Området förslås omfatta Rya åsar, Öresjö, Mölarps ö och Gingri lider. Den sistnämnda ingår i
riksintresse för kulturmiljövård men är inte skyddat.
Andra riksintressen som berörs:

RI Naturvård: Gingri NRO14151
RI Kulturmiljövård: Fristad – Gingri KP65.
Övrigt underlag:

Skyddsvärd Natur – Naturvårdsprogram för Borås kommun, Stenström J. Naturcentrum.
Öresjön utgör dricksvattentäkt för Borås stad.
Referenser:

Larsson, Karl-Henrik, 1987. Gingri-Mölarp, Naturinventering. Länsstyrelsen i Älvsborgs län,
1987:12.
Andersson Folke, Hjortvall Bertil, Fristads Hembygdsförening, Fristads
Naturskyddsförening. Mölarps kvarn.
Riksantikvarieämbetet. Fornlämningsregistret.
Länsstyrelsen. Förslag till Skötselplan för naturreservatet Kröklings hage, Borås kommun,
Älvsborgs län.
Hultengren, S., Stenström, J. 1990: Ängar och hagar i Borås kommun. Länsstyrelsen i
Älvsborgs län, 1990:1.
Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 1998: Skötselplan för naturreservatet Mölarp- utökning.
Beslut 1998-04-07.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1987: Gingri - Mölarp naturinventering. 1987:12.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1989: Områden av riksintresse för naturvård och friluftsliv
samt områden med geografiska bestämmelser.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1962: Skötselplan för naturreservatet Kröklinge hage, Hovalid
1:1. Beslut 1962-01-26.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1990: Skötselplan för naturreservatet Mölarp. Beslut 1990-0528.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län. 1994: Värdefulla odlingslandskap i Älvsborgs län.
Länsstyrelsen i Älvsborgs län, Rapport 1994:5.
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (National Conservation Plan for the
Agricultural Landscape). ISBN 91-620-4815-5.
Tellbe, N. 1996: Fåglarna i Skalleområdet, sammanställning av de arter som noterats i
Skalleområdet 1967-1996. Stencil.

Förutsättningar att behålla upplevelsevärden
Extrema vattenamplituder i Öresjön och Viskan kan försvåra tillgängligheten till delar av området.
Vidare är exploatering i form av bebyggelse, större kraftledingar och nya vägar exempel på ingrepp
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som skulle kunna påverka värdena för det rörliga friluftslivet. Storskaliga skogsavverkningar

påverkar området negativt.
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Tvärsektoriell samverkan exempel Cultural planning på Norrby 20112013
Rapporten om Norrby och arbetet där enligt Cultural planning-metoden har mottagits mycket positivt.
Åtgärder som föreslås i rapporten har sitt ursprung i medborgarnas perspektiv.
Kommunstyrelsen vill gå vidare med tvärsektoriell samverkan för bättre resultat. Med erfarenhet
från arbetet i Norrby 2011-2013 anser styrelsen att metoden Cultural planning är en bra metod
att komplettera med för en vidgad planeringssyn. Flera nämnder ser gärna samverkan över
sektorsgränser med metoden som grund. Den kan med fördel användas i fler geografiska områden
där det är viktigt att tillvarata ”platsens själ”.
Kommunstyrelsen avser även arbeta vidare med de förslag i åtgärdslistan för Norrby där
styrelsens verksamhet är en viktig del och där tvärsektoriell samverkan ger ett bättre resultat.
Extra fokus ska ligga på att underlätta för de förslag där Kommunstyrelsen står som helt eller
delvis ansvarig i åtgärdslistan för Norrby: Bjuda in företagen till nätverk, knyta ihop stråk, städa
och vårda miljön, samt öka kommunikationen mellan olika parter.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen vill gå vidare med tvärsektoriell samverkan för bättre resultat.
Kommunstyrelsen avser arbeta vidare med de förslag i åtgärdslistan för Norrby där styrelsens verksamhet är en viktig del.
Kommunstyrelsen rekommenderar metoden Cultural planning där det är viktigt att ta till vara ”platsens själ”.
2013-11-29

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2013-11-29

Morgan Hjalmarsson

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0554 011
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 7322
Datum/avdelningschef: 2013-11-06 / bh

Programområde: 1
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1

Datum

Ärendenummer

2013-08-19

Dnr 2010/KN0168 011

Britt-Inger Lindqvist, tel. 033-35 76 18

Kommunstyrelsen

Sammanställning av remissvar på Kulturnämndens rapport
om Cultural planning på Norrby 2011-2013, samt förslag till
fortsatt arbete med metoden Cultural planning
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden beslutar
att

nämnden beslutar om de åtgärder som enligt rapportens förslag åligger
Kulturnämnden

att

nämnden föreslår former för fortsatt tvärsektoriellt arbete, dels för att
genomföra åtgärdslistan för Norrby, dels för fortsatt arbete i samverkan, samt

att

sända upprättad skrivelse till Kommunstyrelsen för handläggning av frågan om
fortsatt tvärsektoriell samverkan och vilka områden/platser som då ska
studeras.

Kulturnämndens yttrande i sammanfattning
Rapporten om Norrby och arbetet där enligt Cultural planning-metoden har mottagits
mycket positivt och flera nämnder ser också gärna en samverkan över sektorsgränser
med metoden som grund. Det är angeläget att de åtgärder som föreslås i rapporten
förverkligas inom rimlig tid om det ska vara legitimt att arbeta utifrån ett
medborgarperspektiv.
Kulturnämndens yttrande i sin helhet
Rapporten anses gedigen och väl genomarbetad och sägs ge en fördjupad bild av
Norrby. Svaren andas också ett stort intresse för metoden Cultural planning. Det
framkommer i flertalet svar att man gärna ser ett fortsatt tvärsektoriellt samarbete
utifrån metoden Cultural planning på flera platser inom kommunen, t.ex. på
Hässleholmen och Sjöbo.
Betydelsen av att de åtgärdsförslag som finns i rapporten realiseras och att
återkoppling på det sättet sker till medborgarna påpekas också.

2

Samhällsbyggnadsnämnden, Arbetslivsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och
konsumentnämnden skriver explicit att de är positiva till en inbjudan för fortsatt
samverkan för detta ändamål. SDN Väster efterlyser tydliga beslut om ansvar för de
olika åtgärderna.
Miljö- och konsumentnämnden framhåller att erfarenheterna från Cultural planning
tas tillvara i nämndens pågående arbete med utvärdering av hållbarhetscertifiering för
stadsdelarna Norrby och den tänkta nybyggnationen i anslutning till Norrby.
KULTURNÄMNDEN

Bengt Wahlgren

Eva-Lotta Franzén

Ordförande

Kulturchef

SP4
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Yttrande på ansökan om planbesked för detaljplan för Nestor 1
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för fastigheten Nestor 1 i syfte
att skapa fler bostadslägenheter i centrum.
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attraktiv stadskärna. Kommunstyrelsen är positiv till att fastigheten även ska kunna
inrymma bostäder.
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plankostnadsavtal.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att
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BRT (Bus Rapid Transit) i Borås
Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafikens strategiska utveckling i hela Västra Götaland
och har gemensamt med Borås Stad tagit initiativ till att utreda nästa utvecklingssteg för stadstrafiken i
Borås. Vi står nu inför utmaningen se på kollektivtrafiken med nya ögon och vill på ett kraftfullt sätt
öka kollektivtrafikens attraktivitet i Borås.
I maj 2013 fick TrivectorTraffic i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa BRT i Borås. Bus
Rapid Transit(BRT) är intressant som ett framtida trafikkoncept för att ytterligare öka resandet med
kollektivtrafiken i Borås. BRT i Sverige innebär ”tänk spårväg - kör buss”.
Stadsbusslinje 1 har potential som pionjär för Bus Rapid Transit i Västsverige. Linjen har viktiga
målpunkter vid Knalleland, högskolan och sjukhuset. Med 3 miljoner resor per år är den överbelastad i
rusningstrafik, och mycket restid försvinner i trafikträngsel.
Utredningen visar vilka krav BRT ställer på bl a trafikering och infrastruktur, och följderna för övrig
trafik. Den föreslår bästa sträckning, och etapper för införandet. Utredningen behöver dock fördjupas
när det gäller konsekvenser för biltrafiken, gång- och cykeltrafik, samt övriga busslinjer.
Rapporten behöver kompletteras och reda ut konsekvenserna som en BRT-lösning skulle har för
biltrafiknätet och för övrig kollektivtrafik. Man behöver också går vidare och studera trånga avsnitt och
platser där framkomligheten är låg utmed sträckan. Västtrafik har påbörjat en konsekvensanalys av BRT
i Borås för kollektivtrafiken och ett konsultstöd krävs för att utreda hur BRT i Borås påverkar
biltrafiken och för att närmare studera framkomlighetsproblemen utmed sträckan. Kostnaderna delas
lika mellan kommunen och Västra Götalandsregionen.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen lägger rapporten ”Bus Rapid Transit i Borås- Vad krävs för att etablera BRT i Borås”till
handlingarna.
Kommunstyrelsen ger Stadskansliet i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av BRT i Borås för det
övriga trafiknätet och att närmare studera de problempunkter som identifierats. Arbetet ska bedrivas i nära
samarbete med Västra Götalandsregionen och Västtrafik.
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BRT (Bus Rapid Transit) i Borås
– Vad krävs för att etablera BRT I Borås?
Västra Götalandsregionen och Borås Stad har tillsammans genomfört en fördjupad
förstudie om förutsättningarna för BRT (Bus Rapid Transit) i Borås Stad. Bus Rapid
Transit i svensk kontext innebär ”tänk spårväg kör buss” vilket passar våra svenska
målsättningar om livliga centrum, förtätning och närhet. Borås kan bli först i
Västsverige med en Bus Rapid Transitlösning i kollektivtrafiken.
Utredningen har genomförts av konsultföretaget Trivector och visar vilka krav BRT
ställer på bl a trafikering och infrastruktur, och följderna för övrig trafik. Den pekar ut
förslag till BRT-sträckning med olika etapper för införandet. Utredningen behöver
fördjupas när det gäller konsekvenser för biltrafiken, gång- och cykeltrafik samt
övriga busslinjer.
I rapporten belyses inte fullständigt vilka konsekvenser för biltrafiken som införandet
av BRT-lösningen kommer att få. Arbetet att utreda Bus Rapid Transit i Borås
fortsätter närmast med att studera problempunkter och trånga avsnitt, samt
konsekvenserna för trafiknätet och för övrig kollektivtrafik.
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Förord

Västra Götalandsregionen ansvarar för kollektivtrafikens strategiska utveckling i
hela Västra Götaland och har gemensamt med Borås Stad tagit initiativ till att
utreda nästa utvecklingssteg för stadstrafiken i Borås.
I oktober 2012 antog Borås Stad visionen ”Borås 2025” som visar hur Borås kan
utvecklas i framtiden. ”Vi gör delar av stadskärnan bilfri och låter de kollektiva
transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar.”
Västra Götalandsregionen har som mål att kollektivtrafikens marknadsandel skall
öka. Vi står nu inför utmaningen se på kollektivtrafiken med nya ögon och vill på
ett kraftfullt sätt öka kollektivtrafikens attraktivitet i Borås.
Bus Rapid Transit (BRT) är intressant som ett framtida trafikkoncept för att
ytterligare öka resandet med kollektivtrafiken i Borås. Principen finns i ett antal
storstäder runt om i världen och är ett koncept med separata bussgator, hög
turtäthet, moderna bussar och hög passagerarkapacitet. BRT i Sverige innebär
”tänk spårväg - kör buss”, vilket passar våra idéer om livligt centrum, förtätning
och närhet.
Stadsbusslinje 1 har potential att bli pionjär för Bus Rapid Transit i Västsverige.
Linjen har viktiga målpunkter vid Knalleland, högskolan och sjukhuset. Med tre
miljoner resor per år är linjen överbelastad i rusningstrafik och långa restider
uppstår på grund av ökad trafikträngsel.
Utredningen har genomförts av konsultföretaget Trivector och den pekar ut förslag
till BRT-sträckning med olika etapper för införandet. Utredningen behöver
fördjupas när det gäller konsekvenser för biltrafiken, gång- och cykeltrafik samt
övriga busslinjer.
Arbetet att utreda Bus Rapid Transit i Borås fortsätter närmast med att studera
problempunkter och trånga avsnitt samt konsekvenserna för trafiknätet och för
övrig kollektivtrafik.

Ulf Olsson
Ordf i kommunstyrelsen
Borås Stad

Ulrika Frick
Ordf i kollektivtrafiknämnden
Västra Götalandsregion

Läsanvisning

Denna rapport är ett första utkast i att beskriva vad som krävs för att i Borås fullt
ut uppnå en BRT-lösning i ett givet stråk; mellan Sjöbo och Hässleholmen.
Läsanvisningen avser att ge läsaren en överblick av disposition och innehåll i
respektive kapitel, och därmed en förståelse för hur rapporten ska läsas.
I rapporten belyses inte fullständigt vilka konsekvenser för biltrafiken som
införandet av BRT-lösningen kommer att få. Blåljustrafiken kommer att kunna
använda den nya infrastrukturen för kollektivtrafiken till fullo för att säkerställa en
god framkomlighet, men mer ingående än så utreds inte heller denna aspekt.
Övriga kollektivtrafiklinjer kommer att kunna använda BRT-infrastrukturen i de
delar som infrastrukturen och linjerna sammanfaller.
Första kapitlet ger läsaren en kort introduktion i en kort bakgrund om Borås
stadstrafik och hur denna har utvecklats. Därefter beskrivs rollfördelningen mellan
Borås stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik i frågan om införande av
BRT-lösningen. Utredningens syfte beskrivs även i detta kapitel.
I utredningens andra kapitel beskrivs begreppet BRT och vad det innebär i en
svensk kontext, och hur definitionen av BRT-system tillåter en stor spridning av
olika avancerade lösningar. Här ges exempel på skillnader i tillämpningen av BRT.
Här beskrivs även lämpliga utvecklingssteg för utbyggnaden av BRT-lösningen,
vilket kan direkt appliceras på föreslagen etappindelning.
Tredje kapitlet ska ses som en bakgrund och motivering till varför ett visst stråk
har valts ut. Kapitlet beskriver resandeutvecklingen i Borås stadstrafik de senaste
tre åren, resandet i linjeskaften, vilka målpunkter som finns i staden, samt vart
dag- och nattbefolkning är mest koncentrerad i staden. Här görs även en ansats till
att skildra förväntad resandeutveckling fram till år 2025, vilken beror på såväl
tillkommande nya invånare, nya verksamheter och en generell ökning av resandet
per invånare.
I utredningens fjärde kapitel redogörs för vilka krav som bör ställas på trafikeringen avseende hållplatsutformning, -utrustning och –täthet, vilken kapacitet som
råder på dagens linje 1 och vilken turtäthet som detta motiverar, vilka fordon som
bör användas och vilka olika former av drivmedel som finns att tillgå. Här beskrivs
även vilka krav som ställs på infrastrukturen och vad det innebär att detta stråk
väljs, samt vilka korsningspunkter där det är extra viktigt att säkerställa god
framkomlighet. Vägsträckans utformning och dess betydelse för körtiden beskrivs
i jämförelse med dagens utformning av linje 1. Avslutningsvis görs en sammanfattning av vilka målnivåer som är lämpliga vid införande av en BRT-lösning i
Borås.
I femte kapitlet beskrivs vilka krav som ställs på infrastrukturen utifrån stråkets
olika avsnitt.

