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Yttrande över planbesked för detaljplan för Källbäcksryd 1:273
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten att ändra detaljplanen.
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Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum
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Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0398 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-05-27 / bh

Programområde: 2
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2013/KS0398 214

Karin Johansson
033-357057
Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Källbäcksryd 1:273
AB Bostäder i Borås vill uppföra nya bostäder enligt gällande detaljplan vid
Rydsgatan. Befintlig parkeringsanläggning ska ändras för att medge ett
parkeringsplan under mark. Området ligger utanför fastigheten och utgör idag
allmän platsmark. För att möjliggöra parkeringsanläggningen och kunna sälja
marken till AB Bostäder behöver en planändring. Planen ska ha kommunalt
huvudmannaskap och placeras i prioritetsgrupp 2.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Yttrande över planbesked för detaljplan för Centrum, Kv Carolus 1.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Samhällsbyggnadsnämnden får pröva möjligheten att ändra detaljplanen.

2013-06-03

Tom Andersson

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0374 214
Handläggare: Karin Johansson, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2013-05-27 / bh

Programområde: 2
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2013/KS0374 214

Karin Johansson
033-357057

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över planbesked för detaljplan för
Centrum, Kv Carolus 1.
Kommunstyrelsen är positiv till en förtätning av bostäder i centrum. Det
överensstämmer väl med en hållbar stadsutveckling och är tydligt kopplat till
Vision 2025. Projektet bör ha en tydlig inriktning på att utöka byggrätten med
bostadsändamål och i de båda entréplanen centrumändamål.
Miljön kring Caroli kyrkan är känslig vilket ställer höga krav på bebyggelsens
utformning och skala. Det är viktigt att studera siktlinjen i Skolgatans
förlängning. Tidigare fanns en trappa i Stora Kyrkogatans förlängning ner mot
Yxhammarsgatan. Möjlighet att öppna upp den skulle förbättra gångstråken i
staden.
Allmän platsmark ska ha kommunalt huvudmannaskap. I befintlig detaljplan har
gatumarken en märklig utformning. Eventuellt kan 3D-fastighetsbildning
underlätta för att lösa problemet med garagevåning under gatumark.
Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet måste omförhandlas i
samband med planändringen så att den överensstämmer med byggrätten
alternativt diskutera markförvärv. Exploatören ska ta alla kostnader vid
planläggning och genomförande. Planen ska upprättas med plankostnadsavtal
och placeras i prioritetsgrupp 2.
Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva
möjligheten att ändra detaljplanen.
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef
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Avslag om strandskyddsdispens på fastigheten Hunghult 1:6
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens. Detta beror på att
det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus på Hunghult 1:6 då det inte finns särskilda
skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken
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Programområde: 2
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2012/KS0470 407

Charlotta Tornvall
Handläggare
Urban Andersson
Hessered 19
515 93 Seglora

Avslag om strandskyddsdispens för nybyggnad av
enbostadshus på fastigheten Hunghult 1:6 vid Stora
Kållesjön, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på
Hunghult 1:6 vid Stora Kållesjön, i Borås Stad eftersom det inte finns särskilda skäl
enligt 7 kap 18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan. Er
ansökan kom in 2013-03-20
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden avstyrker dispens.
Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Stora Kållesjön strandskyddsområde som är 100
meter. Inom detta område får man inte bygga så att de hindrar eller avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt
(7 kap 15 § miljöbalken). Om det finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens
från bestämmelserna (7 kap 18 b och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om
det är förenligt med strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
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Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
De skäl som ni anger är:
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas för
dispens. Den avskärande vägen som åberopas går fram till nästa fastighet och är att
betrakta som infart inte väg.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om
överprövning inom denna tid.