Slutligen, i utredningens sjätte kapitel, beskrivs respektive etapputbyggnad av
BRT-lösningen. Samtliga delar kan inte implementeras på en gång, utan en
förutsättning är att utbyggnaden koordineras med planerade övriga infrastrukturutbyggnader och att den initiala etappen är ett viktigt avsnitt i väginfrastrukturen
som ger ett påtagligt lyft för hela kollektivtrafiken. I denna del beskrivs även
beräknade driftskostnader för systemet, samt tidplanen för första etappens
färdigställande.
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1. Inledning

1.1

Bakgrund

Stadstrafiken i Borås har sedan den omläggning av linjenätet som genomfördes
i dec 2010 en starkt positiv resandeutveckling. Kollektivtrafikresandet är tydligt
koncentrerat till ett fåtal starka linjer, där linje 1 och 2 utgör de i särklass mest
populära linjerna sett till antalet påstigande. Sedan tidigare har resandet på linje
1 varit helt dominerande med i storleksordningen 40 %1 av det totala resandet
med stadstrafiken (linje 1-8) Linje 2 står i sin tur för 20 % av resandet.
Parallellt med en positiv resandeutvecklingen pågår utbyggnadsarbete för
bostäder där området Regementet utgör det enskilt största nybyggnadsområdet.
Med hänsyn till detta önskar Borås stad och Västra Götalandsregionen studera
om BRT kan vara en lämplig lösning för att möta fortsatt ökat kollektivt
resande i staden och hur det i så fall bör se ut.
Rollfördelning
Västra Götalandsregionen och Borås Stad ska tillsammans genomföra en
fördjupad förstudie om förutsättningarna för BRT (Bus Rapid Transit) i Borås
Stad. I detta arbete har aktörerna Västra Götalandsregionen, Västtrafik och
Borås Stad olika ansvarsfördelning.
Borås Stad har planmonopol och ansvarar för samhällsbyggandet, vilket
innefattar fysisk planering som stärker kollektivtrafikens förutsättningar. Detta
innebär bl.a. att förtäta bebyggelsen utmed kollektivtrafikstråk och knutpunkter,
att lokalisera besöksintensiva verksamheter i goda kollektivtrafiklägen, m.m.
Kommunen ansvarar alltså för att upprätta detaljplaner som stödjer en sådan
markanvändning och exploateringsgrad.
Kommunen har även ansvar för att prioritera kollektivtrafiken i gaturummet, på
kommunala vägar där kommunen har huvudmannaskap. Detta innefattar att
infrastrukturen kommer på plats i form av körbana, samt att kollektivtrafiken
prioriteras i interaktion med biltrafik såsom vid trafiksignaler och i cirkulationsplatser. Avseende hållplatser är kommunens ansvar att upplåta mark för
dessa samt att utformning av markbeläggningen vid hållplatsen, inklusive
kantstöd.
Västtrafik ansvarar för den utrustning som står på hållplatsen. Vilken utrustning
som bör finnas på respektive hållplats framgår i normalfallet av Västtrafiks
Hållplatshandbok. I denna förstudie diskuteras vidare vilken standard som bör
uppnås på hållplatser för aktuellt BRT-stråk, då hållplatser enligt BRTkonceptet bör ha särskilt god standard medavseende på väderskydd, sittmöjligheter, design, realtidsinformation och plana insteg.

1

Baserat på påstigandestatistik för stadstrafiken år 2012.
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Västtrafik ansvarar även för biljett- och betalsystemet, samt linjedragningen
och trafikeringen. Västra Götalandsregionen äger fr.o.m. den 1 januari 2012
Västtrafik. Politikerna i regionfullmäktige avgör på en övergripande strategisk
nivå hur kollektivtrafiken ska bedrivas. Förslagen till strategier och besluten
arbetas fram i kollektivtrafiknämnden. Västtrafik beslutar i frågor om exempelvis hur enskilda linjer ska dras, var hållplatser ska ligga, eller vilken turtäthet
som ska gälla på en linje.

1.2

Syfte

Syftet med detta arbete är att kartlägga vilket stråk som är bäst lämpat för
utveckling av ett BRT-system och vilka krav ett sådant system ställer på bl a
trafikering och infrastruktur och översiktligt beskriva vilka konsekvenser det
får för det övriga trafiksystemet.
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2. Vad är BRT?

2.1

Avgränsning av BRT i en svensk kontext

Det finns ett flertal olika definitioner av vad BRT (Bus Rapid Transit) innebär.
Den stora svårigheten med definitionen beror inte på de mest avancerade
systemen som vi kan hitta i t.ex. Bogotá utan svårigheten ligger i gränslandet
mellan vanlig busstrafik och det som kan kallas BRT.
Trivector har på uppdrag åt Trafikverket tagit fram en rapport om BRT där
bland annat också en tolkning av definitionerna ur en svensk kontext ingår
(Trivector Rapport 2012:112). Genom analysen av både svenska och internationella ansatser till definition samt tolkningen av den svenska realiteten föreslås
i rapporten att stombusslinjer som vi känner dem från svenska städer (Göteborg, Stockholm) inte kan kallas för BRT-system även om vissa andra rapporter
ser denna trafikeringsform som den nedre gränsen för BRT. I exempelvis
Göteborg hittar vi på Norra Älvstranden en ansats till BRT – en fullprioriterad
och helt reserverad bussbana. Konsekvent genomförda åtgärder i denna form i
befintliga gator (genom avstängning eller begränsning av biltrafiken med hjälp
av fysiska åtgärder i infrastrukturen) är enligt rapportens bedömning den lägsta
nivån för att bussystem ska kunna kalla sig BRT. I den andra änden hittar vi
BRT-system som använder sig av stora och mycket omfattande infrastrukturåtgärder enbart för busstrafiken (broar och tunnlar). Dessa mycket omfattande
åtgärder känner vi huvudsakligen från Sydamerika.
Sammanfattningsvis kan man säga att BRT är allt från ”tänk spårväg – kör
buss” till ”tänk tunnelbana – kör buss”. I en svensk kontext är det mest troligt
med varianten ”tänk spårväg – kör buss” eftersom det är enklare att kombinera
med typiskt svenska målsättningar om livliga centrum, förtätning och närhet.
Därtill kommer att svenska städer ofta är relativt små vilket gör väldigt stora
infrastrukturinvesteringar orimliga.
Nedan följer ett antal bilder på olika bussystem som försöker illustrera
skillnaderna mellan de olika ansatserna. Bilderna ska också tydliggöra att BRT
är mer än en stombuss men att det i de flesta fall är orimligt i en svensk kontext
med de tyngsta BRT-lösningar (se bilderna i Figur 2-1 till Figur 2-4).
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Figur 2-1

Stombusslinje 17 i Göteborg på Götaälvbron – bortsett från Norra Älvstrandens BRT-stråk
är stombusslinjernas standard för låg respektive för otydlig för att kunna kalla det BRT.
Foto: PG Andersson.

Figur 2-2

BRT i Enschede – ett tydligt exempel på att man gärna kombinerar BRT och stadsutveckling.
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Figur 2-3

BusWay i Nantes – ett konsekvent BRT-projekt utifrån ansatsen ”tänk spårvagn – kör buss”.

Figur 2-4

Transmilenio i Bogotá. Mycket omfattande bussinfrastruktur med stationer på ca 300 meters
längd. I en svensk kontext är detta i de allra flesta fallen orimligt. Källa: www.flickr.com, fotograf: taulu.
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2.2

Utvecklingssteg

Det är av betydelse att skilja mellan bussystem som har tydliga BRT-element
vad gäller väginfrastrukturen och prioritering (t.ex. i Göteborg eller Twenteregionen i Nederländerna) eller en fullvärdig BRT-linje (t.ex. i Nantes).
Som ett första utbyggnadssteg kan det vara lämpligt att välja ett viktigt avsnitt i
linjenätet som ska byggas ut till BRT-standard vad gäller väginfrastruktur och
prioritering. Detta innebär att systemet har en eller flera stombusslinjer med
BRT-element. Det finns i detta fall dock ingen BRT-linje.
Ett i systemet utsett stråk eller en befintlig linje som ska lyftas till BRT kan
sedan steg för steg byggas ut till BRT-standard vad gäller väginfrastruktur och
prioritering. Vid om- och nybyggnad bör detta hållas i åtanke så att ombyggnationer delvis kan flyta in i ordinarie arbeten. När en linje sedan kan trafikeras på
egen bana med full prioritet har vi grundförutsättningarna för en BRT-linje som
urskiljer sig tydligt från en vanlig stombusslinje.
Som tredje steg eller i kombination med de tidigare stegen kan BRT-systemet
förfinas och utvecklas ytterligare genom:





Förköp av biljetter (biljettautomater)
Påstigning i alla dörrar
Design på fordon och informationsbärare
Hållplatsernas utformning

Medan design och hållplatsernas utformning med fördel kan arbetas med
parallellt till utbyggnaden av väginfrastrukturen kan påstigning i alla dörrar och
biljettförköp ses som ett ytterligare steg som kvalitativt särställer BRT-linjen
ytterligare.
Även i ett system med en fullvärdig BRT-linje kan det finnas stomlinjer med
BRT-element vilket innebär att linjerna delvis använder sig av BRTinfrastruktur (Zuidtangenten i Amsterdam trafikeras av en BRT-linje och
infrastrukturen används delvis av andra busslinjer som dock inte är BRT-linjer).
På detta sätt kan infrastrukturen merutnyttjas med större nyttor som följd.
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3.

Vilket stråk i Borås ska studeras för BRT?

I detta kapitel följer en genomgång av dels resandeutvecklingen i stort för
stadstrafiken sedan omläggningen i dec 2010 och dels framtida utbyggnader
som inverkar på resandeutvecklingen framöver. Detta görs med syftet att
komma fram till vilket stråk som är mest lämpligt för att studera för en
eventuell utbyggnad av BRT.

3.1

Resandeutveckling 2010-2012

I dec 2010 genomförde Västtrafik en omfattande linjeomläggning av stadstrafiken i Borås med målet att rusta trafiksystemet för ett fördubblat resande.
Resandeutvecklingen har sedan dess varit mycket positiv.
För att få en uppfattning av vilken linje/stråk som är lämplig att studera för en
framtida BRT-satsning är det viktigt att ha kännedom om dels vilket resande det
är på linjerna idag men även vilka resandenivåer som är att vänta i framtiden.
Uppgifter om resandet för de tre senaste åren redovisas för linje 1-9 i Tabell 3-1
nedan. Som synes är den stora merparten av resandet koncentrerat till framförallt linje 1 och 2. Skälet att linje 1, till skillnad från alla övriga linjer, år 2011
tappade resande är att linjen i och med linjeomläggningen kortades ner i sin
östra del. Resandet från tidigare linje 1 i öster fördelades i huvudsak mellan
linje 5 och 6.
Tabell 3-1 Resandeutveckling mellan år 2010-2012 för stadstrafiken i Borås för linje 1-9. Resandet
med dessa linjer visar på en kraftig resandeutveckling som följd av den linjeomläggning som
genomförts. Det är dock viktigt att vara medveten att det till viss del har skett överflyttningar
från regionala linjer till stadstrafiken vilket gett ytterligare högre siffror än vad som annars
hade varit fallet. Resandeökningen beror även på bl a införandet av fria seniorkort och den
stora succén med regionbusslinje 100.
Linje nr

2011

2012

1

2 973 367

2 760 917

3 126 514

2

1 381 213

1 452 940

1 563 355

3

334 981

354 149

346 465

4

1 537

127 119

42 961

5

16 661

467 036

531 853

6

430 808

463 413

476 343

2

752 147

831 379

7
8
Totalt:
Procentuellt*

2

2010

741 543

632 434

884 077

930 746

6 512 544

7 261 798

7 849 616

-

+11,5%

+20,5%

Motsvarar påstigande för linje 7 och 9 sammantaget. Turutbudet på de båda linjerna samlades till linje 7 i och
med linjeomläggningen dec 2010. * Procentuell förändring relativt år 2010.
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Utifrån dagens resandeuppgifter står det klart att linje 1 är den mest lämpade
kandidaten för att utvecklas till BRT. Men hänsyn skall även tas till framtida
resande.
Stadsbussresande uppdelat på skaft
Av ovanstående framgår att linje 1 är den linje som har överlägset flest
påstigningar. Trots detta är det intressant att titta närmare på linjeskaften, vilket
kan avslöja vart detta resande främst görs. Linjerna, som alla går till centrum
(förutom linje 4), delas då upp vid centrum.

Figur 3-1

Påstigande med stadsbusslinjer 1-8 i mars 2012 uppdelat i skaft. Av bilden framgår tydligt
att skaftet på linje 1 mellan Sjöbo och centrum är klart mest belastat. Skaftet på linje 2 västerut och linje 1 österut har ungefär lika mycket påstigande.

Denna övning visar att den absoluta majoriteten av linje 1:s påstigande sker på
skaftet mellan Sjöbo och centrum, vilket är drygt dubbelt så stort som linje 1:s
skaft mellan centrum och Hässleholmen. Det senare är i sin tur marginellt mer
påstigande på relativt linje 2:s skaft mellan Tullen och Södra torget.
Ovanstående kartbild kan dock anses vara något svårtolkad, framförallt för de
lite svagare linjeskaften. Därför redovisas skaftresandet även i diagramform i
Figur 3-2 nedan.
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Figur 3-2

Ingående påstigandesiffror där påstigandet på Södra torget har exkluderats. Intressant att
notera att påstigandet för linje 1:s skaft till Hässleholmen och linje 2:s skaft till Tullen inte
ens tillsammans når påstigandet på linje 1:s Sjöbogren.

Målpunkter
De främsta målpunkterna i centrum sammanfaller med sträckningen för linje 1.
Här handlar det om Knalleland och Borås Arenaområdet, Högskolan, centrum,
Kulturhuset och sjukhuset. Andra viktiga målpunkter som inte sammanfaller
med linje 1 är bl.a. Resecentrum, Borås djurpark, del av Högskolan och, lite
längre utanför staden, Viareds verksamhetsområde.
Således ger även de viktigaste målpunkternas lokalisering att linje 1:s sträckning är mycket intressant för ett framtida BRT stråk, då resandet i detta stråk
kommer att vara betydande även inom en framtid.

Figur 3-3

Viktiga målpunkter i centrala Borås.
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Dag- och nattbefolkning
Som målpunkterna är även dagbefolkningen (befolkningen under dagtid när
människorna arbetar) och nattbefolkningen (den verkliga befolkningen, boende,
i ett område) viktiga. En framgångsrik kollektivtrafik försörjer tätbefolkade
områden väl och sammanbinder olika områden på ett effektivt sätt.
Koncentrationer av dag- och nattbefolkningen har i vanliga fall inte samma
fördelning. De centrala delarna av en stad brukar däremot ha både en hög dagoch nattbefolkningstäthet.

Figur 3-4

Täthet dagbefolkning inv/ha.

Figur 3-5 Täthet nattbefolkning inv/ha.
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Som man kan se i Figur 3-4 och Figur 3-5 är täthetsmönstret olika för dagbefolkningen jämfört med nattbefolkningen. Centrala Borås är däremot som
väntat både under dag och natt tättbefolkat. Vad gäller dagbefolkningen
utmärker sig inte minst sjukhusområdet där många arbetar men praktiskt taget
ingen bor. Ett övergripande mönster kvarstår dock för både dag- och nattbefolkningen: Mönstret kan liknas ett kors eller ett ankare med täta områden i ett
stråk från nord till syd respektive öst till väst.

3.2

Resandeutveckling till 2025

Tillkommande bostäder
Det finns ett stort antal områden, stora som små, som pekas ut som områden
där nya bostäder kan komma att byggas. Takten på bostadsbyggnationer beror å
ena sidan på konjunkturläget och å andra sidan på den övre gränsen för hur
snabb en kommun kan växa med tanke på all kommunal service. Trots de stora
osäkerheter som är förknippade med bostadsbyggnationer är det av intresse att
veta var de planerade områden är belägna samt att få en ungefärlig uppfattning
om hur stora dessa projekt kan komma att bli.
Kartan i Figur 3-6 visar lokaliseringen av de planerade bostäderna samt
storleksordningen. Ett antal tydliga koncentrationer kan konstateras:





Knalleland (1700 bostäder, dock i ett längre perspektiv än 2025)
Regementet (1300 bostäder)
Centrum (600 bostäder)
Hestra (250 bostäder)
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Figur 3-6

Planerade nya bostadsområdenas lokalisering samt storleksnivå i antal bostäder. I orange
har dagens busslinjenät markerats. Lägg märke till att i området Knalleland handlar det om
ett längre perspektiv än 2025 samt att antalet bostäder för respektive lokalisering beräknades utifrån ett antagande att en genomsnittlig lägenhet motsvarar 80 kvadratmeter.

För att även få ett grepp om hur nattbefolkningstätheten påverkas av detta
bostadstillskott har Figur 3-7 tagits fram innehållande nytillkommande bostäder
t o m år 2025 multiplicerat med 2,1 boende/lgh. Den resulterande kartan visar
på små skillnader gentemot Figur 3-5. Mest uppenbara skillnaden är naturligtvis utbyggnaden på Regementsområdet men även tillkommande invånare i
centrum och del av Knallelandsområdet.
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Figur 3-7

Nattbefolkningstäthet år 2025, baserat på förväntad tillkommande bebyggelse i Figur
3-6Fel! Hittar inte referenskälla.. Kartbilden skall jämföras med Figur 3-5.

Resandeutveckling av tillkommande bostäder
År 2011 hade Borås centralort 66 829 invånare3. Den årliga befolkningstillväxten i centralorten sedan 1990 fram till år 2011 har i snitt legat på ca 590
invånare per år, och ungefär 70 % av tillväxten för hela kommunen har skett i
centralorten sett över tid.
Befolkningsprognosen för år 2012-20164 talar om en förväntad genomsnittlig
tillväxt med 967 kommuninvånare per år under perioden och att kommunen år
2016 förväntas ha en befolkning på 108 939 invånare. Fram till år 2025 har
därför uppskattats en årlig tillväxt i tätorten om knappt en procent (0,8 %),
vilket skulle innebära en tätortsbefolkning om 74 716 invånare år 2025.
Dessa nytillkomna invånare har fördelats på de i bostadsutbyggnadsprogrammet tillkommande bostadsområden, och i övrigt kända tillkommande bostadsområden. Borås stads bostadsutbyggnadsprogram ger uppgifter om att det
under perioden 2013-2015 med tillägg för bostadsuppgift ifrån den strategiska
utredningen för Knalleland finns en beredskap för en utbyggnad av totalt ca
3700 bostäder i Borås kommun t o m år 2024. Av dessa kommer den absoluta
merparten att tillkomma i Borås tätort. 1300 bostäder planeras hamna i
Regementsområdet vilket utgör det enskilt största utbyggnadsområdet under
den aktuella perioden. I ett längre perspektiv bedöms det rymmas ca 1700 nya
bostäder i Knallelandområdet. Av dessa är det dock lite mindre än 500 bostäder
som kan förväntas vara byggda till och med år 2025.
De resor som de nya invånarna genererar har även fördelats på stadstrafikens
linjer. Hur många resor som tillkommande invånare gör beror på vilken linje
3

http://www.boras.se/download/18.34cbb7bd13bb82fa9b180002201/1490+Bor%C3%A5s+T%C3%84TORT
.pdf
4

Befolkningsprognos för åren 2012-2016 - Kommunprognos

14
Trivector Traffic

som berör bostadsområdet, vilken turtäthet som linjen trafikerar med, var
bostäderna är lokaliserade och vilken boendetäthet som kan förväntas i
bostäderna. Baserat på hur resandealstringen ser ut i befintliga områden med
motsvarande uppbyggnad har det beräknats att de tillkommande nya bostadsinvånarna väntas genomföra knappt 500 000 påstigningar per år.
Endast linje 6 och linje 8 förväntas öka sin andel av det totala påstigandet med
linje 1-8 med anledning av tillkommande bostäder, men förändringen är
marginell.
Tabell 3-2 Tillkommande påstigande baserat på tillkommande invånare (bostäder) och resandealstring
för likvärdiga bostadsområden.
Linje

Antal påstigningar
(2012)

Andel

Tillskott påstigande
2025

1

3 126 514

39,8%

176 754

39,6%

2

1 563 355

19,9%

91 206

19,9%

3

346 465

4,4%

16 254

4,4%

4

42 961

0,5%

166

0,5%

5

531 853

6,8%

25 187

6,7%

6

476 343

6,1%

87 438

6,8%

7

831 379

10,6%

12 341

10,1%

8

930 746

11,9%

74 861

12,1%

7 849 616

100 %

484 206

100 %

Totalt

Förändrad andel
(2025)

Den här redogörelsen visar att även om all utbyggnad teoretiskt hade koncentrerats till en enskild linje så är det även i framtiden linje 1 som är den stadsbusslinje som har flest resenärer.
Det är således linje 1:s linjesträckning som bör studeras för en framtida
konvertering till BRT eftersom det är det stråk som även i framtiden har flest
resenärer.
Resande per invånare
Idag gör invånarna i centralorten 116 påstigningar per boende och år med
stadstrafiken, linje 1-9. Denna siffra har ökat kraftigt de senaste åren, och år
2008 var påstigandet nere i 94 påstigningar per boende och år. Det är inte
rimligt att förvänta sig samma kraftiga påstigandeutveckling fram till år 2025,
då utvecklingen var mycket mer modest och nära på stagnerad åren dessförinnan. Ett rimligt scenario för år 2025 är att påstigandet per boende och år kan
tänkas uppgå till någonstans kring 140 påstigningar per boende och år.
Denna resandenivå i kombination med befolkningsutvecklingen om 0,8 %
befolkningsökning per år, skulle innebära 10 460 000 påstigande på stadsbusslinjerna år 2025 – en ökning med 33 % jämfört med dagens resandenivå. Även i
ett sådant scenario kommer linje 1 fortsatt att vara den linje med flest antal
påstigningar.
Vikten av samspel mellan samhällsplaneringens olika discipliner
En av kollektivtrafikens mest grundläggande uppgifter är att skapa ett långsiktigt hållbart transportsystem, miljömässigt såväl som resursmässigt, som bidrar
med en hållbar tillväxt, och som är tillgängligt för samtliga medborgare – som
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inkluderar samtliga invånare. Med ambitionen att nå fördubblingsmålet för
kollektivtrafiken till år 2025 är det viktigt att samhällsplaneringsdisciplinerna
samverkar och stödjer varandra – att bostads- och verksamhetsutbyggnaden
sker i kollektivtrafiknära lägen i syfte att skapa underlag för en kapacitetsstark
och attraktiv kollektivtrafik, liksom att kollektivtrafiken beaktas i ett tidigt
skede i planeringen så att inte den slutgiltiga kollektivtrafiklösningen blir
ineffektiv och kostsam. Översiktsplaneringen är ett av flera verktyg, i vilket det
är av stor vikt att klargöra betydelsen av en samhällsplanering som stödjer
kollektivtrafiken, och vice versa.
Kollektivtrafiken ska vara strukturskapande över tid, och frekventa förändringar i form av linjeändringar och stråkbyten är ofta svåra för kunden att förstå.
Tydlighet i kollektivtrafiken är viktig, och högklassig kollektivtrafikinfrastruktur i ett uttalat kollektivtrafikstråk kan bidra till att bibehålla denna tydlighet
och försvåra nämnda frekventa förändringar.
För att skapa stora resandevolymer som ger underlag till en attraktiv kollektivtrafik med hög turtäthet, krävs att staden byggs ut och förtätas i befintliga
kollektivtrafikstråk. Band- och stjärnstrukturer skapar goda förutsättningar för
en effektiv kollektivtrafik, och Borås är ett exempel på en sådan stjärnstruktur.
Det är viktigt att samhällsplaneringen fortsatt slår vakt om att bibehålla och
förstärka denna struktur även i framtiden. Viktiga målpunkter bör även
lokaliseras vid kollektivtrafikknutpunkter.

3.3

Slutsats

Baserat på de parametrar som nu har gåtts igenom, påstigande per linje,
påstigande per linjeskaft, tillkommande bebyggelse, dag- och nattbefolkningstätheter, var målpunkter i staden är placerade och förväntad allmän resandeutveckling framgår det tydligt att det är linje 1 som bör studeras för en framtida
konvertering till BRT. Eftersom även såväl linje 2 som linje 8 har relativt stort
resande kan det även vara av intresse med framkomlighetsåtgärder längs
Alingsåsvägen. Men linje 1 är den linje som är mest lämpad för BRT.
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4. Mål för trafikering och infrastruktur

Hur ska trafikeringen av linjen se ut, hållplatser, hållplatstäthet, turtäthet,
påstigningsförfarande och önskad snitthastighet? Dessa frågor tillsammans med
förslag på lämpliga fordon (storlek och drivsystem) besvaras i detta kapitel.

4.1

Hållplatser

Hållplatser tillhörande en bussbaneinfrastruktur enligt BRT-konceptet bör ha
genomgående bra standard med väderskydd, sittmöjligheter, bra design, bra
information och plana insteg. Exempel på denna något enklare utformningsvariant hittas på olika ställen i Europa. Inte minst i den Nederländska regionen
Twente har man valt detta koncept. I Figur 4-1 till Figur 4-3 visas både hur ett
plant insteg ser ut och hur enklare hållplatser i ett BRT-stråk kan se ut.

Figur 4-1

Plana insteg är standard i bussbaneinfrastruktur enligt BRT-modellen. Åtgärder gör att
tillgängligheten till systemet blir bättre för alla samtidigt som på- och avstigningen går
snabbare. Bild: Joel Hansson.
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Figur 4-2

I nederländska Enschede (Twenteregionen) valde man relativt enkla hållplatser, dock med
en tydlig hållplatspelare, realtidssystem i kuren och en hög plattform som möjliggör plana
insteg. Infrastrukturen får då BRT-karaktär trots att linjerna inte är BRT-linjer fullt ut. Bild:
Malena Möller.

Figur 4-3

Ytterligare en bild från Twenteregionen med deras något enklare men ändå tilltalande
hållplatsutformning (även här med realtid). Bild: Stephan Bösch.

18
Trivector Traffic

Tar man ett steg längre kan hållplatserna designas på ett säreget sätt vilket
förenklar igenkänningen och därmed är ett tydligt steg i riktning BRT-linje.
Särskilt designande hållplatser hittas exempelvis på Zuidtangenten i Amsterdamregionen. Hållplatserna har en egen design, har plant insteg och realtid.
Däremot är det även i detta BRT-stråk fortfarande möjligt att köpa biljetter
ombord vilket bör anses vara en BRT-ingrediens som man har kompromissat
bort.

Figur 4-4

Hållplats med säregen design längs Zuidtangenten i Amsterdam. Bild: Joel Hansson.
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Fullt utvecklade BRT-linjer har i regel designade hållplatser, med rymliga
kurer, realtidssystem, biljettautomater för förköp av biljetter, påstigning vid alla
dörrar (och därmed stickprovskontroller) och höga plattformar för plana insteg.
Nedan visas två exempelbilder. Ett från Glatttalbahn utanför Zürich som i och
för sig är ett spårvägssystem men ändå förkroppsligar BRT-linjernas standard
(och även visar på att BRT och spårväg är besläktade). Den andra bilden
kommer från BusWay i Nantes.

Figur 4-5

Glatttalbahns designade hållplatser. Bild: PG Andersson.

Figur 4-6.

Stationerna på BusWay i Nantes är i princip utrustade som järnvägsstationer med rymliga
väderskydd, biljettautomater och realtidsinformation om avgångstider. Plattformen är i
samma nivå som insteget i bussen. Bild PG Andersson.
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Med hjälp av dagens teknik kan hållplatserna utrustas med ytterligare finesser
som exempelvis pekskärmar för en interaktiv information som dessutom är
enklare att uppdatera och kan erbjudas på flera språk. Bilden nedan visar en
sprillans ny informationspekskärm i Basel som har installerats på försök under
första kvartalet 2013.

Figur 4-7

Pekskärmar på hållplatser är än så länge ovanliga men kan tänkas bli en viktig informationskanal i framtiden som ett komplement till informationskanaler som erbjuds via appar och
dylikt. Bild: Stephan Bösch.

För en fullvärdig BRT-linje krävs hållplatser som motsvarar exemplen som vi
kunde se här från Nantes och Zürich. Delsträckor med BRT-infrastruktur kan ha
en något lägre standard vad gäller den elektroniska utrustningen som exempelvis biljettautomater. Det är dock även i dessa fall inte att rekommendera att
tumma för mycket på utformningens kvalitet eftersom hållplatsen är en
imagebärare i systemet.
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Hållplatstäthet och önskad snitthastighet
För att möjliggöra korta och attraktiva restider är det nödvändigt att hållplatserna som trafikeras av linjen inte ligger för tätt. I dagsläget finns det flera
hållplatser längs linje 1 där avståndet till nästkommande hållplats är i storleksordningen 150 – 300m. Detta medför täta inbromsningar och accelerationer
vilket är tidsödande eftersom reshastigheten blir låg och därtill leder till lägre
komfort för resenärerna på bussen. Samtidigt är det även viktigt att det inte blir
alltför glest mellan hållplatserna eftersom det i så fall medför längre gångavstånd till hållplats och en därmed mindre attraktiv kollektivtrafik.
En balans mellan hållplatsavstånd och körhastighet måste därför hittas. De
följande två figurerna från HiTrans-projektet5 illustrerar sambandet mellan
hållplatsavstånd och körhastighet (Figur 4-8 och Figur 4-9).