3

Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Översiktskarta
2. Ansökan 1
3. Ansökan 2
4. Miljö- och Konsumentnämndens yttrande
5. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
6. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Hunghult 1:6

översiktskarta
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HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp) och Marie Fridén
(M) (V) ang. att avskaffa parkeringsnormen!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen förklaras besvarad.
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Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Kommunalråd
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Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0583
Handläggare: Peter Skoglund, tfn 033-35 70 51
Datum/avdelningschef: 2013-06-10 / bh

Programområde: 2
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Kommunfullmäktige

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (Fp) och
Marie Fridén (M) ang. att avskaffa parkeringsnormen!
Morgan Hjalmarsson (Fp) och Marie Fridén (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 augusti 2011 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunfullmäktige beslutar att utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen samt att omgående tillåta undantag
från gällande parkeringsnorm när det handlar om studentlägenheter.
Motionen har varit remitterad till Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och Folkhälsonämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Utbildningsnämnden, Parkeringsbolaget och
samtliga stadsdelsnämnder.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker en översyn av parkeringsnormen då
en långsiktig hållbar samhällsbyggnad kräver en parkeringsnorm och att utgångspunkterna inte är desamma nu som när normen togs av Kommunfullmäktige i mars 1998.
Tekniska nämnden tillstyrker en utredning av nuvarande parkeringsnorm
och avstyrker förslaget om att avskaffa parkeringsnormen samt tillstyrker en
skyndsam utredning om att tillåta undantag från gällande parkeringsnorm när
det gäller studentlägenheter.
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker en revidering av parkeringsnormen samt att det omgående tillåts undantag från gällande parkeringsnorm för
studentlägenheter.
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker en översyn av parkeringsnormen.
Nämnden menar att inom ansvarsområdet finns ett antal välbesökta idrottsoch friluftsarenor. För att anläggningarna skall fungera krävs en hög tillgänglighet i alla dess former. Bland annat är parkeringsytor en viktig del i att tillgängliggöra anläggningarna för besökare.
Utbildningsnämnden tillstyrker motionen.
Parkeringsbolaget avstyrker motionen. Bolaget anser att Borås Stad måste
ha en parkeringsnorm men att den nuvarande normen behöver aktualiseras
utifrån en politisk beslutad övergripande trafik- och parkeringsstrategi.
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Bolaget argumenterar vidare att om normen skulle slopas finns uppenbar risk
att de bilplatser som trots allt kommer att efterfrågas av boende och verksamma i nyproduktion inte tillskapas av marknaden av främst lönsamhetsskäl.
Resultatet blir sannolikt att Borås stad kommer att få krav på sig att ordna
parkering som den måste finansiera fullt ut på egen hand då inga parkeringsköpsmedel bli aktuella som delfinansiering.
Stadsdelsnämnd Norr avstyrker motionen. Stadsdelsnämnden menar att
beslut om att utreda förutsättningar för att avskaffa parkeringsnormen och
undanta studentlägenheter från parkeringsnormen behöver kopplas till Borås
Stads vision om ett hållbart Borås som förväntas vara klar i april 2012.
Kopplingen skall även ske till resultatkartläggningar och satsningar gällande
trafiksituationen, utveckling av lokaltrafik, behov av parkeringsplatser för
både bilar och cyklar, utveckling av gång- och cykelvägar i samband med
nyprojektering i Borås.
Stadsdelnämnden anser att Borås Stad behöver behålla ett helhetsperspektiv
för hela transportsystemet som omfattar bil-, gång-, cykel- och busstrafik samt
parkeringssituationen. Borås Stad behöver en långsiktig plan då fastigheter
kan byta både ägare och ändra boendeformen i framtiden och bör därför inte
tillåta att vissa fastigheter eller delar av staden planeras med nybyggnation
utifrån kortsiktiga lösningar med få eller inga parkeringsplatser.
Stadsdelsnämnden avstyrker också förslaget om undantag från gällande parkeringsnorm när det handlar om studentlägenheter och menar att det inte går
att förutse framtida användning av fastigheter som idag projekteras som studentlägenheter.
Stadsdelsnämnd Väster tillstyrker en förutsättningslös utredning av
parkeringsnormen, avstyrker förslaget om att avskaffa parkeringsnormen samt
tillstyrker en skyndsam utredning om att tillåta undantag från gällande
parkeringsnorm när det gäller studentlägenheter.
Stadsdelsnämnd Öster tillstyrker motionen om att utreda förutsättningarna
för att avskaffa nuvarande parkeringsnorm.
Kommunstyrelsen anser att motionen på goda grunder ifrågasätter riktigheten av ”att det från centralt håll dikteras hur många parkeringsplatser en
byggnation kräver”. Motionen exemplifierar resonemanget med byggandet av
studentbostäder, som kan innebära att det byggs fler parkeringsplatser än vad
som efterfrågas. I motionen hävdas att det bör vara byggherren som vid byggnationen själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Även här exemplifieras
i motionen fallet där en affärsidkare bättre än kommunen kan bedöma behovet.
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Parkeringsnormen är inte oproblematisk. Den ökar byggkostnaderna och
uppmuntrar bilism på bekostnad av gång, cykling och kollektivtrafikresande.
Den stimulerar utglesning av bebyggelsen, ökar boendekostnaden, och skapar
ojämlika sociala förhållanden. En bidragande orsak är att miniminivåer på
parkering uppmuntrar folk att välja bilen framför andra färdmedel. Detta leder
till ökad efterfrågan på parkering! På så sätt gör parkeringsnormer att samhället hela tiden tar små steg mot ett ökat bilberoende och utglesning.
I ärendet ”Åtgärdsplan för hållbar mobilitet i Borås QUEST”, som behandlas
vid dagens sammanträde sägs följande:
”För att kunna arbeta effektivt med parkering i syfte att skapa en hållbar
trafik i Borås är det avgörande att det finns en strategi för hur detta arbete
ska bedrivas. En väl utformad och förankrad parkeringsstrategi är ett
kraftfullt verktyg för att styra trafikflöden och skapa en attraktiv, tillgänglig
stad. En parkeringsstrategi kan kopplas till, eller utformas som en del av, den
nya trafikstrategin. Borås Stad kommer att överväga att ta fram en
parkeringsstrategi och parkeringstal som ligger i linjer med den.
Styrdokument om parkeringsstrategi ska ligga på Kommunstyrelsen.
Framtagande av parkeringsnorm och parkeringstal för bil och cykel, vid
bostäder och verksamheter ska ligga på Kommunstyrelsen. Efterföljande
utredningar och genomförande ska ligga på Tekniska nämnden,
Samhällsbyggnadsnämnden eller parkeringsbolaget. Ett nära samarbete
mellan Kommunstyrelsen, kommunens nämnder och bolag är en förutsättning
för ett lyckat genomförande och en god efterlevnad av styrdokument för
parkering. Arbetet med styrdokument kring parkering ska samordnas med
Trafikstrategin och kommunens Vision 2025.”
Och Kommunstyrelsen föreslås i det ärendet besluta att de redovisade
åtgärdsförslagen ska utgöra grunden för det fortsatta arbetet med hållbar
mobilitet i Borås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen förklaras besvarad.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