Figur 4-8

Kopplingen mellan hållplatsavståndet och gångavståndet.

I Figur 4-8 visas att redan vid ett hållplatsavstånd av 400m sker en stor
överlappning i hållplatstäckningen. Å andra sidan med 800m hållplatsavstånd
blir täckningen mycket låg. En bra tumregel för att uppnå bra hållplatstäckning
är att avståndet mellan hållplatserna bör ligga mellan 500-600m. I Figur 4-9
visas även att med detta avstånd fås en maximal körhastighet som väl motsvarar
de hastighetsgränser som råder i tätort.
Pga lokala geografiska förutsättningar, såsom stora höjdskillnader eller
liknande kan naturligtvis det mest lämpliga hållplatsavståndet variera i olika

5

HiTrans Best Practice Guide, Public Transport – Planning the networks, 2005.
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delar av en tätort men 500-600m bör ses som ett riktmärke sett till genomsnittligt hållplatsavstånd för linjen.

Figur 4-9

Kopplingen mellan hållplatsavståndet och körhastigheten som kan uppnås.

Påstigningsförfarande
Vid sidan om hållplatsavstånd och gällande hastighetsgränser utgör tiden vid
hållplats en inte obetydlig del av den totala körtiden för en linje. Ju fler
påstigande en linje har vid enskilda hållplatser desto längre blir uppehållstiden
vid hållplats. Med traditionell påstigning via framdörrarna där föraren viserar
biljetterna blir detta extra påtagligt när antalet påstigande resenärer är stort. Av
detta skäl har man bl a i Göteborg infört påstigning i alla dörrar likt man sedan
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tidigare haft sedan länge inom spårvägstrafiken. Påstigning på alla dörrar kan
vara ett recept för snabbare resandeutbyten vid hållplatser. Denna påstignings/avstigningsrutin är däremot kopplad till en stor andel förköpta biljetter (SMSbiljetter, månadskort m.m.) och kort med reskassa samt valideringsmaskiner vid
alla dörrar alternativt på hållplatserna. För att kunna hålla andelen tjuvåkare låg
krävs också intensiverade flygande biljettkontroller. För att få en överblick av
hur mycket tid man kan spara med detta system visas matrisen i Tabell 4-1.
Tabell 4-1 Skillnader i väntetiden för olika påstigningsprocedurer. Blå fält visar kombinationer när påoch avstigning genom alla dörrar är snabbare. Orange fält visar kombinationer när påstigning vid frontdörren är snabbare. Källa: Jens West, Examensarbete, KTH.

Påstigandet vid hållplatser som trafikeras av linje 1 pekar på att tidsbesparingen
sträcker sig mellan 0-10 sek/hpl för flertalet hållplatser medan det för Knalleland och Centrum kan bli uppemot en halvminut i tidsbesparing för de mest
belastade turerna vilket innebär en betydligt förbättrad robusthet att klara hålla
tidtabellen även vid stora resandeströmmar.
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4.2

Kapacitet

Studerar man påstigandestatistik per tur och relaterar detta antal påstigande till
maximal belastning på linjen6, erhålls en bild av hur många passagerare som
samtidigt befinner sig på respektive tur. I figuren nedan framgår den genomsnittliga maximala belastningen per tur riktningsuppdelat för mars månad år
2012.
Denna statistik relateras sedan till den praktiska kapaciteten för olika fordonstyper. Med praktisk kapacitet avses fordonets sittplatskapacitet, samt 40 % av
fordonets ståplatskapacitet. Detta är ett mått som används av bl.a. SL och som
även definieras i planeringshandboken KolTRAST7 som Trivector tagit fram åt
SKL och Trafikverket. Praktisk kapacitet anger det maximala antalet resenärer
som i genomsnitt kan accepteras per avgång under maxtimmen för att trängseln
inte ska bli för svår på den mest belastade turen.

6

Enligt Trivectors rapport 2011:52 Etappanalys Borås passerar 62,4 % av resorna på linje 1 direkt norr om
Södra Torget, vilket kan översättas till att genomsnittlig maximal belastning på linjen är 62,4 % av påstigandet.

7

SKL & Trafikverket, 2012, KolTRAST – Planeringshandbok för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik
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Figur 4-10 Maximal belastning på linje 1 i relation till praktisk kapacitet med olika fordonstyper.

26
Trivector Traffic

Studerar man den maximala belastningen under maxtimmen (kl. 13.21 till
14.15 sker flest påstigningar i riktning mot Hässleholmen), framgår att sex av
tio turer i riktning mot Hässleholmen har en maximal belastning som överstiger
den praktiska kapaciteten för de boggiebussar som idag trafikerar linje 1.
Genomsnittlig maximal belastning vid denna timme i riktning mot Hässleholmen uppgår till 64 passagerare, och boggiebussens praktiska kapacitet uppgår
till 59 passagerare. Detta visar tydligt att dagens praktiska kapacitet överskrids
på linje 1.

Figur 4-11 Maximal belastning under maxtimmen i relation till olika fordonstypers praktiska kapacitet.

Turtäthet
Befintliga linje 1 trafikeras idag med 6-minuterstrafik. Idag används boggiebussar och ett visst inslag av normalbussar för att trafikera linjen. Av Figur 4-11
ovan visas att den praktiska kapaciteten överstigs på flera av turerna i maxtimmen. Även om det är fullt möjligt att trycka in ytterligare några passagerare
sker det med minskad komfort för resenärerna och därmed erbjuds en mindre
attraktiv resa. Eftersom ett av grundskälen till att förmå fler människor att resa
kollektivt är att minska andelen resor i bil i samhället är det viktigt att kollektivtrafiken kan erbjuda ett tillräckligt attraktivt alternativ. I detta sammanhang är
det därmed inte lämpligt att överskrida den praktiska kapaciteten. Det finns i
huvudsak två sätt att komma till rätta med kapacitetsbrister; antingen höjer man
turtätheten eller så börjar man trafikera med större fordon. I diagrammet i Figur
4-12 redovisas samband mellan turtäthet, attraktivitet och trängsel. Av diagrammet går att utläsa att om turtätheten blir högre än motsvarande 5minuterstrafik uppfattas detta inte längre som någon förbättring för resenären
eftersom förändringen i väntetid blir minimal. Däremot ökar risken för
framkomlighetsproblem pga att risken för regularitetsproblem blir alltmer
påtaglig. Dvs risken ökar för att bussarna klumpar sig och inte längre kan hålla
sina körtider.
Dagens turtäthet på linje 1 medför 10 turer/timme och en eventuell ökning till
5-minuterstrafik medför 12 turer/timme, dvs ett tillskott på två bussar per
timme. På kort sikt kan naturligtvis detta vara en rimlig lösning och ses som ett
första steg. Men sett till att det i och med ett införande av en BRT-linje görs
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stora satsningar på sträckningen blir det en ökad attraktivitet för linjen och det
är då inte säkert att en höjning till 5-minuterstrafik är tillräcklig för att klara
tillströmmande resenärer. I det läget blir det nödvändigt att börja trafikera med
större fordon. Närmast till hands är att börja använda sig av ledbussar. Av detta
skäl är det viktigt att infrastrukturen redan från början är anpassad för att klara
större fordon. Fordonsalternativ diskuteras närmare i kapitlet Lämpliga fordon
och drivsystem.

Figur 4-12 Samband mellan turtäthet, attraktivitet och trängsel. Källa: HiTrans.

Lämpliga fordon och drivsystem
För högsta standard rekommenderas BRT-fordonen ofta drivas med elektricitet
för att vara energieffektiva och bidra till att minska koldioxidutsläpp och andra
emissioner från kollektivtrafiken. Eldrift bidrar även till en god komfort genom
en tyst och mjuk gång. Till utseendet bör bussarna ha en egen design samt flera
stora dörrar.
Vid val av fordon måste även hänsyn tas till att BRT-fordonen ska kunna
angöra samma stationer och hållplatser som övrig busstrafik.

Figur 4-13 Buss med dörrar på båda sidorna som trafikerar BRT-linjen EmX i Oregon

8

http://www.ltd.org/

8
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Figur 4-14 Energibehov hos stadsbussar. Uppgifter baseras på mätning av stadsbussar (18,75 meters
9
ledbussar) i Zürich

Ett lämpligt alternativ för att uppfylla eldrift, med hänsyn till behov av
ledbussar, är idag trådbussar. Dessa kan levereras som standard, led- eller
dubbelledade bussar med upp till 60 sittplatser. Trådbussen medför stora initiala
investeringar och ett ingrepp i stadsbilden men har samtidigt positiva effekter
som strukturerande för linjen samt lägre driftskostnader.
Om man inte anser att trådbuss är ett attraktivt alternativ på grund av den
omfattande och kostsamma infrastruktur som krävs, är en hybridbuss som drivs
av ett batteri i samverkan med andra generationens biodiesel eller fordonsgas10
det som kommer på plats två utifrån val av drivmedel. Även hybridbussar kan
levereras som standard, led- eller dubbelledbussar.
Eldrift
Eldrift av bussar sker antingen med batteri eller via en kontaktledning. I möten
med representanter för busstillverkarna har det framkommit att dagens teknik
inte medger att ledbussar drivs med batteri. Sådana lösningar bedöms inte
finnas på marknaden före 2020. Det alternativ som då återstår för eldrift är en
trådbusslösning.

9

Martin Schmitz, Vossloh-Kiepe

10

Fordonsgas innebär en blandning av biogas och naturgas där andelen inblandad biogas beror av tillgången
till biogas på orten. I fallet Borås stad körs stadstrafiken redan idag på ren biogas vilket naturligtvis är
möjligt även för BRT-linjen.
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11

Figur 4-15 Dubbelledad trådbuss i Zürich

Trådbuss
Alternativet till batteridrift är eldrift via kontaktledning. Detta har förekommit
sedan tidigt 1900-tal och brukar benämnas trådbuss. För spårvagnar sker
jordning av strömmen från kontaktledningen genom rälerna. Detta är inte
möjligt för trådbussar, som därför har dubbla strömavtagare, vilket kräver en
dubbel kontaktledning. Moderna trådbussar har vanligen en mindre förbränningsmotor eller i vissa fall batterier, för drift utan kontaktledning på kortare
sträckor. Dagens moderna trådbussinfrastruktur medger en maxhastighet på ca
70-90 km/h.

Figur 4-16 Trådbuss i Lyon, Frankrike, fordonen påminner om spårvagnar.

12

Tabell 4-2 För- och nackdelar med trådbuss
Fördelar

Nackdelar

Snabb acceleration och stark motor

Ny infrastruktur krävs

Längre livslängd och lägre driftskostnad

Högre inköpskostnad per fordon

Strukturerande effekt (jmf spårväg)
11

Foto: Per Gunnar Andersson, Trivector Traffic.

12

Foto Per Gunnar Andersson, Trivector Traffic.
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Alternativ till eldrift
För att uppnå minst miljöbelastning, och med avseende på att trafikeringen av
BRT-linjen fordrar ledbusskapacitet, är idag det enda alternativet att välja en
trådbusslösning. Om detta inte bedöms som genomförbart får alternativa
drivmedel som innebär näst bästa standard studeras. Då kan BRT-bussarna
drivas med biogas, etanol eller biodiesel.
Biogas/Naturgas
Enligt fordonstillverkarna finns det idag inga rent gasdrivna 24-metersbussar
och det anses inte heller finnas någon marknad för att utveckla dem. Det
fordonstillverkarna däremot kan erbjuda är gasbussar med en längd upp till
drygt 20 meter. Vill man gå upp till 24 – till 25 meter kombineras gasmotorn
med ett hybridsystem för att skapa tillräcklig styrka för drivlinan. För exempelvis trafiken på Malmös kommande superbusslinje, numera officiellt benämnd
MalmöExpressen, har en 24-meters gashybrid utvecklats av bussföretaget Van
Hool, baserat på deras modell ExquiCity där bussens yttre design påminner om
en spårvagn. De första bussarna levereras i februari/mars 2014 för testkörning,
och bussarna planeras att börja trafikera i juni 2014.
Biodiesel/diesel
Biodiesel är biologiskt nedbrytbar och är inte giftig. Den kan tillverkas från
vilket biologiskt fett som helst. I USA användas ofta palmolja eller majsolja
medan det i Sverige är vanligast att göra den på rapsolja. Ursprunget avgör
emellertid drivmedlets kvalitet och egenskaper som exempelvis hur bra det tål
kyla.
Biodiesel har ett något lägre energiinnehåll jämfört med vanlig oljebaserad
diesel. Biodiesel förekommer ofta blandat med vanlig diesel varför beteckningen B100 används för att beteckna 100 procent biodiesel medan B40 betyder 40
procent biodiesel och 60 procent vanlig diesel.
Sedan några år har biodiesel börjat tillverkas av tallolja, benämnd andra
generationens biodiesel. Fördelen med att använda tallolja är att den är en
restprodukt från pappersmassatillverkning och således inte innebär någon
konflikt med livsmedelsindustrin som exempelvis användningen av rapsolja
kan göra. Dessutom bedöms inte tillgången på rapsolja vara tillräcklig för en
omfattande användning av detta som drivmedel. Marknaden för tallolja är
emellertid ännu inte utvecklad varför det på kort sikt inte är ett alternativ.
Bussar för biodiesel finns av alla typer då det är en lätt konverterad dieselmotor
som används.
Tabell 4-3 För- och nackdelar med biodieseldrift.
Fördelar

Nackdelar

Billigare i inköp

Biodiesel ger en lokal miljöbelastning
Högre driftskostnad
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Teknisk kapacitet
I tabell 3-14 listas den passagerarkapacitet som har antagits för respektive
busstyp. Siffror har erhållits från busstillverkare och gäller främst innerstadsbussar eftersom utvecklingen har gått längst inom detta område. Storleksförhållandet för kapaciteten mellan de tre busstyperna kan emellertid antas gälla
generellt.
Tabell 4-4 Kapacitet för olika busstyper.
Fordonstyp

Teknisk kapacitet (sittande+stående)

24-meters

60+70

20-meters

52+60

18-meters

44+52

För att uppnå korta hållplatsuppehåll bör BRT-fordonen förses med flera breda
dörrar. Detta har inverkan på sittplatskapaciteten i fordonen. Ju fler och större
dörrar, desto färre sittplatser, samtidigt som fordonen blir svårare att möblera
med plats för rullstolar, barnvagnar etc.

Figur 4-17 18 meters hybridbuss från Solaris

13

Fordonskostnader
Fordonskostnaden beror till stor del på vilken typ av fordon som inhandlas,
men också på vad dessa fordon utrustas med samt hur stor betalningsviljan
anses vara i det land till vilket fordonen levereras. Kostnadsnivån för olika
typer av fordon ser översiktligt ut som följer:

13

http://www.solarisbus.pl/files/busmania/ciekawostki/hybridbus-37.jpg
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Standardbuss:
Ledbuss:
Dubbelledbuss:

2,5 – 3,0 MSEK
3,5 – 4,0 MSEK
7,0 – 9,0 MSEK

I det här fallet avses ledbussar trafikera linje 1, men med något högre utrustningsnivå än normala ledbussar. En ungefärlig inköpskostnad för denna typ av
BRT-fordon uppskattas till 5 MSEK styck.
Depå
BRT-linjen föreslås trafikeras med ledbussar på 18 meter för att klara framtida
resenärskapacitet, totalt 9 bussar14. Dagens linje 1 trafikeras av 12 boggiebussar
à 15 meter. Dagens större antal bussar är mer utrymmeskrävande än föreslagna
ledbussar, varför de senare bör kunna rymmas inom befintlig depå. Däremot
kan det behövas vissa mindre justeringar inom depån för att rent praktiskt
kunna ta emot ledbussar.

4.3

Väginfrastrukturen

En fullt utbyggd BRT-linje förutsätter full framkomlighet längs linjen med
absolut prioritet i korsningspunkter. Med det i föregående kapitel genomgångna
resonemanget rörande hållplatsavstånd och körhastighet skall infrastrukturen
möjliggöra en genomsnittlig körhastighet av 25-30 km/h.
För att säkerställa full framkomlighet fordras reserverat utrymme för BRTlinjen, i form av bussgata/bana från ändhållplats till ändhållplats kompletterat
med signalprioritetsanläggningar i korsningspunkter med biltrafiken. För att
säkerställa en hög åkkomfort är det viktigt att bussgatorna utformas med gen
linjeföring utan skarpa kurvor som medför sidoacceleration och lägre körhastighet som följd. Tänk-spår-kör-buss kan vara en lämplig utgångspunkt i
utformandet av bussgator. Vid ianspråktagande av befintligt gaturum i tät
stadsbebyggelse såsom korsningen Allégatan/Åsbogatan är det dock nödvändigt
att följa rutnätsstadens gatustruktur och acceptera en 90-gradersväng. Däremot
vid anläggande av helt ny bussbana skall skarpa svängar undvikas. Den
negativa effekten på körhastigheten minskar om tvära kurvor är i anslutning till
sträckor där bussen i alla fall skulle tvingas köra med låg hastighet, såsom nära
en hållplats. I och med att det frigörs gatumark, till följd av den nya linjesträckningen för väg 42 förbi Sjöbo, och om BRT-linjen kan köras längs Skaraborgsvägen, istället för att likt idag köra Bergslenavägen, kan flera skarpa kurvor
undvikas. Om även Gamla Brämhultsvägen kan trafikeras av linjen innebär
detta att BRT-linjen endast passerar två skarpa kurvor; korsningen Järnvägsgatan/Allégatan (nära hållplats Högskolan) och korsningen Allégatan/Åsbogatan).
Detta skulle resultera i en linjesträckning enligt Figur 4-18 där rosa stjärnor
markerar platser där det är extra viktigt att säkerställa framkomligheten för
BRT-linjen. Dessa beskrivs närmare i nästkommande kapitel.

14

Framräknat utifrån beräknad körtid och föreslagen turtäthet i kapitel 4.4.
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Figur 4-18 Karta över modifierad linjesträckning för linje 1 utifrån resonemanget ovan som utgångspunkt. Lämplig linjesträckning genom centrum diskuteras närmare i kommande kapitel.
Markerade stjärnor i kartan visar på viktiga punkter där det är extra viktigt att säkerställa
framkomligheten för BRT-linjen baserat på att det där kan uppstå konflikter med övrig trafik.

Fyra viktiga punkter
Det finns fyra korsningspunkter som baserat på trafiksituationen idag kan
konstateras att där finns risk för framkomlighetsproblem antingen för biltrafiken och/eller för busstrafiken. Dessa är korsningen Skaraborgsvägen/Bergslenagatan, plankorsningen med Älvsborgsbanan, korsningen
Åsbogatan/Kungsgatan samt utfarten från sjukhushållplatsen. Utöver dessa kan
det finnas ytterligare punkter, men dessa bedöms vara de mest kritiska.
I cirkulationsplatsen Skaraborgsvägen/Bergslenagatan passerar biltrafiken till
och från Storknallen och ytterligare en del av Knallelands butiker. Viktigt att
BRT-linjen här ges full prioritet och inte tvingas stanna pga eventuella köande
bilar på väg ut eller in till parkeringarna.
Plankorsningen med Älvsborgsbanan innebär bomfällningar i samband med
passerande tåg. Totalt passerar 28 persontåg/vardag. Därtill passerar ett fåtal
godståg per dygn. Antalet bomfällningar är därför inte så stort, men varje
bomfällning medför risk för flera minuters försening av linje 1 som därmed får
problem att klara tidtabellen. Med ett införande av BRT är det viktigt att i
möjligaste mån minska den här formen av störningar, allra helst med hjälp av
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en planskild korsning. Den omgivande miljön med bebyggelse i nära anslutning
till korsningen gör det dock svårt att få till en planskildhet samtidigt som en
planskild korsning är en relativt kostsam åtgärd.
Korsningen Åsbogatan/Kungsgatan passeras av flera av stadstrafikens busslinjer och Kungsgatan utgör en av de mest trafikerade gatorna i Borås med en
ÅDT på över 20 000 f/d.
Vid utfarten till Åsbogatan från hållplats Sjukhuset har busstrafiken väjningsplikt gentemot trafiken på Åsbogatan vilket kan innebära att bussarna kan få
svårt att komma ut från hållplatsen. För Sjukhushållplatsen pågår detaljplanearbete för att möjliggöra en ombyggnation av sjukhuset och hållplatsen. Det är
viktigt att slutsatserna i den här rapporten tillkännages till planhandläggaren så
att planförslaget ligger i linje med de krav på framkomlighet som ställs på en
BRT-hållplats.
Tilläggas bör även att det, utöver den ordinarie kollektivtrafiken, inte finns
något hinder för blåljustrafiken att vid behov använda sig av busskörfälten vid
utryckningar. Det finns som utredaren ser ingen påtaglig risk att kollektivtrafikkörfält på Gamla Brämhultsvägen skulle hamna i konflikt med infarten till
akuten, dels eftersom även blåljustrafiken får använda busskörfältet och dels
eftersom varken blåljustrafiken eller kollektivtrafiken innebär ett ogenomträngligt trafikflöde. Ett särskilt busskörfältet föreslås anläggas strax söder om
akutintaget och strax norr om cirkulationsplatsen, och ansluta via nybyggd
bussgata från Åsbogatan upp till Gamla Brämhultsvägen.

4.4

Körtid

Dagens linje 1 har enligt tidtabell ett omlopp på 30 minuter, vilket inkluderar
ett uppehåll på Södra torget om 3 minuter. Längs sträckningen passeras
sammanlagt tio cirkulationsplatser och fyra signalregleringar. Dessutom
innehåller linjesträckningen ett flertal skarpa kurvor. Samtliga av dessa
händelser längs med linjen innebär hinder för bussens framkomlighet och ger
således ett tidstillägg på körtiden.
I föreslagen körväg för BRT-linjen har antalet skarpa kurvor kunnat reduceras
till endast ett par stycken, och antalet cirkulationsplatser är endast sex stycken.
BRT-linjen förutsätts få full prioritet i samtliga signaler, varför inget tidstillägg
görs vid dessa. Linjen avses inte behöva någon reglertid vid centrumhållplats på
Allégatan (ersättande dagens Södra torget). Även antalet hållplatsstopp har
reducerats till 17 st i föreslagen BRT-sträckning, jämfört med dagens linje som
har 25 hållplatsstopp. Föreslagen sträckning är även 1,6 km kortare jämfört
med dagens linje 1 (7,8 km jämfört med 9,4 km) till följd av en mer gen
körväg.
De båda linjevarianterna har jämförts i Trivectors egna gångtidsberäkningsprogram STRUTS, i syfte att utreda vilken körtid som den nya linjesträckningen
får och därmed dess bussbehov. Dagens linje 1 har kalibrerats utifrån gällande
tidtabell. Kalibreringen resulterade i att dagens linje 1 fick en körtid på 32
minuter och 6 sekunder. Uppehållstider om 10 sekunder vid samtliga hållplatser
har lagts in i modellen. Likaså har uppehållstider om 10 sekunder lagts in vid
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samtliga signalregleringar. Kurvor och cirkulationsplatser har fått sänkt
hastighet till i genomsnitt 25 km/h, och gångfartsgator längs med linjen har i
modellen tilldelats hastighet till 5 km/h. Här får fordonen inte framföras i högre
hastighet än gångfart.
Föreslagen sträckning för linje 1 som BRT-linje har en körtid mellan ändhållplatserna på 19 minuter och 42 sekunder. Detta ger en medelhastighet om 24
km/h, att jämföra med dagens 18 km/h.

Figur 4-19 Körprofil för dagens linje 1. Många hållplatsstopp ger en ryckig körning. STH = största
tillåtna hastighet.

Figur 4-20 Körprofil för föreslagen BRT-sträckning. Ett reducerat antal hållplatser innebär att skyltad
hastighet kan hållas över längre sträckor. Även minskat antal kurvor, signaler och cirkulationsplatser ger en jämnare körprofil. STH = största tillåtna hastighet.

36
Trivector Traffic

4.5

Lämpliga nivåer för Borås

Sammanfattningsvis kan här följande målnivåer beskrivas som anses lämpliga
för arbetet mot en BRT-linje i Borås:












Hållplatser med hög utrustningsnivå vad gäller möblering, information
och annan komfort.
Rymliga hållplatsplattformar, minst 25m långa och 2,5m breda.
Plana insteg (t.ex. genom höga plattformar anpassade till låggolvsbussar).
Genomsnittligt hållplatsavstånd på ca 500 – 600m
Påstigning i alla dörrar med biljettförköp bör eftersträvas.
Kapaciteten ska vara tillräckligt under alla tider på dygnet. Helst ska
sittplatser kunna erbjudas. Ledbussar eller standardbussar med släp (som
kan frånkopplas när kapaciteten inte behövs) är enligt vår bedömning
rätt för BRT i Borås.
Turtätheten ska vara hög (5-10-minuterstrafik, på kvällar lägst 15minuterstrafik).
En linjesträckning som är så rak som möjligt och med full prioritet bör
eftersträvas.
Känsliga punkter (som de fyra som har utpekats) bör studeras närmare
men inget avkall på bussarnas framkomlighet får göras.
Ett bilfritt centrum med bussar är eftersträvansvärt eftersom centrum blir
lätt tillgängligt och trivseln utan biltrafiken ökar.
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5. Behov av infrastrukturåtgärder

Utifrån beskrivningen i föregående kapitel följer här en övergripande genomgång av behoven av infrastrukturåtgärder längs linjens sträckning. Linjens
huvudsakliga sträckning redovisas i Figur 5-1 nedan. Beskrivningen av
behoven av infrastrukturåtgärder delas in i tre delsträckor; Sjöbo – Centrum
(Högskolan), Genom Centrum och Centrum – Hässleholmen. Infrastrukturbehoven beskrivs kortfattat här men en fördjupad beskrivning följer i kapitel 6 där
en etappindelning i tre delar beskriver åtgärderna närmare och lämplig
utbyggnadsordning mm. Gemensamt för samtliga delsträckor är att det finns
behov för signalprioritering i samtliga större korsningar och att samtliga
hållplatser som idag är utformade som fickhållplatser behöver ersättas av
körbanaförlagda hållplatser.

Figur 5-1

Huvudsaklig linjesträckning för BRT-linjen.
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BRT Sjöbo – Högskolan
Delen genom Sjöbo underlättas av det faktum att ny vägsträcka för väg 42
byggs öster om Sjöbo vilket friställer gatumark som relativt enkelt kan
omvandlas till en bussgata. För sträckan från anslutning av väg 42 till norr om
Knalleland behövs ny gatumark för busstrafiken. För resterande sträcka in till
centrum förutsätts i huvudsak befintlig gatumark reserveras för BRT-linjen.
Genom Knalleland finns parallellgatan Lundbygatan som med fördel kan
omvandlas till bussgata till dess att planerna beskrivna i strategisk plan för
Knalleland kan genomföras. Sträckan vidare söderut längs Skaraborgsvägen till
plankorsningen med Älvsborgsbanan och Högskolan utgör en mindre viktig
gata för biltrafiken och bör utan alltför stora besvär kunna reserveras helt åt
BRT-linjen. Det kan dock behövas mindre åtgärder i vägnätet för att säkra
kopplingen till bl a Viskastrandsgymnasiet och ICA-butiken. Hur detta kan
lösas beskrivs närmare i kap 6.1.
BRT-linjen i centrala Borås
I centrum är den mest gena sträckningen att likt idag köra längs Allégatan och
anlägga en centrumhållplats mellan Lilla Brogatan och Åsbogatan. Att istället
trafikera Kungsgatan med BRT-linjen, med prioriterad körväg för busstrafiken
bedömer vi skulle få mycket stora konsekvenser för genomströmningen av
biltrafiken på Kungsgatan. Däremot att ytterligare begränsa biltrafik längs
Allégatan, vilket är i linje med en bilfri stadskärna, och därigenom flytta över
biltrafik till Kungsgatan är betydligt mer gångbart.
Samtidigt finns det en önskan att BRT-linjen ska kopplas till Borås Resecentrum (RC) med en koppling till den regionala kollektivtrafiken. Att trafikera via
Resecentrum innebär dock en mindre gen körväg med längre körtider som
följd. Körvägarna illustreras i Figur 5-2 nedan. Jämförelsen visar därför
föreslagen körväg relativt den körväg som hade varit aktuell om en koppling till
RC hade önskats.
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Figur 5-2

Alternativa körvägar genom centrum. Heldragen linje enligt dagens körväg, med undantag
för att linjen idag trafikerar Södra torget. Streckad linje visar alternativ körväg för att nå
Borås Resecentrum. Kartbakgrund: Borås Besökskarta.