MOTION

Avskaffa parkeringsnormen!

I Borås Stad har vi en parkeringsnorm som antogs av Kommunfullmäktige den 11 juni 1998.
Parkeringsnormen kan kortfattat sägas slå fast det minsta antal parkeringsplatser som krävs
för plan- och bygglov i ett bebyggt område. Dessutom möjliggör parkeringsnormen reglering
även i befintliga fall, dvs. oberoende om några förändringar i byggnaderna ska vidtas eller ej.
Det var ett grundligt arbete som gjordes när parkeringsnormen för Borås Stad formulerades.
Det är alltså inte underlagets riktighet som härmed ifrågasätts utan den grundläggande princip
som normen vilar på; att det ifrån centralt håll dikteras hur många parkeringsplatser en
byggnation ”kräver”.
Att anlägga nya parkeringsplatser är mycket kostsamt. Speciellt vid byggnation där behovet
måste lösas genom parkeringsgarage under mark. Det blir en kostnad som belastar den som
hyr eller köper t.ex. en lägenhet eller affärslokal. Om vi tar exemplet med nybyggnation av
studentbostäder är det orimligt att dessa ska avkrävas det standardiserade antalet
parkeringsplatser. Många studenter väljer av olika skäl aktivt bort bilen som
fortskaffningsmedel men belastas ändå via höjd hyra eller höjt köpepris som en följd av
dagens parkeringsnorm. I Borås Stad är det stor brist på studentlägenheter till rimliga priser.
Därför är det särskilt angeläget att omgående ge undantag för parkeringsnormen vad gäller
studentlägenheter för att nybyggnation ska kunna komma igång snarast.
Det bör vara byggherren som vid byggnation själv bedömer behovet av parkeringsplatser. Till
visa bostäder/områden kanske man vill knyta två parkeringsplatser, till andra ingen. Vid
byggnation av affärer eller affärsområden kan naturligtvis tilltänkta affärsidkare på ett bättre
sätt än kommunen bedöma behovet.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Utreda förutsättningarna för att avskaffa parkeringsnormen inom Borås Stad.
Omgående tillåta undantag från gällande parkeringsnorm när det handlar om
studentlägenheter.