Mellan Skaraborgsvägen och RC är den mest gena körvägen Yxhammarsgatan
– Nybrogatan – Stationsgatan. Det är en sträcka på 600m. Från RC vidare till
Allégatan är det ca 720m. Motsvarande körsträcka längs Allégatan uppgår till
360m. Att trafikera via Resecentrum medför alltså en förlängd körväg med
knappt 1 km (960m). Med hänsyn till att körvägen innebär ett flertal skarpa
kurvor blir körhastigheten låg. En genomsnittlig körhastighet på under 20 km/h
är trolig. Med ett antagande om 1 minuts uppehållstid vid RC och en körhastighet av 18km/h innebär detta en förlängd restid till centrum från Sjöbo med
knappt 4 min. Att köra via Resecentrum innebär sannolikt att det krävs
ytterligare två bussar för att klara bussomloppet med ökade produktionskostnader som följd. Genom att knyta BRT-linjen via RC blir det fler förbindelser till
Sjukhuset. Idag finns dock förbindelser med linje 8 (10-minuterstrafik) och
regionbusslinje 100 förlängs vissa turer till Sjukhuset. Den längre körvägen för
BRT-linjen ger även en mindre attraktiv förbindelse för exempelvis resor Sjöbo
– Sjukhuset respektive Hässleholmen – Knalleland.
Restiden mellan Sjöbo torg och Sjukhuset är med dagens linje 1 22 minuter15.
Samma resa tar med bil endast 12 minuter. Det ger en restidskvot på 1,83. Med
en körväg via Resecentrum stiger restidskvoten till över 2 (2,2) och har därmed
passerat gränsen när man generellt anser att kollektivtrafiken utgör ett alternativ
till bilen.
På motsvarande sätt kan restidskvoten för resor mellan Hässle torg och
Knalleland beräknas. Restiden under samma morgontid som ovan uppgår till 18
min för linje 1. Med bil tar resan endast 10 min. Det medför en restidskvot på
15

Restider för buss respektive bil beräknade med reseplaneringstjänsten www.resrobot.se. Sökningen gjordes
6 maj 2013 för en resa kl 07:24.
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1,8 idag och en höjd restidskvot till 2,2 utifall linje 1 skall trafikera via
Resecentrum. Observera att i denna beräkning är det endast restiden i fordonen
som ingår. Om även gångtid till och från hållplats respektive gångtid till och
från parkering läggs till blir jämförelsen än mer negativ för bussen.
Utifrån resonemangen ovan tillsammans med det faktum att den övervägande
majoriteten av resorna med linje 1 är lokala (dvs startpunkt och slutmål för
dörr-till-dörr-resan är inom Borås) är rekommendationen därför att inte låta
BRT-linjen trafikera via Resecentrum.
Med dessa argument faller även den eventuella idén att trafikera runt centrum
eftersom det dels skulle göra restiden än längre och samtidigt medföra längre
dörr-till-dörr-resor och därigenom göra kollektivtrafiken mindre attraktiv. Att
trafikera runt centrum längs Sven Erikssonsgatan innebär en 355 m längre
körväg jämfört med att trafikera längs med Lilla Brogatan. Förutsatt motsvarande körhastighet om 18 km/h innebär en sådan längre körväg runt centrum en
ytterligare förlängd restid för linje 1 med drygt en minut (71 sekunder).
En bilfri stadskärna förutsätter inte en stadskärna utan busstrafik. Det finns
exempel på gågator där busstrafik är tillåten, exempelvis Queen Street i Oxford,
Storbritannien. Busstrafik genom centrum underlättar möjligheterna för boende
även i ytterområdena av staden att på ett attraktivt och smidigt sätt nå stadskärnan. Stadskärnan är den i särklass viktigaste målpunkten för busstrafikresenärerna. Att tillåta busstrafik men att inte tillåta biltrafik stärker även bussens
konkurrenskraft gentemot bilen i och med att du som bussresenär kommer
närmare din slutdestination och detta med en förbättrad restidskvot.
Med hänsyn till att trafikeringen via Södra torget redan idag upplevs problematisk och skulle bli än mer problematisk om större fordon skulle trafikera
hållplatsen är det varken rimligt eller lämpligt att låta BRT-linjen trafikera
Södra torget. Istället bör en ny centrumhållplats anläggas, företrädesvis längs
Allégatan, någonstans mellan Lilla Brogatan och Åsbogatan. Allégatan bör i sin
tur reserveras för BRT-linjen och övrig busstrafik. Gatan är tillräckligt bred för
att möjliggöra två busskörfält och ett mellanliggande dubbelriktat körfält för
möjlighet att köra om framförvarande fordon vid hållplats. På så vis ryms en ny
centrumhållplats inom befintligt gaturum.
Centrum – Hässleholmen
Linjesträckningen följer i stort dagen linje 1 med undantag för delsträckan
Sjukhuset – Fjärdingskolan. Åsbogatan har redan idag begränsningar för
biltrafiken genom att genomfartstrafik är förbjuden förbi Sjukhuset. Eftersom
gatan är alltför smal för att rymma både biltrafik och separerad busstrafik
förutsätts biltrafiken flyttas till omgivande gator och endast angöringstrafik
tillåts till Åsbogatan. Det finns flera alternativa körvägar för biltrafiken och för
kopplingen från Centrum till Sjukhuset bör vägvisning ske via Rv40.
Utfarter mot Åsbogatan regleras för att minimera biltrafiken, att endast
nödvändiga transporter och leveranser tillåts på gatan, och att biltrafiken styrs
mot att använda Fjärde Villagatan för att passera Åsbogatan. Övre Kvarngatan
förutsätts anslutas till Arlagatan och anslutningen enkelriktas. Därigenom
används Övre Kvarngatan och Salängsgatan för anslutningar till Arlagatan/Kungsgatan, och för att tillgängliggöra områdena utmed Åsbogatan. I övrigt
finns tvärgatorna att angöra längs med för boende och besökande till intillig-

41
Trivector Traffic

gande kvarter. Viktigt är dock att Åsbogatan tillförs lastplatser för de leveranser
som behöver ha tillgång till gatan, och så att dessa inte på något vis hindrar
bussens framkomlighet.
För att skapa en gen och snabb körväg Sjukhuset – Hässleholmen är det
önskvärt att trafikera BRT-linjen via Gamla Brämhultsvägen. Vägen är idag
återvändsgata och en mindre sträcka ny gata behövs därför för en ny anslutning
till Åsvägen. Även på Gamla Brämhultsvägen behöver gatan regleras för att
undvika genomfartstrafik, vilket kan göras genom att endast tillåta busstrafik på
Gamla Brämhultsgatans framtida östra anslutning till Åsvägen (och således
behålla dagens trafiksituation i övrigt). Alternativt genom att enkelrikta i
respektive riktning mitt på Gamla Brämhultsvägen, exempelvis i höjd med
Bäckarydsgatan.
Resterande sträcka till Hässleholmen finns det två parallella bilvägar, Åsvägen
och lokalgatan Våglängdsgatan. För att undvika att bygga ny gatumark med
onödigt stora byggkostnader som följd bör Åsvägen reserveras för BRT-linjen
och övrig busstrafik medan biltrafiken hänvisas till Våglängdsgatan. Våglängdsgatan är idag kvartersmark och inte vägområde och det krävs därför en
detaljplaneändring. Mindre anslutningsvägar behövs för att biltrafiken skall
kunna nyttja gatan. Vändning av BRT-linjen kan med fördel ske i Hybergsrondellen (korsningen Åsvägen/Hybergsvägen) som ett alternativ till dagens
vändslinga vid Brämhults Idrottsplats. Marken vid vändslingan kan därmed ges
en annan användning.
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6. Etappindelning, kostnader och tidplan

I detta kapitel följer en mer detaljerad beskrivning av respektive delsträcka
indelat efter en etappindelning i tre delar. Därpå följer en kostnadssammanställning för respektive etapp. Vidare ges en kostnadsuppskattning av drift, fordon,
depå och slutligen en tidplan för införandet av BRT-systemet.
I utredningen har utgåtts ifrån att Knallelands strategiska plan genomförs, men
kostnaden för planens verkställande ingår inte i kalkylerna. Det är endast den
infrastruktur som direkt kan härledas till BRT-stråket som avses. Även
kommande strategisk plan för Sjöbo bör på motsvarande sätt bygga på BRTtänket.

6.1

Etapp 1 – BRT-delsträckor

Att kopplingen Sjöbo-Centrum-Sjukhuset är den rätta sträckan att välja visades
i kapitel 3. Då det kan finnas vissa frågetecken vid olika delsträckor bör dessa
inte försena BRT-konceptet i onödan utan de delar som inte väcker någon större
debatt och/eller är ofrånkomliga delsträckor kan påbörjas i en första etapp. En
första etapp innebär att delsträckor av det utpekade framtida BRT-stråket byggs
ut till BRT-standard vad gäller infrastrukturen.
Den första etappen bedöms kunna bestå av följande delsträckor:






Sjöbo – ny väg 42 ansluter söder om Sjöbo
ny väg 42 ansluter söder om Sjöbo -Knalleland
Knalleland, Rondell Bergslenagatan/Skaraborgsvägen – järnvägsövergången vid Nybrogatan.
Åsbogatan/Brämhultsvägen – Sjukhuset
Åsvägen i höjd med Fjärdingskolan – Rondell Åsvägen/Hybergsvägen

Dessa bedöms som lämpliga att göra i en första etapp, eftersom de berör många
resenärer och ger stor effekt när de väl har genomförts. Det är lämpligt att
utbyggnaden koordineras med utbyggnaden av ny väg 42, varför Sjöbosträckan
blir naturlig. Knalleland berör många resenärer och bör göras i samband med
Sjöbosträckan, i syfte att få effekt av etappen redan initialt. Åsbogatan är en
förhållandevis enkel åtgärd, men som också kommer att beröra många
resenärer.
Anledningen till att sträckan genom centrum längs Allégatan har lämnats till en
etapp 2 är att den är något mer komplicerad, och därför lämpligtvis görs
samtidigt som ytteränden i Hässleholmen där resandet inte är lika omfattande.
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Genom denna etappordning säkerställs de åtgärder som har störst effekt i ett
tidigt skede. Rekommendationen är därför att etappindelningen görs just i
denna ordning, och att ingen del av etappen avstås från att byggas eftersom det
då inte är fråga om ett BRT-stråk.
Sjöbo – ny väg 42 ansluter söder om Sjöbo
Eftersom den nya väg 42 redan är i full gång att byggas blir det ”ledig”
gatumark längs Fristadsvägen/väg 42 genom Sjöbo som med fördel kan
konverteras till en bussgata. Fristadsvägen/väg 42 är på aktuell sträcka idag
fyrfilig stadsgata med mellanliggande mittremsa och staket. Det finns flera
olika alternativa lösningar för en bussgata. Lämpligen används de två västligaste körfälten för att skapa en bussgata eftersom det främst är längs den västra
sidan av vägen som bebyggelsen i Sjöbo är förlagd. De två östra körfälten kan
antingen bibehållas för biltrafiken alternativt tas bort och istället ge plats för
förtätad bebyggelse. Exempelvis i anslutning till Sjöbo torg, se Figur 6-1, finns
det goda möjligheter att komplettera befintlig bebyggelse och därigenom
samtidigt öka resandeunderlaget för BRT-linjen. Om möjligheten att köra
igenom Sjöbo med bil längs Fristadsvägen tas bort flyttas all genomfartstrafik
ut till nya väg 42 samtidigt som restidskvoten Sjöbo-centrala Borås förbättras
kraftigt eftersom i så fall även all biltrafik till och från Sjöbo hänvisas till ny
väg 42. Dvs bilrestiden ökar medan restiden med BRT-linjen blir kortare än
idag tack vare bl a helt egen körbana. Detta skulle därför ge ytterligare bättre
förutsättningar för att få fler att välja kollektivtrafiken.
Om det däremot även fortsättningsvis ska vara möjligt att köra genom Sjöbo
med bil längs Fristadsvägen och därmed även möjligt att resa gent med bil från
Sjöbo till centrala Borås kan de två östra körfälten bibehållas för biltrafiken.
Detta medför i så fall att man totalt sett utökar utrymmet för biltrafiken men att
ett BRT-stråk likväl kan skapas utav de två västra körfälten av vägen.

Figur 6-1

Exempel på möjlig förtätning (gul markering) i anslutning till en centrumhållplats för BRTlinjen vid Sjöbo torg. (Kartbakgrund: Eniro.se)
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Ny väg 42 ansluter söder om Sjöbo – Knalleland
Utifrån den skiss som presenteras i förstudien16 för ny väg 42, se Figur 6-2
nedan och det faktum att vägen redan är på väg att byggas ger vissa restriktioner i möjligheterna att åstadkomma en gen bussväg.

Figur 6-2

Kartskiss från Förstudie väg 42 med bussbana inritad med blå färg. Innebär en nära
koppling till Borås Djurpark och hållplats Boråsparken. Linjesträckningen blir dock inte lika
gen som förslaget som illustreras i Figur 6-3.

Detta ger dock en linjesträckning som inte är optimal med hänsyn till att det är
ett BRT-stråk som ska skapas. Ett mer BRT-vänligt alternativ är därför inritat i
Figur 6-3 nedan. Detta alternativ ger en gen linjesträckning för BRT-linjen
genom att ett av de två av dagens körfält på väg 42 reserveras för BRT och två
nya körfält behöver anläggas öster om befintlig väg på del av vägsträckan.
Söder om planerad cirkulationsplats vid dagens korsning väg 42/Campinggatan
behöver en ny bussbana anläggas parallellt med Skaraborgsvägen fram till
korsningen Skaraborgsvägen/Bergslenagatan.

Figur 6-3

16

En mer ”bussvänlig” körväg inritad med blå färg. I mörkgrått markeras behovet av två nya
körfält för biltrafiken som följd av att de andra två används för BRT-linjen. Hållplats med gen
GC-förbindelse till Borås Djurpark kan anläggas i samband med GC-banan som ansluter till
Isabellagatan. Kartbakgrunden utgörs av en skiss från Förstudie väg 42.

Förstudie väg 42 Borås – Trollhättan, delen Sjöbo-Kvarbo sommarstad, 2011-09-30.
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Vid passager genom cirkulationsplatser där särskilda busskörfält anläggs och
passerar genom cirkulationsplatsen, är det av trafiksäkerhetsskäl nödvändigt att
cirkulationsplatsen signalregleras.
Knalleland
Sett utifrån svårighetsgrad är delen inom Knallelandsområdet mest komplex
eftersom angöringen till ICA:s parkering måste lösas på ett nytt sätt. I kommunens strategiska plan för Knalleland finns det dock en ansats till lösning som
även tar hänsyn till en ny anslutning av ICA.
Enligt vår bedömning kan en bussbana vara det första steget mot realiseringen
av den strategiska planen för Knalleland. Detta innebär att lokalgatan på östra
sidan av Skaraborgsvägen (del av Lundbygatan) görs om till bussbana som
sedan ansluter till Skaraborgsvägens södra del/Kungsesplanaden enligt den
strategiska planen. Detta innebär en bussbana från korsningen vid Skaraborgsvägen/Erikslundsplatsen i norr till järnvägsövergången över Skaraborgsvägen/Kungsesplanaden i söder (drygt 1 350 m). Anslutningen till ICA kan som
övergångslösning lösas med den strategiska planen som förebild via Knallelandsrondellen/lilla rondellen i anslutning till Knallelandsrondellen och vidare
förbi baksidan av huset som idag används som butikslokal av Myrorna.
Därutöver kan parkeringen på den före detta banvallen mellan järnvägen och
Skaraborgsvägen öster om ICA användas för en koppling till fastigheterna
söder om ICA samt Viskastrandsgymnasiet. Nybrogatan stängs av för biltrafiken. Figur 6-4 visualiserar förslaget.
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Figur 6-4

Den beskrivna lösningen på en karta. Korsningar mellan väg och bussbana löses med full
prioritet för busstrafiken. Busstråket = grönt.

Åsbogatan/Brämhultsvägen – Sjukhuset
Sträckan från korsningen Allégatan/Åsbogatan till sjukhuset är central för
busstrafiken i Borås. Enligt räkningar motsvarar mängden bilar i korsningen
Kungsgatan/Åsbogatan 9315 (vardagsdygnstrafik). Detta motsvarar runt 12 100
bilresenärer/vardag17. Detta kan ställas i relation till antalet kollektivtrafikresenärer i samma snitt som är runt 14 750 resenärer/vardag18. Man har i detta snitt
alltså fler kollektivtrafikresenärer än bilister. Det bör tilläggas att vägen enbart
är tillåten att användas som koppling till sjukhuset (i båda riktningar). Denna
restriktion uppmärksammas dock enbart genom skyltar med en förmodat
mycket låg efterlevnad. Åsbogatans funktion är därmed egentligen redan idag
primärt för boende i de anslutande kvarteren.
17

Baserat på en antagen beläggning per bil på 1,3 personer.

18

Baserat på resultat ur trafiksimuleringsmodellen för Borås som är uppbyggd i programmet VISUM.
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Bussbanan börjar i ett första skede vid korsningen Allégatan/Åsbogatan. Den
fortsätter sedan upp via Brämhultsvägen. Genom att ta bort biltrafiken på bägge
sidor av Kungsgatan kommer denna korsningssituation förenklas avsevärt.
Fram till korsningen Brämhultsvägen/Övre Kvarngatan används vägen enbart
av bussar. Från Övre Kvarngatan kan ett enkelriktat körfält i riktning mot
sjukhuset anläggas. Bussbanan går sedan bredvid Brämhultsvägen (på sjukhussidan med en byteshållplats vid sjukhuset). Bussbanan fortsätter därefter ett
antal meter och ansluter i nästa rondell till Brämhultsvägen. Bussbanans längd
uppmättes till runt 1 400 m. Figur 6-5 visualiserar åtgärderna för en bussgata
mellan Allégatan och Sjukhuset. Eftersom hållplatsavstånden på aktuell sträcka
är mycket små och påstigandet vid 4:e Villagatan respektive 7:e Villagatan är
betydligt mindre än alla andra hållplatser på linje 1 öster om centrum är det
rimligt att överväga att minska antalet hållplatser. Hållplats 4:e Villagata som
har lägst påstigande (940 påstigande i mars 2012, motsvarar ca 35 påstigande/vardag) och ligger endast 250m från hållplats Bäckängsskolan och tas
därför bort vilket därmed ger möjlighet för en något ökad snitthastighet men
likväl med en bibehållen god tillgänglighet.

Figur 6-5

Busstråket (grönt) och biltrafikens körmöjligheter i rött.

Uppskattad kostnad för etapp 1
Kostnadsuppställningen är uppdelad i väg-, hållplats- och signalinfrastruktur.
Sjöbo – ny anslutning av väg 42 (inkl fortsättning till norra Knalleland)
I och med att erforderlig väginfrastruktur redan finns på plats kan kostnaden för
att anlägga en bussbana genom Sjöbo begränsas till i huvudsak korsnings- och
hållplatsåtgärder. Det är dock önskvärt att på något sätt tydliggöra att bussbanan
är en del av ett BRT-system. Detta kan ske genom olika former av vägmarkering eller utformningsdetaljer. Detta uppskattas kosta i storleksordningen
6000kr/m bussbana. Med hänsyn till delsträckans längd på 1,9km innebär det
en kostnad på 11,4Mkr. För sträckan söder om Sjöbo och fram till korsningen
Bergslenagatan/Skaraborgsvägen blir det behov av att anlägga ny bussgata/väg
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parallellt med planerad ny väg 42. Sträckan uppgår till ca 550m och kostar
uppskattningsvis 30000kr/m. Kostnaden för sträckan blir därmed ca 16,5Mkr.
På sträckan mellan vändplatsen vid Fristadsvägen i norra Sjöbo och i höjd med
där anslutning till ny väg 42 byggs i söder är det idag sju korsningspunkter med
biltrafik i plan där samtliga korsningar är reglerade med väjningsplikt för
anslutande trafik. För att säkerställa en hög framkomlighet för BRT-linjen på
sträckan är det önskvärt att åtminstone tre av dessa tas bort, se förslag i Figur
6-6. För att säkerställa absolut framkomlighet för busstrafiken fordras signalanläggningar vid bibehållna korsningar. En genomsnittlig kostnad för en signalanläggning är ca 1Mkr/korsning och med totalt fyra korsningar medför det en
totalkostnad på 4Mkr för sträckan genom Sjöbo. Därutöver finns det ett par
fastigheter som har sina utfarter direkt mot Fristadsvägen. Dessa behöver
naturligtvis även fortsättningsvis kunna angöras på ett eller annat sätt.
För sträckan fram till korsningen Bergslenagatan/Skaraborgsvägen tillkommer
behov
av
signalprioritetsanläggning
vid
korsningen
Campinggatan/Fristadsvägen till en kostnad av 1 Mkr.

Figur 6-6

Föreslaget BRT-stråk genom Sjöbo (grönmarkerat) längs Fristadsvägen. Röda streck
markerar förslag till stängda anslutningsvägar till Fristadsvägen medan lila pilar markerar
bibehållna korsningspunkter. Genom att skapa färre korsningspunkter kan en högre framkomlighet för BRT-linjen uppnås samtidigt som det behövs färre signalanläggningar för att
säkerställa bussens framkomlighet. Biltrafiken hänvisas till övriga korsningar i området.
(Kartbakgrund hämtad från Borås besökskarta.)
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Längs Fristadsvägen genom Sjöbo finns det idag totalt 9 hållplatslägen
(avseende båda sidor av vägen) som samtliga är utformade som fickhållplatser.
Fickhållplatser medför obehagliga sidoaccelerationer för resenärerna och är inte
förenliga med en BRT-linje. Dessa ersätts därför av totalt 7 st körbaneförlagda
hållplatslägen. För sträckan fram till korsningen Bergslenagatan/Fristadsvägen
tillkommer därtill 4 hållplatslägen vid Boråsparken respektive Erikslund. Med
en genomsnittlig plattformskostnad på 7000kr/m2, med hållplatsplattformslängd på 25m (för att möjliggöra trafik med största möjliga busstypen;
dubbelledbuss 24m) och en önskvärd plattformsbredd på minst 2,5m medför
detta en kostnad på 437500 kr/plattform. Därtill tillkommer möblering
100 000kr/hållplatsläge, realtidsskylt (35-100 000kr/skylt). Med hänsyn till att
Sjöbo ligger i änden av BRT-linjen är det rimligt att endast utrusta hållplatslägena i riktning mot Borås med realtidsskyltar. Det innebär att det behövs totalt
8st realtidsskyltar för hela sträckan till korsningen Bergslenagatan/Fristadsvägen.
Det medför en totalkostnad19 på mellan 6,2– 6,7 Mkr för hållplatserna på hela
sträckan. Totalkostnaden för sträckan Sjöbo – norr om Knalleland blir 39,1 39,6 Mkr.
Knalleland – järnvägsövergången Nybrogatan
Lokalgatan parallellt med Skaraborgsvägen (Lundbygatans västra del) tas i
anspråk för BRT-linjen. För att åstadkomma en gen körväg för bussen krävs
mindre anpassningar i anslutning till norra korsningen Bergslenagatan/Skaraborgsvägen. Eftersom bussgatan till största del kan använda befintlig
gatumark kan kostnaden för att skapa bussgatan hållas nere. I huvudsak är det
framförallt mellan Lundbygatan och cirkulationsplatsen Skaraborgsvägen/Bergslenagatan där det är ett avsnitt på ca 180m där befintlig parkeringsplats behöver byggas om till bussväg. En bussväg på 180m medför en kostnad
på ca 5,4 Mkr för en nybyggnad. Eftersom det rör sig om sedan tidigare
hårdgjord yta är det även möjligt att kostnaden kan bli något lägre. Faktorn
rådighet över marken innebär ytterligare ett kostnadspålägg med 0,5 – 1,5Mkr
beroende av bl a markpriser.
På sträckan mellan Erikslundsplatsen och järnvägsövergången vid Nybrogatan
föreslås det bli 5 hållplatser, dvs 10 hållplatslägen. I detta fall är det lämpligt att
samtliga hållplatser har samma utrustning på alla hållplatslägena. Det medför
kostnader för plattformar, möblering, realtidsskyltar och för hållplats Knalleland (som placeras i den strategiska planens utpekade läge för torgbildningen
Elfsborgsplatsen) även två biljettautomater (400 000-450 000kr/automat inkl
nätanslutningar). Kostnaden för 10 hållplatslägen blir därför:


Hållplatsplattformar: 4,4 Mkr
 Möblering: 1 Mkr
 Realtidskyltar: 4 – 4,5 Mkr
 Biljettautomater (2 st): 0,8 – 0,9 Mkr
Detta medför en totalkostnad för hållplatserna på 10,2 – 10,8 Mkr.

19

Kostnadsuppskattningarna är hämtade från rapporten Bus Rapid Transit – Ett kollektivt färdsätt med framtid,
Trivector rapport 2012:112 som är framtagen på uppdrag av Trafikverket.
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På sträckan Bergslenagatan – Järnvägskorsningen Nybrogatan blir det efter
ombyggnad till bussbana totalt 4 korsningspunkter som behöver förses med
signalprioritetsanläggningar vilket medför en kostnad av totalt 4 Mkr.
Totalkostnaden för delsträckan blir med ovanstående resonemang 20,1 – 21,7
Mkr.
Åsbogatan/Brämhultsvägen – Sjukhuset
I och med att bussbanan anläggs på befintliga Åsbogatans gaturum krävs
sannolikt inga markarbeten utöver fysiska hinder för att förhindra att övrig
biltrafik trafikerar längs gatan samt att med vägmarkeringar och utformningsdetaljer tydliggöra att gatan är en bussgata. Detta är en sträcka på knappt 1km.
Likt sträckan genom Knalleland beräknas kostnaden till 6000kr/m, dvs totalt 6
Mkr för sträckan från Allégatan till Övre Kvarnsgatan. Endast angöringstrafik
till fastigheter som inte kan nås på annat sätt än längs Åsbogatan blir tillåten att
trafikera på den här sträckan av Åsbogatan. Med hänsyn till de små trafikmängderna vid ett flertal av anslutande vägar till Åsbogatan är det endast vid
korsningarna vid Kungsgatan, Sturegatan, Fjärde Villagatan, Sjunde Villagatan
och Klinikvägen där det finns behov av signalprioritetsanläggningar. Totalt 5st
korsningar medför en kostnad på 5 Mkr för signalanläggningar. Övriga
korsningspunkter på sträckan kan även fortsatt regleras med väjningsplikt.
I och med att 4:e Villagatans hållplats föreslås slopas blir det totalt tre hållplatser längs Åsbogatan. Av dessa är det dock endast hållplats Sjukhuset som
föreslås utrustas med två st biljettautomater. Kostnaden för hållplatsuppgradering:


Plattformar, 2,6 Mkr (med 80m långa plattformar vid Sjukhuset stiger
kostnaden till 3,6 Mkr).
 Möblering, 1 Mkr inklusive tillägg av 4 hållplatslägen á 0,4 Mkr eftersom sjukhushållplatsen är mycket större än en vanlig hållplats
 Realtidsskyltar, 210 000 – 600 000 kr
 Biljettautomater vid hållplats Sjukhuset, 0,8 – 0,9 Mkr
Totalkostnad för hållplatserna på delsträckan blir därmed 5,6 – 6,1 Mkr med ny
storhållplats vid Sjukhuset med smidigt byte över plattform mellan regionbuss
och BRT-linjen i riktning mot centrum.
I och med att det redan finns planer för en utbyggnad av sjukhusområdet och att
det pågår detaljplanearbete för befintlig sjukhushållplats är det lämpligt att så
snart som möjligt få till en ny mer ändamålsenlig storhållplats än dagens
bussterminal där busstrafiken måste lämna företräde till övrig trafik vid utfart.
För sträckan Övre Kvarnsgatan till cirkulationsplatsen öster om Sjukhuset, ca
430m, föreslås BRT-linjen trafikera längs en ny bussgata som anläggs parallellt
med Åsbogatan. På så sätt ges busstrafiken egen körväg samtidigt som
biltrafiken till och från sjukhuset kan nå parkeringshuset via Klinikgatan likt
idag. Kostnaden för nyanlagd bussbana uppskattas till 30 000kr/m, dvs totalt
12,9 Mkr för den aktuella sträckan. En enkel illustration över hur bussbana och
hållplats skulle kunna se ut visas i Figur 6-7 nedan.
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Figur 6-7

Illustration över hur en framtida storhållplats vid Sjukhuset skulle kunna se ut där ett smidigt
byte över plattform blir möjligt mellan regionbuss och BRT-linjen samt övriga stadsbusslinjer. Kartbakgrund hämtad från Eniro.se. Blåmarkerat utgör separat bussbana, hållplatsplattformar i orange och regionbusskörväg markerat med grönt.