Morgan Hjalmarsson (FP)
Marie Fridén (M)
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Trafikplan 2014 förändringar i kollektivtrafiken
På grund av det rådande ekonomiska läget där Vättrafik ska spara 70 Mkr under 2013-2015 har
satsningar i form av utökad trafik endast föreslagits för linjer och stråk där det idag råder
kapacitetsbrist. Uppdraget i Trafikplan 2014 har varit att ordna så stor ekonomisk effekt som möjligt,
men påverka resenärerna så lite som möjligt. I arbetet med effektiviseringar tillämpas följande
angreppssätt:
• Minska trafikutbudet under perioder med färre resande som sommar och jul-nyår.
• Utbudsanpassning genom att utreda möjligheten att minska turtätheten i lågtrafiktiderna, ta bort
turer med lågt resande m.m. För att erhålla effektivare trafiklösningar görs även en översyn av
körvägar och tidtabeller.
För Borås del så föreslog Västtrafik preliminärt effektiviseringar på 14 av våra buss- och tåglinjer och
satsningar på endast en linje. Efter att Borås i flertal sammanhang visat sitt missnöje med den bristande
dialogen kring de aviserade trafikförändringarna fick kommunen ett nytt dialogtillfälle 5 juni, efter att
den egentliga dialogprocessen var avslutad. Mötet ledde fram till att Västtrafik tog till sig kommunens
synpunkter och kommer att innan den 17 juni återkomma med föreslag till ev effektiviseringar på linje
100 Borås-Göteborg, linje 154 Kinnarumma-Viskafors och morgonturen på linje 150 Fristad-SparsörBorås. Det finns därför inte förutsättningar att innan KS ha en färdig svarsskrivelse. Kommunstyrelsen
kan i detta läge delegera till presidiet att avge skrivelse till Västtrafik. Yttrandet från Borås Stad ska vara
Västtrafik tillhanda snarast.
Handlingar med Västtrafiks reviderade förslag kommer att delas ut på mötet avseende eventuella
förändringar på linjer 100, 154 och delar av 150.
Övriga föreslagna trafikförändringar som aviseras redovisas i bilagan PM.
Slutgiltigt beslut om Trafikplan 2014 fattas i slutet av juni månad av Västtrafiks styrelse.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Delegera till presidiet att avge skrivelse till Västtrafik AB avseende samtliga aviserade trafikförändringar i Trafikplan
2014.
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Trafikplan 2014 förändringar i kollektivtrafiken
47 Ekås – Södra torget
Västtrafiks förslag: Turer med lågt resande bör dras in. Dra in en dubbeltur vid kl. 9,
16 och 17 samt all helgtrafik. Besparing: 175 tkr
Konsekvenser: Ingen trafik efter kl. 16 samt på helger. Linje 153 och 550 går också
hit och har helgtrafik och kvällstrafik. Men ingen buss svänger in på Kvibergsvägen
längre.

150 Fristad – Sparsör – Borås
Västtrafiks förslag: Sena vardagskvällar samt tidiga helgmorgnar är det få som reser
med linjen, varför dessa turer bör dras in. Dra in sista kvällsturen måndag - torsdag
samt de två första morgonturerna på helgerna Besparing: 210 tkr.
Ändrad körväg på linje 150: Linjen får en ny sträckning genom centrum. Istället för att
gå Allégatan fram till Södra torget, viker bussen av in på Yxhammarsgatan och sen
Resecentrum innan den går Lilla Brogatan fram till Södra torget. Eventuellt kan en ny
hållplats ordnas vid Krokshallstorget. Detta kan även komma gälla linje 240 och 582.
Förändringen är nödvändig anser Västtrafik eftersom kommunen inte löst de
framkomlighetsproblem som finns i centrum och busstrafiken fastnar i biltrafiken.
Konsekvenser: Påverkar främst fritidsresande. Linje 582, 240 och tåg går också här.
Sista turen till Fristad avgår 01:15 mån- tors. På helgen kan man inte vara i Borås före
08:36 lördag och 09:36 söndag. Liten påverkan av att ändra kvällstrafik.
Att ändra körväg genom centrum får stora konsekvenser med vad som kan upplevas
som försämring för en del eftersom hållplatsen Hötorget inte längre kommer att
trafikeras av linje 150.

155 Svaneholm – Viskafors – Borås
Västtrafiks förslag: Sena vardagskvällar samt tidiga helgmorgnar är det få som
reser med linjen, varför dessa turer bör dras in. Dra in sista kvällsturen måndag torsdag samt de två första morgonturerna på helgerna. Besparing: 265 tkr
Konsekvenser: Påverkar främst fritidsresande. Sista turen blir 23:15 mån- tors
Första tur lör och sön blir 7:40.
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159 Dalsjöfors – Borås – Sandared
Västtrafiks förslag: Sena vardagskvällar samt tidiga helgmorgnar är det få som reser
med linjen, varför dessa turer bör dras in. Dra in sista kvällsturen måndag - torsdag
samt de två första morgonturerna på helgerna. Extremt lågt resande 4,2 resenärer i
snitt Besparing: 197 tkr
Konsekvenser: Påverkar främst fritidsresande Sista turen blir 23:11 mån- tors. Första
tur lör och sön blir 8:10.

305 Svaneholm – Rydal – Kinna
Västtrafiks förslag: Första morgonturen samt sista kvällsturen är det få som reser
med linjen, varför dessa turer bör dras in Dra in första morgonturen samt den sista
kvällsturen på vardagar. Kan påverka viss arbets- och skolpendling. Mycket få
resande. Påverkar även linje 155. Besparing: 217 tkr
Konsekvenser Första morgontur blir 07:15. Sista tur blir 17:15. På sommaren blir
sista tur 15:15. En så tidig sista tur Påverkar starkt arbetspendling och skolresor till
Svaneholm, Viskadalens Folkhögskola och Mark. Möjlighet till arbetspendling blir
mycket liten. Västtrafik anger att resandet på dessa turer är extremt litet.

351 Tranemo – Lockryd – Borås
Västtrafiks förslag: Sista kvällsturen måndag till torsdag är det få som reser med
linjen, varför den bör dras in. Dra in den sista kvällsturen i vardera riktning
måndag-torsdag. Påverkar främst fritidsresande. Besparing:
159 tkr
Konsekvenser Sista tur blir 20:47 från Tranemo och 22:33 från Lockryd. Viktigt att
resande mellan Sjuhärads centralorter inte försvåras.

361 Svenljunga – Lockryd – Borås
Västtrafiks förslag: Dra in den sista kvällsturen i vardera riktning måndag –
torsdag samt första morgonturen på lördag och söndag. Påverkar främst
fritidsresande. Besparing: 341 tkr.
Konsekvenser Sista tur blir 21:00 från Svenljunga och 22:04 från Borås. Första tur
blir 08:14 från Borås och 07:10 från Svenljunga. Viktigt att resande mellan Sjuhärads
centralorter inte försvåras.