Kostnadssummering etapp 1
Nedan följer en kostnadssammaställning för etapp 1 utifrån de ovan beskrivna
kostnadselementen (Tabell 6-1):
Tabell 6-1 Kostnadsöversikt för etapp 1
Samlad kostnadsbedömning för etapp 1
Infrastruktur väg
Hållplatser
Signalreglering
Totalt

6.2

52,7 – 53,7 Mkr
22 – 23,6 Mkr
14 Mkr
89 – 91 Mkr

Etapp 2 – Full BRT-infrastruktur

I denna etapp fullföljs infrastruktursatsningarna i hela linje 1:s sträckning så att
BRT-linjen fullt ut trafikerar på egen körbana med full prioritet i korsningspunkter. De återstående sträckorna är genom Centrum och sträckan SjukhusetHässleholmen. För såväl sträckan genom Centrum som sträckan Sjukhuset –
Hässleholmen finns det alternativa körvägar. Körvägar genom centrum har
beskrivits och diskuterats tidigare i kapitlet ”BRT-linjen i centrala Borås” och
slutsatsen är att linjen bör gå via Allégatan utan att nå Resecentrum eller Södra
torget.
Genom Centrum
Trafikering längs Allégatan innebär att det behövs två nya hållplatser varav en
större centrumhållplats. För att även inrymma hållplatslägen för övrig stadstrafik vid centrumhållplatsen bör denna göras så lång som möjligt. Utifrån
översiktliga studier av sträckan längs Allégatan mellan Lilla Brogatan och
Åsbogatan bör det åtminstone inrymmas 85m långa hållplatsplattformar. Den
andra aktuella hållplatsen, Borås Högskolan, görs istället 25m lång likt övriga
hållplatser för BRT-linjen.
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Kostnaderna för dessa hållplatser blir därmed:





Plattformar, 3,9 Mkr
Möblering 0,2 Mkr för hpl Högskolan och ytterligare 0,8 Mkr för stor
centrumhållplats (totalt bör 4 hpl-lägen inrymmas per riktning).
Realtidsskyltar, 140 000 – 400 000 kr
Biljettautomater, 1,6 – 1,8 Mkr

Det innebär en totalkostnad för hållplatser på sträckan med 6,6 – 7,1 Mkr.
Eftersom busstrafiken på denna sträcka föreslås trafikera på befintlig gata, där
endast biltrafiken tas bort blir kostnaden för omvandling till bussgata relativt
liten. Med en uppskattad kostnad av 6000kr/m och en sträcka på ca 680m
medför det en kostnad för bussgatan på 4,1 Mkr.
En ledbuss är av längden 18 meter. Den större centrumhållplatsen à 85 meter
rymmer således ca 4 bussar med ett säkerhetsavstånd på 5 meter mellan varje
fordon. Dessa hållplatslägen ska användas av den ordinarie kollektivtrafiken,
och inte av turistbussar eller andra långfärdsbussar utanför kollektivtrafiken
eller taxifordon. Ingen reglertid avses förläggas vid Allégatan, vilket minimerar
hållplatstiden och därmed maximerar tillgängligheten vid denna hållplats.
Eftersom det inom Borås stad finns idéer om en bilfri innerstad finns det inget
behov av signalprioritering på den aktuella sträckan.
Sjukhuset - Hässleholmen
För sträckan öster om Sjukhuset finns det två alternativa körvägar mellan
Sjukhuset och hållplats Fjärdingskolan, se Figur 6-8 nedan, dels att likt idag
köra via cirkulationsplatsen Brämhultsvägen/Åsvägen och dels genom att
använda Gamla Brämhultsvägen som i dagsläget är en återvändsgata. Den
förstnämnda innebär att det behöver anläggas en ny bussbana parallellt med
Brämhultsvägen och Åsbovägens södra del. Den senare medför en genare
körväg och innebär mindre konflikter med övrig biltrafik, särskilt med tanke på
att nästan all biltrafik till och från Sjukhuset förväntas använda Brämhultsvägen.
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Figur 6-8

Delsträckan Sjukhuset – Hässleholmen.

Alternativet att anlägga en ny bussbana parallellt med Brämhultsvägen och
Åsvägen innebär att knappt 800m ny bussväg behöver byggas vilket bedöms
kosta ca 21 Mkr. Alternativet via Gamla Brämhultsvägen innebär istället att det
räcker med två kortare anslutningsvägar; en anslutning Brämhultsvägen –
Gamla Brämhultsvägen (ca 80m) och en anslutning från befintlig vändplats på
Gamla Brämhultsvägen – Åsvägen (ca 40m). Dessa bedöms kosta 3,6 Mkr, dvs
en betydligt lägre kostnad än att trafikera längs dagens linjesträckning.
För sträckan hållplats Fjärdingskolan – Hässleholmen tar BRT-linjen över
befintliga Åsvägen medan biltrafiken hänvisas till Våglängdsgatan. För detta
krävs några mindre väganslutningar; i anslutning till Åsvägen i söder (90m),
anslutning till Gäsenevägen (ca 20m) och i öster anslutning till Hybergsrondellen (ca 330m). Totalt ca 440m ny väg till en beräknad kostnad av 13,2 Mkr.
Detta kan jämföras med kostnaden om det istället skulle anläggas en ny
bussgata parallellt med Åsvägen (totalt 1,1km) till en kostnad av 33 Mkr. Att
använda befintliga gator sparar alltså in kostnader för mellan 20 - 25 Mkr.
Alternativet till att använda Våglängdsgatan för biltrafiken är att låta busstrafiken trafikera denna, medan Åsvägen fortsatt används för genomfartstrafik.
Detta skulle innebära ett något längre gångavstånd till bostadsområdena norr
om Åsvägen, men i övrigt inte göra särskilt stor skillnad för busstrafikens
framkomlighet. Det krävs även detaljplaneändringar för Våglängdsgatan, då
den idag är kvartersmark och inte vägområde.
Samtliga hållplatser utmed sträckan är idag utformade som fickhållplatser och
behöver ersättas av körbanehållplatser med längre plattformar och mer
hållplatsutrustning likt övriga hållplatser utmed linje 1. Tre hållplatser med
totalt 5 hållplatslägen (det räcker med ett hållplatsläge i anslutning till Hybergsrondellen om vändning sker där). Det medför hållplatskostnader enligt nedan:
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Plattformar, 2,2 Mkr
 Möblering, 0,5 Mkr
 Realtidsskyltar, 175 000 – 500 000 kr
Det medför en totalkostnad för hållplatser på 2,9 - 3,2 Mkr.
Utöver kostnader för bussbana och hållplatser tillkommer kostnaden för
signalreglering i tre korsningspunkter; vid korsningen Åsbogatan/Gamla
Brämhultsvägen, Åsvägen/Kapplandsgatan samt Åsvägen/Gäsenevägen. Det
innebär en kostnad på totalt 3 Mkr.
Kostnadssummering etapp 2
Nedan följer en kostnadssammaställning för etapp 2 utifrån de ovan beskrivna
kostnadselementen (Tabell 6-2):
Tabell 6-2 Kostnadsöversikt för etapp 2
Samlad kostnadsbedömning för etapp 2
Infrastruktur väg

20,9 – 58,1 Mkr*

Hållplatser

9,5 – 10,3 Mkr

Signalreglering

3 Mkr

Totalt

33 – 71 Mkr

* Beroende på körväg.

6.3

Etapp 3 – Fullständig utvecklad BRT-linje

Etapp tre innebär en fullständigt utvecklad BRT-linje. I detta skede är inte
väginfrastrukturen i fokus längre utan det gäller att ta steget fullt ut vad gäller
följande punkter:





Komplettering av alla hållplatser med biljettautomater för ett komplett
förköp av biljetter och med påstigning i alla dörrar.
Fordon som genom sin design (färgsättning och/eller fordonsdesign)
framhäver linjens höga kvalitet.
Marknadsföring som hjälper till att bygga en bra image och som anknyter till linjens specialiteter.
Med hjälp av utsmyckning i gaturummet görs linjen optiskt synlig även
om ingen buss är där just för tillfället.
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Biljettautomater på samtliga hållplatser
I de två tidigare etapperna är det endast de större hållplatserna, Knalleland,
centrumhållplatsen och storhållplatsen vid Sjukhuset som utrustats med
biljettautomater. För att få ett konsekvent och komplett system med förköp av
alla biljetter och påstigning i alla dörrar fordras biljettautomater på alla
hållplatser som trafikeras av BRT-linjen. Antalet hållplatser som föreslås
trafikeras av BRT-linjen uppgår till totalt 17 st. Eftersom två av dessa är
ändhållplatser och således endast har ett hållplatsläge samt att tre hållplatser
redan fått biljettautomater i tidigare etapper medför det ett behov av biljettautomater till 26 hållplatslägen med vardera en biljettautomat. Det innebär en
kostnad av 10,4 – 11,7 Mkr.
BRT-fordon med utmärkande design
För att höja BRT-linjens image och tydligt förmedla till resenärerna att BRTlinjen är något mer än en vanlig busslinje kan det vara en god idé att köpa in
bussfordon med en utmärkande design som tydligt signalerar just det. Det finns
i dagsläget ett flertal olika exempel på bussar av den här typen. I Malmö där
man bedriver ett projekt för att införa sk Superbussar (MalmöExpressen) har
man bestämt sig för ExquiCitybussar från Van Hool med gasdrift. I bild Figur
6-9 nedan visas en variant av ExquiCity.

Figur 6-9

I bild en variant av busstillverkaren Van Hools ExquiCity som är ett exempel på buss som
utformats för att likna en modern spårvagn med större glaspartier, dolda hjulhus. Busstypen
finns som normalbuss, ledbuss och dubbelledsbuss. Källa: www.flickr.com Foto taget av
Nico54300.

Ett annat exempel på buss med spårvagnsliknande design är Wrightbus
Streetcar i bild Figur 6-10 nedan. Namnet betyder dessutom spårvagn på
engelska.
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Figur 6-10 Wrightbus Streetcar. Källa: www.flickr.com Foto taget av Paul Robertson.

Marknadsföring av BRT-linjen
För att nå ut till den breda allmänheten och inte enbart befintliga kunder är det
av stor betydelse att BRT-linjen marknadsförs med syfte att nå ut med budskapet att det genomförs en stor utveckling av kollektivtrafiken i Borås och att
införande av BRT i staden medför bl a effektivare, snabbare och komfortablare
resor med kollektivtrafiken. Detta behöver marknadsföras redan från start så
snart man genomför etapp 1. I takt med att BRT-linjen växer fram gäller det att
bygga upp en bra image. Där kan naturligtvis en utmärkande design bidra till att
synliggöra skillnaden gentemot den vanliga stadstrafiken.
Utsmyckning av gaturummet
Vid ett införande av en ny spårväg ger spårinfrastrukturen en tydlig påminnelse
om att det finns en spårväg även när ingen spårvagn är i sikte. Detta medför att
det blir uppenbart för omgivningen att det finns spårburen kollektivtrafik i
området. Förekomsten av busstrafik i ett område är inte alltid lika lätt att
uppfatta, särskilt inte i de fall där busshållplatsen endast markeras med en
skyltförsedd stolpe.
I samband med utveckling av spårtrafik ute i Europa är det också vanligt att det
sker en allmän upprustning av närområdet intill spårvägen. Fasader renoveras,
ny gatubeläggning anläggs, nyplantering av träd mm. På samma sätt skulle det
kunna ske en upprustning av gaturummet vid införande av ett BRT-system. I
första hand kan det handla om en utsmyckning av gaturummet där BRT-linjen
körs med syfte att försköna och tydliggöra att det finns en BRT-linje. Bussbanorna kan exempelvis utsmyckas med en färgad gatubeläggning. Väderskydden
längs BRT-linjen kan ges en egen färgsättning och större hållplatser kan ges en
unik design så att det redan på håll syns att här är det en hållplats för BRTlinjen. I exempelvis den franska spårvägsstaden Mulhouse har hållplatserna
stora gula bågar som sträcker sig över hållplatsområdet.
Kostnader etapp 3
Bortsett från installationen av ytterligare biljettautomater vid alla hållplatser är
dessa åtgärder svårbedömda vad gäller dess kostnad. Prislappen beror väldigt
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mycket på vilken lösning man väljer – ska det vara speciella bussar, färgar man
hela vägbanan eller enbart med ett band på båda sidorna av vägen, hur mycket
investeras i stadsmiljöns upprustning i samband med BRT-linjens tillkomst?
Man bör däremot räkna med en betydande summa för att uppnå en fullvärdig
BRT-linje. Dessa kostnader kan dock delvis (utsmyckning av gaturum,
marknadsföring och biljettautomater) även fördelas och inbakas i etapperna 1
och 2. Det är dock viktigt att komma ihåg att bussbanor med vanliga bussar
utan åtgärder som beskrivs i detta kapitel inte är leder till en fullvärdig BRTlinje.
Om något ska prioriteras (bortsett från marknadsföringen som krävs i vilket fall
som helst) så bör biljettautomaterna och en markering av bussbanan med hjälp
av genomgående färgade linjer prioriteras. Detta leder till en lägsta möjliga
kostnad på runt 16 Mkr.
Kostnadssammanställning alla etapper
Nu kan vi summera kostnaderna för en BRT-linje för att få en kostnadsöverblick över alla etapper tillsammans.
Utifrån de bedömningar vi gjort ovan kan konstateras att en BRT-linje i Borås
bedöms kräva investeringar på åtminstone 125 Mkr. Beroende på val av fordon,
sträckningsval, val av stadsutvecklingsåtgärder med mera bedöms den övre
nivån ligga runt 200 Mkr.
Sanningen lär ligga någonstans mellan dessa värden så att investeringskostnaden för en fullvärdig BRT-linje kan uppskattas till mellan 140 och 180 Mkr.

6.4

Driftskostnader

Kostnaderna att driva BRT-linjen beror av val av turtäthet, val av fordon,
linjesträckning och vilket avtal man slutligen får med operatören som skall
trafikera linjen. De kostnader som redovisas här baseras på vårt förslag till
trafikupplägg vid ett fullt utbyggt system, som innebär trafikering enligt den
mest gena linjesträckningen som redovisats i föregående kapitel och innebär en
körsträcka per tur om knappt 7,8 km. Med tidigare framräknad genomsnittlig
körhastighet på 25 km/h medför det en körtid per tur om 19 minuter och 12
sekunder. Med en turtäthet med 5-minuterstrafik kl 06.00-20.00 och övrig tid
15-minuterstrafik och inräknad reglertid medför det ett behov av 9 bussar.
Antalet turer per dygn på linjen uppgår till 376 turer, vilket innebär en produktion av 2 933 vagnkilometer per dygn. Förutsatt en ungefärlig vagnkilometerkostnad om 25 kr/vkm, och räknat på 300 vardagsekvivalenter per år, innebär
detta en årlig kostnad om ca 22 miljoner kr.

6.5

Tidplan

Baserat på erfarenheter av utbyggnader av bussinfrastruktur i bl a Jönköping,
Linköping, Malmö och Lund är en rimlig uppskattning att tiden från fattat
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beslut om genomförande av en utbyggnad till dess att etapp 1 är färdigbyggt
kan uppgå till 1,5-2 år. I denna tidsuppskattning ryms tid för upphandling,
detaljprojektering och byggnation. Det är samtidigt viktigt att vara medveten
om att det kan uppstå behov av detaljplaneändringar eller andra politiska beslut
för att förverkliga BRT-satsningen. Därmed kan tiden för utbyggnad bli
betydligt längre. Motsvarande genomförandetid gäller för etapp 2. Gällande
etapp 3 är det mer öppet för hur lång genomförandetid som erfordras, mycket
beroende på vilken ambitionsnivå som etapp 3 beslutas innefatta. Önskar man
fordon med särskild design bör man räkna med en ledtid från upphandling till
leverans på ca 1,5 år, även om 1 år i många fall kan vara möjligt.
I tidplanen ingår inte heller detaljplaneändringar som blir aktuella, förhandling
om markåtkomst, och inte heller tid för säkerställande av finansiering. Liksom
politiska beslut är detta processer som kan ta mycket olika lång tid beroende på
mer eller mindre oförutsägbara händelser.