550 Borås – Alingsås
Västtrafiks förslag: Sista kvällsturen på söndagar är det få som reser med linjen,
varför den bör dras in. Dra in den sista kvällsturen på söndagar. Påverkar främst
fritidsresande. Besparing: 70 tkr.
Konsekvenser Sista tur blir 20:00. Andra resmöjligheter blir tåg till Göteborg och
buss 100 till Borås. Viktigt att resande mellan regionens centralorter inte försvåras.
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200 Borås – Ulricehamn – Jönköping 201 Ulricehamn – Borås
Västtrafiks förslag: Linjen har för lågt resande för att motivera att den går
parallellt med linje 200 mellan Rångedala och Borås. Korta av linje 201 vid
Rångedalamotet. Utöka utbudet på linje 200 med en enkeltur mellan Ulricehamn
och Borås. Bussbyte för resor till/från Borås för boende i Hökerum, Nitta och
Rångedala. Bättre resalternativ för resor Ulricehamn – Borås. Tanken med 201 är att
den ska gå sträckan Ulricehamn via Hökerum – Nitta - Varnum till/från
Rångedalamotet där byte får ske. Idag finns det ingen bra bytespunkt mellan linjerna.
Mycket få resande på denna sträcka. Besparing: 1 mkr
Ändrad körväg på linje 200:
I december är det tänkt att ändras och linje 200 får då samma körväg som linje 101.
Resenärer får ta sig till Resecentrum eller Sjukhuset där den kommer att stanna.
Konsekvenser Bytespunkt blir Rångedalamotet som buss 201 får som sin
ändhållplats. Ingen buss på gamla vägen till Borås. Ca 5 hpl dras in utmed vägen.
Drabbar Gravryd som inte får kollektivtrafik längre. Eventuellt stark påverkan för
boende i Nitta, Hökerum och Rångedala. Beroende på bytespunkten utformas och
linjerdragningen blir.
Ny färdväg i Borås påverkar. Sjukhusets betydelse som bytespunkt ökar. Det finns
kapacitet på de stadsbussar som går hit eftersom dessa resenärer annars skulle stigit på
vid Södra torget.

700 Borås – Tranemo – Värnamo
Västra Götalandsregionen, Borås, Tranemo, Svenljunga, Gislaved, Värnamo kommun
och Jönköpings Länstrafik har avsatt medel för inrättandet av ett pilotprojekt för en
expressbusslinje mellan Värnamo och Borås. Linjen trafikstartades i mars 2011 och
pilotprojektet pågår fram till mars 2014. Borås har medfinansierat projektet med ca
240 tkr per år.
I snitt reser 12 resenärer per tur med linjen. Jönköpings Länstrafik har tagit fram ett
förslag för fortsatt trafikering med sex dubbelturer per vardag mellan Tranemo och
Värnamo, där Västrafik föreslås finansiera sträckan Tranemo – länsgränsen, vilket
motsvarar en kostnad på ca en miljon kronor per år.
Västtrafik anser det inte vara motiverat att göra denna satsning på en linje som så få
nyttjar samtidigt som vi måste dra in trafik med betydligt fler resenärer. Tranemo
kommun och Länstrafiken i Jönköping finansierar en fortsättning av linje mellan
Gislaved och Värnamo efter mars 2014.
Borås ser gärna att kollektivtrafiken utvecklas med tåg utmed sträckan mellan Borås
och Värnamo i enlighet med den Målbild för kollektivtrafiken 2025 i Sjuhärad som
man gemensamt tagit fram. Där betonas vikten av att utveckla tågtrafiken som
stommen i Sjuhärads regionala kollektivtrafik. Ett tåg bör gå tidigt på morgonen från
Värnamo till Borås för arbets- och skolpendlare. Det bör också finnas en sen
avgångstid från Borås till Värnamo. Dessa avgångar innebär också att tåget kan
"övernatta " i Värnamo.
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Viskadalståget
Västtrafiks förslag: Resandet med den sista kvällsturen är mycket lågt, ca 1-10
resenärer per tur, varför det ur ett ekonomiskt perspektiv inte är motiverat att
trafikera dessa turer. Dra in sista kvällståget, måndag-fredag. Sämre utbud, men
påverkar endast ett fåtal resenärer då resandet idag är mycket lågt. Ca 1-10 resande på
dessa turer. Tåget har i genomsnitt 7 st resande vid avgång Borås. Tåget har i
genomsnitt 15 st resande vid avgång Varberg. Inget av tågen är genomgående
till/från Herrljunga. Om man kommer med tåg 3843 från Herrljunga som är i Borås
21.26 så kan man resa vidare mot Kinna och Skene med buss 450 avg. 22.05 från
Borås Resecentrum. Besparing 1,2 Mkr
Konsekvenser: Sista tur 20:04 från Borås Stad och 19:47 från Varberg.
Andra resmöjligheter är tåg till Göteborg och buss 100 till Borås med avsevärt längre
restid. Viktigt att resande mellan regionens centralorter inte försvåras

Boråståget
Västtrafiks förslag: Resandet har minskat på tågen Göteborg-Borås i takt med
satsningen på linje 100, 101 och 102. Utbudet bör därmed kunna reduceras. Dra in
ett tågpar på förmiddagen.
Boråstågen får en något justerad tidtabell eftersom årets tidtabell är en resultatet av en
kompromiss i planeringsprocessen med Trafikverket och övriga tågoperatörer på
banan, så det blir inte exakt samma tider som idag. Så som vi har ansökt om tågen för
2014 jämfört med hur tågen rullar i år så blir det glesare mellan avgångarna på
förmiddagen. Tågen ska enligt ansökan avgå kl. 08.55 och 12.55 från Göteborg samt
kl. 9.03 och 12.04 från Borås. Någon motsvarighet till tågen som idag går 10.30 från
Göteborg resp. 10.33 från Borås finns alltså inte i ansökan, m a o det är dessa turer
som föreslås dras in. Dra in tåg som motsvarar avgång 10:30
Konsekvenser: Sämre utbud, men resmöjligheter kvarstår. Buss 100 och 101 kan i
viss mån kompensera.
STADSKANSLIET

Charlotta Tornvall
Strategisk samhällsplanerare
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Yttrande över Trafikplan 2014 för Västtrafik AB
De effektiviseringar som föreslås för de 14 buss- och tåglinjer som berör Borås
innebär en försämring av kollektivtrafikens utbud, framförallt på kvällar och helger.
Det är bra att Västtrafik tagit till sig en del av de synpunkter som kommunen tidigare
framfört och att effektiviseringarna på linje 100 Borås - Göteborg och linje 154
Kinnarumma - Viskafors är betydligt mindre än tidigare aviserat.
Det är bra att Västtrafik tagit bort sitt förslag att linje 100 skulle avgå var 60 minut
kvällstid. Att avgångar sker var 60 minut efter kl 23 är acceptabelt. Att Västtrafik inför
en ny busstur sent på kvällen så att väntetiden blir en timme mellan 24 och 02 är
också bra.
Trots detta vill Borås Stad vidhålla att linje 100 är viktig för arbetspendling och att
förlänga sommartidtabellen från 5 till 9 veckor försämrar linje 100. Det är efter
semestern som man är mest benägen att ändra sitt resmönster och därför är det
särskilt viktigt att linje 100 upplevs som attraktiv då semestrarna slutar i augusti, inte
en månad senare. Man riskerar att mista en möjlighet få över bilpendlare till
kollektivtrafiken.
Det är bra att Västtrafik kompenserar bortfallet av linje 154 på sommaren, med
anropsstyrd trafik.
För de övriga aviserade effektiviseringarna vill Borås Stad framhålla att den
bytespunkt som kommer att uppstå mellan linje 201 och linje 200 i Rångedala bör
utformas så att bussarna inväntar varandra och platsen får en god tillgänglighet.
Den ändrade linjedragningen av linje 150 genom Borås centrum är beklaglig eftersom
Hötorget inte längre kommer trafikeras av linjen utan den kommer går direkt till
Resecentrum. Detta kan till viss del kompenseras av ett nytt hållplatsläge vid
Krokshallstorget.
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